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3. Тема і обсяг  науково-дослідницької роботи.   

     Державне регулювання інвестиційної діяльності- 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності -  1,9 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.  

На основі аналізу законодавства України , міжнародно-правових актів,  

зокрема  угод про захист інвестицій , Конвенції про врегулювання 

інвестиційних суперечок між державами і громадянами інших держав 

(КУИС), арбітражної практики Міжнародного центру по врегулюванню 

інвестиційних спорів, наукових доробок вітчизняних та іноземних науковців  

обґрунтовується наступне. Забезпечення інвестиційної безпеки національної 

економіки  потребує:- формування правих механізмів державного 

регулювання безпеки в інвестиційній сфері; - формування правової основи 

створення і вдосконалення сприятливого інвестиційного клімату; - 

формування правових механізмів розвитку і вдосконалення якості 

інвестиційного потенціалу національної економіки; - правового 

врегулювання функціонування рівнів забезпечення інвестиційної безпеки з 

визначенням кола суб'єктів та їх компетенції по здійсненню такої діяльності. 

Пропонується розмежувати функції суб'єктів по нейтралізації наявних загроз 

(поточна інвестиційна безпека) і відвертанню можливих (перспективна 

інвестиційна безпека); - врегулювання форм та порядку  взаємодії суб'єктів, 

що здійснюють діяльність у сфері забезпечення інвестиційної безпеки. З боку 

держави це податковий, фінансовий,адміністративний контроль, а 

недержавні суб'єкти здійснюють контроль через спеціальні установи 

(аудиторські фірми, третейські суди і тому подібне) і громадські об'єднання. 

Крім того, конкретні форми контролю утворюють ланцюг зворотного зв'язку 

і коригування поставлених завдань для досягнення максимальної 

ефективності функціонування системи. 

Систему забезпечення інвестиційної безпеки можна визначити як 

сукупність організацій і інститутів, що здійснюють комплекс заходів і 

встановлюють механізм контролю інвестиційної діяльності на 

загальнонаціональному і регіональному рівнях, а також що займаються 

виявленням, нейтралізацією і відвертанням проявів негативного впливу 

діяльності іноземного капіталу на українську економіку. 

Найважливішими завданнями системи економічної 

(утому числі інвестиційною) безпеки є збір, обробка і аналіз інформації, 
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необхідної для різнобічної оцінки економічної діяльності, здійснюваної за 

участю іноземних інвесторів; виявлення проявів негативного впливу 

іноземних інвестицій на різні аспекти національної економіки; виявлення 

відповідності інтересів інвесторів національним інтересам України; 

визначення галузевої і регіональної (географічною) структури іноземних 

інвестицій і її оптимізація; ухвалення необхідних рішень і здійснення заходів 

для відвертання або нейтралізації негативних проявів економічної діяльності 

інвесторів і т.п. 

Загальноприйняті напрямки забезпечення інвестиційної безпеки: 

конкурентоспроможність;  створення інноваційної інфраструктури; 

страхування інвестиційних ризиків; підтримка виробничого нагромадження 

При цьому ухвалення рішень у сфері інвестиційної безпеки вимагає 

використання системи відповідних показників. Для визначення стану 

інвестиційної безпеки пропонується брати за основу наступні індикатори та 

визначати допустимі порогові значення для них : - митне законодавство; - 

систему оподаткування; - міграційне законодавство; - регулювання 

торговельної діяльності; - адміністративні бар’єри та стан зарегульованості 

економіки (довгі строки, високі затрати при реалізації інвестиційних 

проектів, дії органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

державної влади); - захист прав власності;  - рівень корупції, зловживання 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування;  - випадки дискримінації іноземних інвесторів (в тому числі 

при розгляді спорів у судах); - недосконалість законодавства України в сфері 

регулювання господарської діяльності; - економічні та соціальні умови 

перебування іноземних громадян на території України - ступінь зносу 

основних засобів; - відношення обсягу інвестицій до вартості основних 

засобів;  - відношення обсягу інвестицій в основний капітал до ВВП; 

відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП; приріст 

прямих іноземних інвестицій за рік. 

