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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» - 3,8 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.  

 В правовій регламентації здійснення інвестиційної діяльності повинен бути чітко 

визначений баланс приватних та публічних інтересів. Такий баланс повинен 

закріплюватися, в першу чергу, на конституційному рівні, зокрема в статті 42 Основного 

Закону. На рівні принципових положень необхідно закріпити, що кожен має право на 

заняття підприємницькою діяльністю, яка  не заборонена законом та здійснюється з метою 

розвитку держави на основі досягнення позитивного соціального, екологічного та 

економічного результатів. 

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. 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. 

З позицій структури правового механізму 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. 

З метою формування національного законодавства, яке б забезпечило дієву 

основу функціонування механізму забезпечення безпеки інвестиційного ринку України 

необхідно:  

- визначити невід’ємним елементом формування державної інвестиційної 

політики  дотримання принципу інвестиційної безпеки;  

- класифікувати та нормативно визначити чинники, що детермінують 

інвестиційну безпеку національної економіки; 

- визначити  методи та засоби забезпечення державного регулювання 

інвестиційної безпеки економіки України (прямі, непрямі (прямі, непрямі, 

адміністративні, організаційні, фінансові і т.п.)  ; 

- визначити інструменти інвестиційної політики, спрямованої на розширене 

відтворення і посилення його інноваційною складовою; 

- визначити домінанти (сегменти) економіки в загальному об'ємі залучених і 

освоєних інвестицій, які б виступили інвестиційним локомотивом галузей, в які вони 

забезпечують; 

- визначати ступінь дії загроз прямих іноземних інвестицій  безпеці країни, 

регіону, галузі , виявляти причини їхньої появи та формулювати на їх основі завдання  і 

способів протидії таким загрозам; 

- законодавчо визначити вилучення із національного режиму для іноземних 

економічних агентів, у разі походження ПІІ з недружніх країн з урахуванням 

особливостей об’єктів інвестування;   

- визначити види обмежень для іноземних економічних агентів в участі у 

приватизації державного та комунального майна. 

Ухвалення рішень у сфері інвестиційної безпеки потребує законодавчого 

визначення іноземного економічного агента. Економічний агент – це особа, група осіб, 

установа чи група установ, які за допомогою своїх раціонально прийнятих рішень і дій в 

певній формі впливають на економіку. Іноземним економічним агентом, в першу чергу, 

повинен визначатися іноземний інвестор, а також реципієнт інвестицій, який отримує 

кошти чи інше майно від іноземної держави, її державних органів, міжнародних 

організацій, іноземних організацій чи іноземців, чи від уповноважених ними осіб 

безпосередньо, чи через резидентів з вказаних джерел.  Таким чином, необхідно 

визначити три кваліфікуючі ознаки іноземного економічного агента: отримання 

інвестицій з іноземних джерел прямо або опосередковано, друга ознака — прийнятих 

рішень і вчинення дій, які  в певній формі впливають на економіку держави, третя ознака - 

суб’єктна (іноземний інвестор або реципієнт інвестицій). 

 

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». 

- Як створити свою бізнес-структуру та уникнути рейдерства, конфлікту з 

партнерами (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський  авіаційний інститут»). 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Підготовлено науково-правовий висновок на звернення Адвокатського об’єднання 

«Тацій і партнери» щодо визначення істотних умов договору оренди державного майна. 

Підготовлено правовий висновок на запит  судді Конституційного Суду України 

Городовенко В.В. відносно права особи, яка не охоплюються наглядовою діяльністю 

Національного банку України, оскаржувати  в суді рішення НБУ  щодо визнання банку 

неплатоспроможним.   

Підготовлено правовий висновок на запит  судді Верховного Суду  України  щодо 

права Національного банку України визначати пов’язаними з банком особами фізичних та 

юридичних  осіб в аспекті легітимного призначення цього права. 

Підготовлено науково-правовий висновок на депутатське звернення народного 

депутата України Безгін В.Ю.  щодо тлумачення п.8 ч.1 ст. 92 Конституції України.   

 

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). 

  

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

перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

  

Монографії: 

1.3. Бойчук Р.П. Правовий режим інвестування та проблеми захисту інвестицій в 

особливий період. Розвиток бізнес середовища в Україні: окремі аспекти правового 

забезпечення. : монографія / за ред. А. П. Гетьмана, О. О. Дмитрик, А. В., Харків: Право, 

2019, (1,0  друк.арк). 

Наукові статті:  

Правові засади забезпечення виконання судового рішення в контексті визнання права 

власності на земельну ділянку (у співавторстві Петришин О.В., Бойчук Р.П., Матвєєва 



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

Право, 2019.  №1(25).  С.79-84, (0,7 друк. арк.). 

Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності: проблеми 

формування ( Бойчук Р.П.)//  Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. 

Глібко та ін. Харків : Право, 2019.  №4(27).  С….., (0,5 друк. арк.). 

 

Тези: 

Бойчук Р.П. Проблеми формування правового режиму іноземних інвестицій в праві 

України // Завдання господарсько-правової політики держави в умовах четвертої 

промислової революції ( за матеріалами  круглого столу «», м. Харків, 2019 р. / ред.кол. : 

А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло, Ю.І. Остапенко, Т.І. Швидка: НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

– Х.: ФОП Бровін О.В., 114 стр. (0,3 др.арк) 

Бойчук Р.П. Оскарження рішень НБУ щодо визнання банку неплатоспроможним його 

власниками: проблеми правового регулювання // Регіональні інноваційні ініціативи : 

завдання та шляхи вирішення: зб. наук. пр. за матеріалами Круглого столу (м. Харків, 5 

квітня 2019 року) / редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. Ю. Палант. Харків : НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2019. 186 с. (0,7 др. Арк.) 

Бойчук Р. П. Проблеми формування «справедливого режиму» і «безпеки» іноземних 

інвестицій в праві України // Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Круглого столу 

(м. Харків, 17 травня 2019 року) / редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. Ю. Палант: 

Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. 258 с. (0,5 др.арк.). 

Бойчук Р.П. Формування правового механізму забезпечення безпеки  

інвестиційного ринку України  // Сучасні проблеми розвитку права та економіки в 

інноваційному суспільстві, інтернет-конференція 29 листопада 2019 р., НДІ ПЗІР НАПрН 

України, 2019. (0,2 др. 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.  
Правові засади забезпечення виконання судового рішення в контексті визнання права 

власності на земельну ділянку (у співавторстві Петришин О.В., Бойчук Р.П., Матвєєва 

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

Право, 2019.  №1(25).  С.79-84, (0,7 друк. арк.). 

Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності: проблеми 

формування ( Бойчук Р.П.)//  Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. 

Глібко та ін. Харків : Право, 2019.  №4(27), (0,5 друк. арк.). 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2019 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. 

         Не є членом редакційної колегії. 

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. 

«Принципи господарського права: інструментальний аспект». Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лавренюк Тетяни Анатоліївни. 



«Органи місцевого самоврядування як суб’єкти організаційно-господарських 

повноважень». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Возної Віри Олексіївни. 

«Господарсько-правове забезпечення аутсорцингових  відносин в національній 

економіці України». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук  Косінової Катерини Станіславівни.  

      «Господарсько-правовий механізм розвитку об’єктів інфраструктури авіаційних 

перевезень в Україні». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук Вельцен Валентини Сергіївни. 

 

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. 

Не отримував. 

 

 

                                                                       ____________ доц.  Бойчук Р.П. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол №   ……..   від  ……….. 

грудня   2019 р. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 

 
 
 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	ЗА 2019 РІК

