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4. Теоретико-правові засади структурування (моделювання) господарсько-

договірних зав’язків з «електронним елементом», 3, 1 умов. друк. арк. (з 

урахуванням розділу колективної монографії 2016 р.) 

4.1. Формами впровадження виконаних НДР є розділ у колективній монографії, 

наукова стаття, тези наукових доповідей (повідомлень). 

Підрозділ  у колективній монографії «Правове регулювання відносин у мережі 

Інтернет» / за ред. С.В. Глібка, К.В. Єфремової. – Харків: Право, 2016. – 360 с. 

(за авторством Мілаш В.С. підрозділ 2.1. «Правові аспекти виникнення та 

реалізації договірних відносин у мережі Інтернет», с. 52-91; 2,1 умов. друк. арк.) 

Індивідуальна наукова стаття1.Правове регулювання інноваційного розвитку у 

сфері відновлювальної енергетики. Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 14-20, 

0,6 друк. арк. 

2.Форми інвестування у відновлювальну енергетику. Економічна теорія та право. 

2017. № 2 (29). С. 112-122,  0,7друк. арк. 

3.Розвиток відновлювальної енергетики як фундамент енергетичної безпеки. 

Економічна теорія та право. 2017. №3 (30). С. 85-95, 0,7 друк. арк. 

     Тези наукової доповіді (повідомлення). Мілаш В.С. Договірні засади 

забезпечення інноваційного розвитку // Матеріали круглого столу «Господарсько-

правове забезпечення інноваційного інвестування: проблеми та перспективи» (0, 2 

умов. друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

• Актуалізовано потребу модернізації законодавчого регулювання відносин у 

сфері електронної комерції, зокрема відносин, що виникають під час створення та 

подальшого використання цифрового контенту та/або цифровізації традиційних 

об’єктів цивільного/господарського обороту з  урахуванням сучасного рівня їх 

розвитку. Запропоновано законодавче закріплення (на рівні спеціального 

законодавства про електронну комерцію) поняття цифрового контенту, 

господарсько-договірних засад трансферу його окремих видів, поняття послуг 

копірайтингу та правовий статус професійного копірайтера. 
• Визначено, що відцифрована інформація, незалежно від її змістової 

компоненти, є цифровим контентом з моменту наповнення нею електронного 

інформаційного ресурсу і до моменту її вилучення з останнього. При цьому, різний 

зміст цифрового контенту, який утворено різними видами інформації (інформації 

про суб’єкта господарювання, про товар, роботу, послугу, у тому числі рекламної 

інформації; науково-технічної інформації; податкової інформації; статистичної та 

іншої інформації), різні цілі використання означеної відцифрованої інформації, а 

також різне функціональне призначення та різний статус самих веб-сайтів, на яких 

вона розміщується, зумовлює відмінності у правовій природі цифрового контенту.  
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 • З’ясовано, що цифровий контент, який створюється в процесі 

реалізації організаційно-господарських повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування та забезпечує належне функціонування організаційно-

господарських відносин, є публічною інформацією, яка розміщується на офіційних 

державних електронних інформаційних ресурсах. За загальним правилом така 

інформація є відкритою (крім встановлених законом випадків), а доступ до неї 

забезпечується шляхом її систематичного та оперативного оприлюднення на 

офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет. Вимоги до змісту контенту офіційних веб-

сайтів державних органів, а також до процедури інформаційного наповнення 

зазначених інтернет-ресурсів, визначені у чисельних нормативно-правових актах. 

 • З’ясовано, що цифровий контент, який забезпечує оптимізацію господарсько-

виробничих відносин, у більшості випадків створюється та/або розміщується на 

спеціалізованих інформаційних ресурсах суб’єктів господарювання (сайтах-

візитівках, промосайтах, корпоративних сайтах, сайтах електронних магазинів,  

сайтах електронних торгівельних майданчиків / концентраторів тощо).  

Означений цифровий контент є інформаційним об’єктом, що може:                    

(1) виконувати інформативну функцію, у тому числі володіти властивістю 

товароздатності, а також кваліфікуватися як об’єкт інтелектуальної власності; (2) 

мати просту структуру (об’єкт, представлений  одним видом цифрової інформації) 

або складну структуру (мультимедійний цифровий контент, представлений 

комп’ютеризованою комбінацією різних видів цифрової інформації, зокрема 

текстової, звукової, графічної тощо).  

•  Піддано критиці законодавчо закріплений (ЗУ «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій») підхід  щодо здійснення трансферу 

технологій. Зазначено про можливість застосування методу прямого трансферу 

технології, що передбачає укладення єдиного договору про розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності, за умови визнання самостійним 

складним об’єктом інтелектуальної власності. 

