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1. Мілаш Вікторія Сергіївна. 
2. Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права. 
3. Проблеми розвитку договірних правовідносин у сфері електронної комерції, 2, 
0 умов. друк. арк. 
4. Проблеми розвитку договірних правовідносин у сфері електронної комерції, 3, 
2 умов. друк. арк. – з урахуванням розділу у колективну монографію, яка 
готується до друку наприкінці 2016 року. 

4.1. Формами впровадження виконаних НДР є розділ у колективну монографію 
та 2 наукові статті, одна із яких у співавторстві. 
Розділ у колективну монографію «Правове регулювання відносин у мережі 

Інтернет» (готується до друку наприкінці 2016 р.) (Розділ Мілаш В.С. – Правові 
аспекти виникнення та реалізації договірних відносин у мережі Інтернет (2,1 
умов. друк. арк.). 

Індивідуальна наукова стаття. 
Мілаш В.С. Договірні аспекти господарсько-виробничих відносин у сфері 

електронної комерції // Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 87-99 
(0, 9 умов. друк. арк.). Видання фахове. 

Наукова стаття у співавторстві 
Черкашин С.В., Мілаш В.С. Окремі аспекти укладення електронного договору 

// Право і  суспільство. – 2016. – № 3 (частина 2). – С.87- 90 (0, 4 умов. друк. арк.). 
Видання фахове. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
• Актуалізовано питання розмежування юрисдикції різних країн щодо 

встановлення правил поведінки у сфері електронної комерції з урахуванням 
здійснених на міжнародному рівні спроб сегментування мережі Інтернет. 
З'ясовано, що Модельний закон СНД про основи регулювання Інтернету хоча й 
сегментує мережу Інтернет, проте «заземлює» саму віртуальну взаємодію 
учасників інтернет-відносин. Встановлено, що у вітчизняному законодавстві 
вирішення означеного питання здійснено також не з урахуванням спроб 
сегментування Інтернет - простору, а через квазітериторіальний принцип 
здійснення юрисдикції держави – шляхом «прив’язування» електронних 
комерційних трансакцій до географічних кордонів діяльності суб’єктів 
електронної комерції. 

•  Встановлено неузгодженість та суперечливість положень ЗУ «Про 
електронну комерцію» та ЦК України в частині визначення характеру 
співвідношення понять «електронний договір» - «електронна форма договору» –  
«письмова форма договору», а також «електронний правочин» -  «електронна 
форма правочину» - «письмова форма правочину». Аналіз положень ЗУ «Про 
електронну комерцію» свідчить про визнання можливості укладання 
електронного договору не тільки у письмовій формі, та визначає умови, за яких 
цей договір прирівнюється до договору, укладеного в письмовій формі. Натомість 
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ЦК України беззастережно розглядає електронну форму правочину як 
різновид письмової. 

  • Запропоновано розмежування понять «електронний договір» та «договір з 
електронним елементом». При визначенні електронного договору законодавець  
робить наголос на спосіб та/або процедуру його укладення за допомогою 
електронних засобів взаємодії, тоді як «електронні елементи» можуть бути 
репрезентовані не тільки способом укладення договору (через мережу Інтернет) 
та його електронною формою, а й електронним об’єктом договору, створеним у 
віртуальному просторі (електронним товаром/послугою), електронною  
торговельною мережею (електронними магазинами, електронними 
концентраторами) через яку здійснюється договірна трансакція, віртуальними 
посередниками сторін договору (електронними агентами), електронними 
розрахунками за договором тощо.  

• Подальший розвиток отримав підхід щодо класифікації електронних 
договорів за  функцією, яку виконує Інтернет в процесі формування та реалізації 
договірних зв’язків. Зокрема, визначено три основні класифікаційні групи 
електронних договорів: (1) договори, що  
укладаються в мережі Інтернет, однак виконуються поза межами електронного 
середовища; (2) договори, що можуть укладатися як у мережі Інтернет, так і поза 
її межами, однак їх виконання завжди відбувається у межах електронного 
середовища; (3) договори, що, як правило, укладаються та виконуються в мережі 
Інтернет. Найбільш поширеними підвидом договорів, що належать до третьої 
групи є мережевий договір, що забезпечує функціонування глобальної 
комп’ютерної мережі, її інфраструктуру (такими є договори із провайдерами та 
інтернет - компаніями про надання послуг доступу до мережі Інтернет, про 
надання телекомунікаційних послуг електрозв`язку, про надання 
телекомунікаційних послуг електрозв’язку із захищеного доступу до мережі 
Інтернет тощо). 

