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1. Бойчук Роман Петрович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:   
«Проблеми удосконалення  інвестиційного законодавства України в умовах 
формування економіки інноваційного типу та асоціації з ЕС» - 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи. 
 Проблеми удосконалення  інвестиційного законодавства України в умовах 
формування економіки інноваційного типу та асоціації з ЕС -  1,8 друк. арк.   
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін.). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
1. На інвестиційну політику України і її нормативно-правове забезпечення 
значний вплив здійснюють інтеграційні процеси, що відбуваються останнім 
часом у світі. Це є схожою ознакою в регулюванні інвестиційної діяльності в 
Україні і в зарубіжних країнах. Проте є і деякі відмінності, які Україні варто 
було б урахувати на шляху формування ефективної інвестиційної моделі 
держави. Наприклад, у США Україна могла б запозичити строгу систему 
контролю за інвестиційною діяльністю; у Японії – розбірливість у 
потенційних інвесторах; у Франції – політику зниження ризику вкладених до 
інвестиційних фондів грошових коштів; у Великобританії – ефективну 
пільгову політику; у Німеччині – систему «попереднього повідомлення 
влади» і т. д. Усе це дозволило б нашій державі найуспішніше влитися в 
систему світового господарства і зайняти своє місце серед експортно-
імпортного обороту у світі. А єдиний політико-економічний курс у сфері 
розвитку іноземної інвестиційної діяльності, вживаний в усіх 
вищепозначених розвинених зарубіжних країнах, і зовсім повинен стати 
деяким «шаблоном» для України з метою формування ефективної системи 
інвестиційного законодавства. 
2. Проблемою інвестиційного процесу в українській економіці є його 
орієнтація на дешеві і короткострокові методи оновлення виробничого 
апарату. Існує тенденція до підвищення витрат на капітальний ремонт, тобто 
попит пред'являється на компоненти технічного устаткування, які можна 
замінити без довгострокових інвестицій в основний капітал, за рахунок 
оборотного капіталу, придбання основних засобів, Які булі в користуванні. 
Цей процес робить негативний вплив на відтворення основних фондів, 
оскільки капітальний ремонт, чи заміна на інше застаріле обладнання 
відновлює лише колишню продуктивність засобів праці. Така практика в 
довготривалому аспекті призводить до економічної і технологічної стагнації, 
а також до " недоотримання" прибутку потенційно можливою при своєчасній 
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заміні основних фондів. Нині особливо гостро стоїть проблема оновлення 
активної частини основних фондів, якісної зміни технологічного рівня 
виробництва і підвищення його ефективності. У рамках цього завдання 
необхідна  розробка довгострокова стратегія інвестування до основних 
фондів з метою отримання максимального прибутку. Саме такий критерій 
повинен стати  стрижнем  політики правового регулювання залучення 
національних та іноземних інвестицій.   
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Закон України «Про наукову 
та науково-технічну діяльність» про надання права державним науковим 
установам самостійно використовувати та розподіляти кошти, одержані за 
результатами досліджень і надання послуг та від надходжень з надання права 
на використання об’єктів інтелектуальної власності на підставі ліцензійних 
договорів та інших форм комерціалізації результатів наукової та науково-
технічної діяльності. 
5.2 . Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 
Участь у підготовці експертного висновку  до проекту закону «Про розвиток 
галузевої науки» (реєстр. № 4237 від 16.03.2016 р.) (Лист першого 
заступника Голови Комітету з питань науки і освіти ВРУ № 04-23/3-150/  
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Не працював. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Не працював. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. 

Не проводив 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 

Не готував. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. 
Не приймав участі. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
.  2  лекції в інституті підвищення кваліфікації: 
- «Правовий режим майна в Збройних Сила України» 
- «Особливості створення, реорганізації та ліквідації підприємств за 

рішенням державних органів управління». 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
 

- Надання  висновку щодо відповідності Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року  
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№ 4452-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564) 
статі 6, частині першій статті  8 Конституції України. 

- Надання  правового висновку «по відновленню-забезпеченню, гарантії і 
захисті прав власності в банківській системі держави Україна» (по ПАТ  банк 
«Меркурій»). 
- Надання правового висновку на депутатський запит народного депутата 
України  Домбровського О.Г. щодо доцільності включення до переліку осіб, 
на яких поширюється дія Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб». 

 
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 (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення). 
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Правове 
забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 
глобалізаціїї» 14 листопада 2016 р. Харків.  
 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
Статті: 
1.Окремі проблеми становлення інвестиційного права України [Електронний 
ресурс] / Р. П. Бойчук // Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. 
вид. – 2016. – № 1 (6). – Режим доступу: 
http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Boichuk6.pdf., (0,6 друк. арк.) 
2. Методи, форми та засоби державного регулювання інвестиційної 
діяльності в Україніhttp://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Boichuk6.pdf, 
(0,6 друк. арк.) 
Тези: 
1.Інвестиційна складова як основна компонента інноваційної моделі розвитку 
економіки України //ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 
«Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 
глобалізаціїї» 14 листопада 2016 р. Харків. (0,4 друк. арк.). 
2.Роль адміністративних засобів державного регулювання інвестиційної 
діяльності, Круглий стіл «Проблеми реформування господарсько-правового 
механізму розвитку національної економіки», присвячений 25-річчю кафедри 
господарського права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 19 грудня 2016 р., Харків, 0,3 друк.арк. (надано до 
редакції) 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Актуальні питання інноваційного розвитку. Науково практичне видання. 
Член редколегії з 2011р. 

http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Boichuk6.pdf
http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Boichuk6.pdf
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11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Не є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 

Відгук на автореферат дисертації  Поляк Олени Іванівни 
«Господарсько-правове забезпечення здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності в умовах СОТ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 господарське право, господарсько-
процесуальне право  у спеціалізовану вчену раду Д 64.086.04 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 
Не був. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Не співпрацював. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Не приймав. 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору. 
Не приймав. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 

 
  

           ____________ доц. Р.П. Бойчук 
 

         Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від 
29.11.2016 р. 
 
 
 
Зав. кафедри 
господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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