
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2019 РІК 
 

1. Мілаш Вікторія Сергіївна. 

2. Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського 

права. 

3. Принципи договірного права як осердя регулювання договірних відносин 

у сфері господарювання, 2,0 друк. арк.  

4. Господарсько-правове регулювання договірних відносин у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності,  3,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР є терміни з договірного права, 

підготовлені для Великої української юридичної енциклопедії (Том 15 - Господарське 

право), перевидання навчального посібника, наукова стаття, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

• Визначено потребу законодавчого дефінування господарсько-правових 

термінів (категорій) відповідно до основних вимог законодавчої техніки та з 

урахуванням основних тенденцій розвитку об’єктів господарського обороту, 

економічних процесів, видів господарської діяльності тощо, які розкриваються 

(позначаються) за допомогою відповідних термінів. Порушення правил побудови 

законодавчих дефініцій, а також використання законодавцем неточних, 

абстрактних, двозначних термінів (категорій) «блокують» реалізацію їхньої 

інструментальної функції та, як наслідок, унеможливлюють однозначне 

(одноманітне) тлумачення законодавчих норм та формування єдиної 

правозастосовної практики у сфері господарювання. Актуалізовано проблемні 

питання, пов’язані з неузгодженістю та суперечливістю положень ЗУ «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» та ГК України, зокрема в частині законодавчого 

визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність». 

• Відзначено важливі правові наслідки кваліфікації господарської діяльності 

як зовнішньоекономічної і договорів, які її опосередковують, як 

зовнішньоекономічних, які пов’язані із: застосуванням відповідного правового 

режиму її здійснення, підґрунтям якого є принципи (основні засади) правового 

регулювання ЗЕД; наявністю та пріоритетним значенням під час правового 

регулювання відносин, що виникають у зв’язку з провадженням ЗЕД 

конвенційного рівня регулювання (ідеться про міжнародні конвенції, договори та 

угоди); використанням поряд з матеріально-правовим методом регулювання 

договірних відносин у сфері ЗЕД колізійного методу; дією принципу автономії 

волі сторін зовнішньоекономічного договору, пов’язаного з можливим обранням 

іноземного права як регулятора прав та обов’язків сторін зовнішньоекономічного 

договору; можливістю обрання для здійснення розрахунків за 

зовнішньоекономічним договором іноземної валюти; можливістю розгляду спорів 

у міжнародних комерційних арбітражах тощо.  

• Актуалізовано потребу формування єдиної (уніфікованої) законодавчої 

основи визначення термінів «зовнішньоекономічна діяльність» і 

«зовнішньоекономічний договір» з урахуванням загальних засад правового 

регулювання відносин у сфері ЗЕД, положень актів міжнародно-правової 

уніфікації в цій царині, а також сучасних тенденцій її розвитку в контексті 
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євроінтеграційних прагнень України. Всеохопна цифровізація та розвиток 

електронної комерції вимагає чіткої законодавчої позиції щодо кваліфікування 

господарської діяльності як зовнішньоекономічної за умови, що єдиним місцем 

здійснення ділових контактів одного або обох контрагентів є мережа Інтернет 

(різнонаціональні сегменти такої мережі та/або ділові партнери є суб’єктами 

господарювання різних країн), а об’єктом торговельних операцій є «цифрові 

товари» («електронні товари / послуги»), відповідно відсутнє перетинання 

митного кордону.   

  • Піддано критиці законодавчий підхід щодо розширення суб’єктного 

складу зовнішньоекономічної діяльності за рахунок державних замовників з 

державного оборонного замовлення як шляху убезпечення вітчизняного 

оборонно-промислового комплексу від корупційних схем і розкрадань. Держава, 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами 

господарювання (для цих органів встановлено пряму заборону відносно 

здійснення ними як комерційної, так і некомерційної господарської діяльності). 

Змістом ЗЕД як різновиду господарської діяльності є не окремі господарські 

операції, зокрема, пов’язані з державним замовленням, а виготовлення та 

реалізації продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що 

мають цінову визначеність. Державний контракт з оборонного замовлення та 

офсетна (компенсаційна) угода на законодавчому рівні репрезентовані як 

договори-сателіти, що ставить під сумнів зовнішньоекономічну природу офсетної 

угоди та дозволяє її визначати як одну з договірних форм державно-приватного 

партнерства (державне замовлення є одним із засобів регулювального впливу 

держави на діяльність суб’єктів господарювання; офсетним бенефіціаром може 

бути державний замовник або інший суб’єкт відносин державної форми власності 

за поданням державного замовника; офсетна угода не може бути укладена раніше 

за дату укладення державного контракту та без схвалення офсетною комісією; 

офсетна комісія проводить постійний моніторинг виконання офсетної угоди 

тощо). 