В умовах сьогодення визначено можливість здійснення договірного 

трансферу технології через: 1) застосування методу її «розкомплектування», що 

передбачає укладення цілої низки поточних договорів щодо кожної з її складових; 

2) метод «укомплектування», застосування якого складається з (а) підготовчого 

етапу, пов'язаного з формуванням «цілісності» окремої технології, як правило, 

через укладення з ініціатором її створення низки договорів щодо її складових 

(договорів про передання виключних майнових прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; ліцензійних договорів, що передбачають надання виключної ліцензії на 

використання об’єктів інтелектуальної власності; договори про створення на 

замовлення відповідних об’єктів інтелектуальної власності та ін.) та етапу 

трансферу шляхом укладення змішаного договору. 

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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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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. 

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 брала участь у засіданнях «круглого столу»: «Проблеми 

реформування господарсько-правового механізму розвитку національної 

економіки»; «Господарсько-правове забезпечення інноваційного інвестування: 

проблеми та пропозиції». 

9. Видавнича діяльність. 

Підрозділ  у колективній монографії: 

«Правове регулювання відносин у мережі Інтернет» / за ред. С.В. Глібка, К.В. 

Єфремової. – Харків: Право, 2016. – 360 с. (за авторством Мілаш В.С. підрозділ 

2.1. «Правові аспекти виникнення та реалізації договірних відносин у мережі 

Інтернет», с. 52-91;  2,1 друк. арк. 

Стаття: 

1.«Поняття та природа цифрового контенту в межах господарського обороту», 

«Підприємництво, господарство і право», № 12,   0,6 друк. арк.   

Тези: 

1.«Договірні засади забезпечення інноваційного розвитку», круглий стол 

«Господарсько-правове забезпечення інноваційного інвестування: проблеми та 

перспективи»,  0, 2   друк. арк. 

Навчальний посібник 

Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів / В.С. Мілаш. – 4-е 

вид., змін. – Х. : Право, 2017. – 328 с., 19, 07 умов. друк. арк. 

 9.1. 1 наукова стаття - Index Copernicus  - 0, 6 друк. арк. 

Поняття та природа цифрового контенту в межах господарського обороту // 

Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12, 0,6  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 

університету України імені Ярослава Мудрого;  

- спеціалізована вчена рада Д. 41.086.04 Національного університету «Одеська 

юридична академія». 
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12. Офіційне опонування дисертаційного захисту Тарнавського Романа 

Віталійовича «Господарсько-правове стимулювання венчурного інвестування в 

Україні» (дисертацію подано на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-

процесуальне право; Національний Університет «Одеська юридична академія»; 

захист відбувся 10 березня 2017 року).  

 Наукове керівництво роботою над дисертацією Голіної Олени Володимирівни 

«Господарсько-правова інституціалізація договорів про надання послуг», 

поданою на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право 

(захист відбувся 30 січня 2017 року). 

13. У звітному році прорецензовано дві наукові монографії:  

1.Задихайло Д. Д. Екологічне господарювання в сфері поводження з відходами 

(правовий аспект). – Харків: Юрайт, 2017. – 200 с.; 

2.Рудяга І. М. Господарсько-правове забезпечення функціонування залізничного 

транспорту України в умовах реформування. – Харків: Юрайт, 2017. – 196 с. 

      У звітному році підготовлено відгуки на автореферати дисертацій, поданих на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 

– господарське право, господарсько-процесуальне право:  

1) Череднікової Тетяни Миколаївни «Правове регулювання поставки нафти та 

нафтопродуктів» // Інститут економіко-правових досліджень НАН України 

(захист відбувся 14 лютого 2017 р.);  

2) Ліллемяе Олени Едуардівни «Господарсько-правове забезпечення державної 

допомоги суб’єктам господарювання» // Інститут економіко-правових досліджень 

НАН України (захист відбувся 14 лютого 2017 р.); 

3) Симонян Асміни Вазгенівни «Господарсько-правовий статус суб’єкт медичної 

практики» // Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН 

України (захист відбувся 27 лютого 2017 р.) 

14. У звітному році не була лауреатом/стипендіатом. 

15. У звітному році не брала участь у співробітництві з закордонними 

організаціями. 

16. У звітному році брала участь у спільному з Харківською міською радою 

науковому заході (засіданні «круглого столу», присвяченому питанням 

господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування (16 листопада 

2017 р.). 

17. У звітному році не брала участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі. 

18. У звітному році не отримала відзнак/подяк. 

 

        ____________ проф. В.С. Мілаш  

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол №  4  від 27 

листопада 2017 р.    
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Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 

 


