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1. Бойчук Роман Петрович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Проблеми формування господарсько-правових механізмів захисту прав 

учасників інвестиційних відносин» - 1,5 друк. арк. 

Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Проблеми формування господарсько-правових механізмів захисту прав 

учасників інвестиційних відносин» - 2,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.).   

Монографія та наукові статті. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Взаємодія держави і господарюючих суб'єктів в сфері суспільного 

виробництва полягає в комплексному застосуванні правових, 

адміністративних, економічних та пропагандистських методів для створення 

умов ефективної діяльності останніх і досягнення оптимального рівня 

економічного і соціального розвитку суспільства.  Комплекс перерахованих 

методів, повинен розглядатися в якості єдиного економіко-правового 

механізму державного регулювання інвестиційної діяльності.  

На  даний час гостро постає необхідність чіткого формулювання 

методологічної основи систематизації засобів, які притаманні відповідним 

методам управлінського впливу на інвестиційну діяльність, визначення  

методики їх застосування з прогнозованістю ефективності в цілях розвитку 

соціально-економічної системи країни. 

Перебуваючи в постійній залежності від ефективності роботи 

підприємств, держава, в свою чергу, впливає на економічні процеси, що 

відбуваються на них, шляхом прийняття законів, які активізують або 

уповільнюють інвестиційну активність, застосовуючи механізми і засоби 

управління і регулювання і стимулювання. 

З огляду на викладене, вважаємо: 

- державне регулювання повинне застосовуватися у виняткових 

випадках при безпосередній загрозі суспільним інтересам. На нашу думку, 

необхідно законодавчо вивести з сфери публічного регулювання відносини, 

які фактично не спричиняють шкідливої дії на публічні інтереси держави і 

суспільства. 

- необхідно посилити заходи відповідальності за порушення порядку 

здійснення господарської діяльності. Позбавити суб’єктів господарювання 

широко пануючого принципу «якщо за це нічого не буде, то можна», або 



«коли економічний ефект значно перевищує можливі негативні наслідки для 

самого суб’єкта господарювання, незважаючи на інтереси суспільства, 

довкілля, то можна». 

- з метою підтримки сфери господарювання держава повинна 

забезпечувати учасникам економічного обороту вкрай необхідні базові 

елементи розвитку: лібералізація фіскальної системи на базі принципів 

необхідності, достатності, розумності та співрозмірності з умовами 

конкурентів з інших країн в оподаткуванні, технічному регулюванні,  

доступності до фінансових ресурсів і т. п. 

- вкрай необхідним законодавче врегулювання порядку формування, 

ефективного функціонування державного сектору економіки, визначення 

стратегії його розвитку на основі структурних змін в економіці, вибір його 

пріоритетами модернізацію та переозброєння на базі нових високих 

технологій, створення умов для наукової та науково-технічної діяльності, 

забезпечення конкурентних переваг національної економіки, що можливе 

лише на основі свідомого регулювання в масштабі всієї країни. 

2. Державне регулювання господарської діяльності повинно 

здійснюватися з чітко визначеними національними пріоритетами; завданнями 

протистояння впливу зовнішніх негативних економічних чинників, 

мінімізації заподіяних ними збитків;  активного використовування участі у 

світовому поділі праці для створення сприятливих умов розвитку економіки; 

забезпеченням відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним 

економічним інтересам. 

На  даний час гостро постає необхідність чіткого формулювання 

методологічної основи систематизації засобів, які притаманні відповідним 

методам управлінського впливу на господарську діяльність в умовах 

санкційного періоду, визначення  методики їх застосування з 

прогнозованістю ефективності в цілях розвитку соціально-економічної 

системи країни. 

Потрібна розробка механізмів, спрямованих на захист прав і законних 

інтересів господарюючих суб'єктів (гарантії, форми і способи захисту та ін.), 

що несуть на собі тягар політики санкції, що проводиться. У зв’язку з 

наведеним, видається необхідною розробка і прийняття комплексного 

законодавчого акту, який би регулював, з одного боку, питання протидії 

політиці санкцій зарубіжних країн і інших суб'єктів, а з іншої - питання 

проведення ефективної політики контрсанкцій України та підтримки 

національних суб’єктів господарювання, визначення заходів захисту їх прав і 

законних інтересів  в період дії особливих економічних заходів. 

Вказаний закон повинен чітко визначити повноваження органів 

державної влади в галузі забезпечення  режиму особливих економічних 

заходів, визначити їв види, порядок застосування, строк дії та особливості 

здійснення господарської діяльності в період дії таких заходів.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 



5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та у їх рецензуванні не приймалася. 

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. 

Підготовлено науково-правовий висновок на звернення ТОВ «КПК 

«Столиця»». 

Підготовлено правовий висновок відносно конституційної скарги щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 79 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-

ІІІ  за запитом Судді Конституційного Суду України В.В. Городовенка.  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу 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). 



 Не приймав . 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

 Монографії: 

1.3 Проблеми правового забезпечення державного регулювання 

господарської діяльності в санкційний період.  Правові основи здійснення 

господарської діяльності в інноваційному суспільстві: монографія / за ред. А. 

П. Гетьмана, О. О. Дмитрик, А. В. Анісімової, Харків: Право, 2018. С. 88-111 

(1,0  друк.арк). 

Наукові статті:  

Проблеми правового забезпечення державного регулювання 

господарської діяльності // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: 

С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018.  №3(23).  С.55-62, (0,8 друк. арк.). 

Проблеми правового забезпечення державного санаційного регулювання 

господарської діяльності // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: 

С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018.  №4(24).  (0,7 друк. арк.). 

 9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

Проблеми правового забезпечення державного регулювання 

господарської діяльності // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: 

С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018.  №3(23).  С.55-62, (0,8 друк. арк.). 

Проблеми правового забезпечення державного санаційного 

регулювання господарської діяльності // Право та інновації : наук. – практ. 

журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018.  №4(24).  (0,7 друк. 

арк.). 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор: 

  Публікації у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, відсутні. 

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 членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгук наукового керівника на дисертацію Білоусової Ярослави 

Олексіївни «Правові засади здійснення дистриб`юторської діяльності в 



Україні», поданої на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне 

право 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Грамота Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної 

адміністрації за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, 

досягнуті успіхи у навчанні і вихованні студентської молоді та з нагоди Дня 

юриста.   

 

 

                                                                       ____________ доц.  Бойчук Р.П. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№   4   від    5 грудня   2018 р. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 

 
 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	ЗА 2018 РІК