З позицій структури правового механізм забезпечення інвестиційної 

безпеки необхідно включити три взаємозв'язані складові: формування 

інвестиційного активу, інвестування і реалізації інвестиційного проекту. 

Перша складова правового механізму забезпечення інвестиційної 

безпеки - формування інвестиційного активу – полягає в створенні правових 

передумов  стабільного і стійкого накопичення ресурсів і їх трансформацію в 

інвестиції. Складова  інвестування – формування правових засобів вкладення 

інвестицій, стабілізацію, подовження і здешевлення інвестиційного циклу 

господарюючих суб'єктів. Механізм реалізації спрямований на 

безперешкодне, ефективне використання результатів інвестиційної діяльності 

в національній економіці і за її межами. Кожній складовій механізму 

забезпечення інвестиційної безпеки повинен відповідати відповідний 

правовий режим, зумовлений  формами  власності інвестицій та об’єктів 

інвестиційної діяльності, видом ресурсів та правового режиму їх 

використання з гармонічним поєднанням  публічних та приватних інтересів. 
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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. 

Участь у підготовці наукового висновку щодо доцільності та 

обґрунтованості прийняття проекту Закону України  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо здійснення державного нагляду (контролю) 

за обігом генетично модифікованих організмів»  

Участь у підготовці наукового висновку щодо доцільності та обґрунтованості 

прийняття проекту Закону України   №7147 «Про юридичну (правничу) 

освіту і загальний доступ до правничої професії» 

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». 

Практикум-семінар № 4. Науково-дослідний інститут правового 

забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук 

України 

«Новели законодавства України в сфері легітимації суб’єктів 

господарювання»  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

-Надання відповіді на запит Снагощенка О.В. з приводу поновлення 

гарантованих Конституцією України прав власників вкладника банку.  

-Надання  правового висновоку на запит заступника Голови Фонду 

державного майна України Державіну В.В. щодо Закону України «Про фонд 

державного майна України».  

-Надання  відповіді на запит заступника голови обласної ради Скоробагача 

В.І. щодо використання та обігу природних ресурсів з метою їх 

максимального та раціонального використання.  
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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). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

1.Проблеми правового забезпечення інвестиційної безпеки України. Право та 

інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 

2017.  №4(20).  С. 26-30, 0,7 друк. арк. 

2.Проблема  правового забезпечення балансу публічних  та приватних 

інтересів у сфері інвестиційних відносин. Право та інноваційне суспільство : 

електрон. наук. вид. 2017. № 2 (9). URL:http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2017/12/Boychuk9.pdf., 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1.Окремі проблеми розвитку інвестиційного законодавства України в 

сучасних умовах / Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній 

науці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 жовтня 2017 р. / 

редкол.: С. В. Глібко, О. Д. Крупчан, С. А. Бука – Х. : НДІ ПЗІР, 2017, 0,3 

друк. арк. 

2.Проблеми визначення форм, методів та засобів державного регулювання 

інвестиційної діяльності / Господарсько-правове забезпечення інноваційного 

інвестування: проблеми та пропозиції: матеріали круглого столу (16 

листопада, 2017 р., м. Харків) / відп. завип. Д.В. Задихайло; уклад. Д.В. 

Задихайло,  0,3 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

1.Проблеми правового забезпечення інвестиційної безпеки України. Право та 

інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 

2017.  №4(20).  С. 26-30, 0,7 друк. арк. 

2.Проблема  правового забезпечення балансу публічних  та приватних 

інтересів у сфері інвестиційних відносин. Право та інноваційне суспільство : 

електрон. наук. вид. 2017. № 2 (9). URL:http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2017/12/Boychuk9.pdf., 0,6 друк. арк. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Актуальні питання інноваційного розвитку. Науково практичне видання. 

Член редколегії з 2011р. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не був. 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Boychuk9.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Boychuk9.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Boychuk9.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Boychuk9.pdf
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Не готував. 

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 

№ 4  від    27 листопада 2017 р. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 

 

 

 
 

 