• Визначено, що особливості договірних зв’язків у сфері електронної 
комерції зумовлені моделлю відносин, що виникають та/або реалізуються у 
віртуальному просторі. Різне використання суб’єктами господарювання 
можливостей мережі Інтернет для досягнення своїх цілей зумовлює виокремлення 
трьох базових моделей відносин, що виникають у сфері електронної комерції: 1) 
моделі інформаційно-рекламного інтернет-підтримання неелектронного бізнесу; 
2) моделі продажу традиційних товарів і послуг  (створених у межах 
неелектронного бізнесу) через мережу Інтернет; 3) моделі інтернет-підприємства 
(віртуального підприємства). 
       • З’ясовано, що сучасною практикою багатьох країн є визнання можливості 
укладення ліцензійних договорів на поширення вільного програмного 
забезпечення у спрощеному порядку – через мережу Інтернет. Актуалізовано 
проблему відставання вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної 
власності та ліцензійної практики від сучасних тенденцій розвитку електронного 
середовища та нових (мережевих) технологій. По-перше, ЦК України вимагає 
укладення договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності тільки в письмовій формі, недодержання якої нікчемить договір; по-
друге, положення вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності 



 3 
не містять прямої відповіді на питання про можливість віднесення вільної 
публічної ліцензії до ліцензій іншого виду, що не суперечить закону. 
5. У звітному році не брала участь у розробці законопроектів та проектів інших 
нормативних актів. 

5.1. У звітному році не брала участь у підготовці законопроектів (кодексів та 
інших законів). 

5.2. У звітному році не брала участь у рецензуванні (підготовці експертних 
висновків) проектів законів та інших нормативно-правових актів. 
5.3. У звітному році не виконувала роботи з консультування комітетів 

Верховної Ради України. 
5.4. У звітному році не виконувала роботи з консультування інших вищих та 
державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. У звітному році не проводила узагальнень практики застосування 
законодавства та проведення інших соціологічних досліджень. 
6.2. У звітному році не готувала доповідних записок до судових, 
правозастосовчих та інших державних органів. 
6.3. У звітному році не брала участь у розробці проектів постанов Пленуму 
Верховного Суду України та їх рецензування. 
6.4. У звітному році не прочитано лекції практичним працівникам. 
У звітному році була залучена до підготовки тестових завдань для Національної 
школи суддів України. 
6.5. У звітному році не готувала відповідей (висновків) на запити органів 
державної влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

7. Не є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
8. У звітному році не брала участь у конференціях, семінарах. 
9. Видавнича діяльність. 
      Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів / В.С. 
Мілаш. – 3-е вид., змін. – Х. : Право, 2016. – 332 с. (19,3 умов. друк. арк.). 
     Мілаш В.С. Договірні аспекти господарсько-виробничих відносин у сфері 
електронної комерції // Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 87-99 
(0,9 умов. друк. арк.). 

Мілаш В.С. Науково-практичний коментар судової практики з питань позовної 
давності // Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах. 
– 2016. – № 2. – С. 138-143 (0,4 умов. друк. арк.) 

Черкашин С.В., Мілаш В.С. Окремі аспекти укладення електронного договору 
// Право і  суспільство. – 2016. – № 3 (частина 2). – С.87- 90 (0,4 умов. друк. арк.).  
      Готується до друку колективна монографія «Правове регулювання відносин у 
мережі Інтернет», 2016 р. (за авторством Мілаш В.С. підготовлено розділ 
«Правові аспекти виникнення та реалізації договірних відносин у мережі 
Інтернет» (2,1 умов. друк. арк.). 
9.1. 1 наукова стаття - Index Copernicus (0, 9 умов. друк. арк.) 
10. Є членом редакційної колегії збірника «Економічна теорія та право». 
11. Є членом у 2-х спеціалізованих вчених рад:  

- спеціалізована вчена рада Д. 64.086.04 Національного юридичного 
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університету України імені Ярослава Мудрого;  

- спеціалізована вчена рада Д. 41.086.04 Національного університету «Одеська 
юридична академія». 
12. Офіційне опонування дисертаційного  захисту Сухоставець Інни Василівни 
«Правове регулювання оренди державного майна» (дисертацію подано на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 
– господарське право; господарсько-процесуальне право; Інститут економіко-
правових досліджень НАН України; 29 січня 2016 року). 
13. У звітному році підготовлено відгуки на: (1) автореферат дисертації Є.О. 
Гаркуші «Господарсько-правове забезпечення виробництва та торгівлі виробами 
медичного призначення та медичною технікою», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – "господарське 
право, господарсько-процесуальне право";  на автореферат дисертації К.А. 
Казарян «Шлюбний договір у міжнародному приватному праві», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 
– цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 
14. У звітному році не була лауреатом/стипендіатом. 
15. У звітному році не брала участь у співробітництві з закордонними 
організаціями. 
16. У звітному році не брала участь у наукових заходах спільних з 
облдержадміністрацією. 
17. У звітному році не брала участь у наукових дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі. 
18. Благодарность от харьковского городского голови за многолетний 
добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад 
в развитие науки города Харькова и по случаю профессионального праздника – 
Дня науки (2016). 

 
 

        ____________ проф. В.С. Мілаш  
 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол №   5  від 29 
листопада 2016 р.    
 
 
 
Зав. кафедри 
господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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