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1. Мілаш Вікторія Сергіївна. 

2. Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права. 

3. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання господарсько-

договірних відносин,  2,0 умов. друк. арк. 

4. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання господарсько-

договірних відносин,  2,0 умов. друк. арк. 

4.1. Формами впровадження виконаних НДР є наукові статті та тези наукових 

доповідей (повідомлень). Статті та тези. 

    4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

• Актуалізовано потребу гармонізації договірно-правових засад 

функціонування єдиного економічного простору в умовах поглиблення 

європейської інтеграції, функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі (ВЗВТ), що має за мету забезпечення вільного руху товарів і 

послуг на території України та ЄС.  

Відзначено важливе значення процесів європеїзації договірного права, що  

мають за мету формування спільних підходів та концепцій розвитку національних 

договірних законодавств членів ЄС, вироблення загальних принципів договірного 

права та встановлення схожих за змістом норм, та наголошено на необхідності 

залучення України, як асоційованого члена ЄС, до цих процесів.  

• Визначено, що європеїзація договірного права України повинна 

здійснюватися насамперед через уніфікацію принципів правового регулювання 

договірних відносин та їх орієнтацію на принципи «європейського типу», які 

характеризують зміст договірного права та є „розщепленими” у ньому 

«наскрізними ідеями».  

З’ясовано, практичну спрямованість принципів європейського договірного 

права, що полягає у: їхній регулюючій дії як джерела договірного права; 

використанні як способу заповненні прогалин національного права та 

міжнародних договорів, конвенцій тощо (аналогії права); врахуванні під час 

розроблення нових або зміненні застарілих нормативно-правових актів у сфері 

укладання та виконання договорів; забезпеченні системності договірного права та 

створенні ґрунту для гармонізації (узгодження) окремих положень вітчизняного 

законодавства в частині регулювання господарсько-договірних зав’язків; 

використанні під час тлумачення змісту норми права або змісту умов договору, 

що є субсидіарним застосуванням принципів, яке слід відрізняти від аналогії 

права. 

• Піддано критиці поширену на даний час практику включення до змісту 

господарських договорів публічних застережень (антидемпінгових, податкових, 

антикорупційних  застережень тощо). Доведено, що, по-перше, означені публічні 

застереження безпосередньо не пов’язані з метою та предметом господарських 

договорів, до змісту яких їх включено. По-друге, завдяки публічним 

застереженням у сторін договору «виникають» позадоговірні права та обов’язків, 
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порушення яких не свідчить про неналежне виконання договірних 

зобов’язань, що унеможливлює застосовування заходів договірної 

відповідальності за порушення приписів, що містять ці квазідоговірні умови. 

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. 

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 Міжнародній науково-практичній конференції 

«Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Збірник 

матеріалів» (м. Львів, 20-21 квітня 2018 р.) та засіданнях «круглого столу»: 

«Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 

сучасних умовах» (м. Харків, 25 травня 2018 р.); «Актуальні проблеми 

господарського права і господарського процесу» (м. Київ, 9 листопада 2018 р.). 

9. Видавнича діяльність. 

    Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів / В.С. 

Мілаш. – 5-е вид., змін. – Х. : Право, 2018. – 338 с. (19, 64 умов. друк. арк.). 

Мілаш В.С. Публічні застереження в господарському договорі: вияв договірної 

свободи чи її деформація /  В.С. Мілаш  // Підприємництво, господарство і право. 

– 2018. – № 4. – С. 96 - 102 (0, 6 умов. друк. арк.).  

Мілаш В.С. Європеїзація господарського договірного права України як напрям 

правової інтеграції /  В.С. Мілаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика : 

Збірник наукових праць № 1 (35). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 

– С. 49 - 59 (0, 7 умов. друк. арк.).  

Мілаш В.С. Теоретико-правові аспекти включення податкових застережень 

до змісту господарських договорів // Міжнародні та національні правові 

виміри забезпечення стабільності: Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції. – Львів, Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив», 2018. – С. 59 - 61 (0, 2 умов. друк. арк.).  
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 Мілаш В.С. Відносини контролю у сфері господарювання та 

антикорупційні перевірки ділових партнерів // Економіко-правові проблеми 

розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах: Збірник 

матеріалів круглого столу. – Харків, Право, 2018. – С. 95 - 99 (0, 3 умов. друк. 

арк.). 

Мілаш В.С. Правові аспекти європеїзації господарського договірного права 

України // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: 

Матеріали круглого столу. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 110 - 114 (0, 2 

умов. друк. арк.). 

    9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science відсутні. 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

 Мілаш В.С. Публічні застереження в господарському договорі: вияв договірної 

свободи чи її деформація /  В.С. Мілаш  // Підприємництво, господарство і право. 

– 2018. – № 4. – С. 96 – 102. (0, 6 умов. друк. арк.) Наукометрична база даних 

Index Copernicus (Республіка Польща). 

Мілаш В.С.  Європеїзація господарського договірного права України як напрям 

правової інтеграції /  В.С. Мілаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика : 

Збірник наукових праць № 1 (35). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 

– С. 49 - 59 (0, 7 умов. друк. арк.). Наукометрична база даних Index Copernicus 

(Республіка Польща). 

10. Є членом редакційної колегії збірника «Економічна теорія та право». 

11. Є членом 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». 

12. У звітному році не брала участь у офіційному опонуванні дисертаційних 

досліджень.  

         Наукове керівництво роботою над дисертацією Руденка Миколи Павловича 

«Правове регулювання внутрішньогосподарських відносин», поданою на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право; господарсько-процесуальне право (захист відбувся 2 лютого 

2018 року). 

     Наукове керівництво роботою над дисертацією Віннічука Романа Івановича 

«Господарсько-правове забезпечення перестрахування в Україні»,  поданою на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 

– господарське право; господарсько-процесуальне право (захист заплановано на 

17 грудня 2018 року). 

13.       У звітному році підготовлено 3 відгуки на автореферати дисертацій за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право,  з 

яких 1 відгук на автореферат дисертації, поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук (Коверзнев Вадим Олександрович 

«Господарсько-правове забезпечення кооперації // Інститут економіко-правових 

досліджень НАН України, захист відбувся 15 червня 2018 р.); та 2 відгуки на 

автореферати дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук (Павленко Олександр Вікторович «Правове забезпечення 
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господарської діяльності суб’єктів колективної (асоційованої) власності» 

// Міжрегіональна Академія управління персоналом, захист відбувся 28 березня 

2018 р.; Ціленко Валерій Анатолійович «Господарсько-правове забезпечення 

державної будівельної політики» // Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, захист відбувся 10 жовтня 2018 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 не приймала участь у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією. 

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  5 грудня 

2018 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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