5. У звітному році не брала участь у розробці законопроектів 

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 та їх рецензуванні. 

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, не вхожу до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 



 3 

8. У звітному році брала участь у:  

        Засіданні круглого столу «Завдання господарсько-правової політики держави 

в умовах четвертої промислової революції» (20 березня 2019 р., м. Харків); 

       Всеукраїнській науково-практичній конференції за темою: «Правове 

забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (11-12 

жовтня 2019 р.,  м. Вінниця);  

       Засіданні круглого столу «Цифровізація сучасних бізнес-процесів як вектор 

нової економічної політики» (10-11 грудня 2019 р., Інтернет захід) 

    9. Видавнича діяльність у 2019 р. (монографії, статті, навчальні посібники, 

тези та ін., їх обсяг та кількість друкованих аркушів):  

  

    Мілаш В. С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів.  6-е 

вид., змін.  Х.: Право, 2019. 336 с. (19,53 ум. друк. арк.) 

    Мілаш В. С. Законодавчі дефініції термінів «зовнішньоекономічна 

діяльність» і «зовнішньоекономічний договір»: подальший розвиток чи 

поглиблення дефекту. Право України. 2019. № 8. С. 195 - 209 (0,7 ум. друк. арк.)  

    Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: Господарське право / 

редкол.: В. А. Устименко та ін.; Нац. Акад. прав. наук України; Інститут держави і 

права ім. В. М.  Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.  

Харків: Право, 2019. 784 с.; 12 статей / термінів за авторством Мілаш В.С – 2,2 

ум. друк. арк. 

   Генеральний договір. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2 ум. друк. арк. 

  Господарський договір. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2 ум. друк. арк. 

  Господарське договірне право України. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,2 ум. друк. арк. 

  Захисне застереження. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2 ум. друк. арк. 

  Істотне порушення договору. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 

т.: Господарське право – 0,2 ум. друк. арк. 

  Істотні умови господарського договору. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 ум. друк. арк. 

  Переддоговірні угоди. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2 ум. друк. арк.  

  Порядок зміни (розірвання) господарського договору. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,2 друк. арк.  

  Порядок укладання господарських договорів. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,2 ум. друк. арк.  

  Правовий режим господарського договору. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 ум. друк. арк.  

  Принципи договірного права. Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т.: Господарське право – 0,2 ум. друк. арк.  

  Форма договору. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2 ум. друк. арк.  

  Мілаш В. С. Цифровізація господарських відносин: теоретико-правові засади: 

Матеріали круглого столу «Завдання господарсько-правової політики держави в 

умовах четвертої промислової революції», Харків. 2019. С 8-12. (0,3 умов. друк. 

арк.). 
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      Мілаш В. С. До питання про господарсько-правове забезпечення 

цифровізації економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та 

перспективи», Вінниця. 2019. С. 133-135. (0,3 умов. друк. арк.). 

      Мілаш В. С. Цифровізація господарських відносин: теоретико-правові 

засади»: Матеріали круглого столу «Цифровізація сучасних бізнес-процесів як 

вектор нової економічної політики», Інтернет видання. 2019. 

 Крім того, Мілаш В.С. підготовлено: Силабус та Програму навчальної 

дисципліни «Господарські договори» для студентів другого (магістерського) 

освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» 

фінансово-правового факультету; Силабус та Програму навчальної дисципліни 

«Підприємницьке право» для студентів другого (магістерського) освітньо-

кваліфікаційного рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-консалтинг» фінансово-

правового факультету.  

9.1. Публікацій у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science немає. 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних.  

Мілаш В. С. Законодавчі дефініції термінів «зовнішньоекономічна діяльність» 

і «зовнішньоекономічний договір»: подальший розвиток чи поглиблення дефекту. 

Право України. 2019. № 8. С. 195 - 209 (0,7 ум. друк. арк.).  

10. Є членом редакційних колегій наук.-практ. видань / збірників «Економічна 

теорія та право», «Право та інновації» та електронного видання «Право та 

інноваційне суспільство». 

11. Є членом 2-х спеціалізованих вчених рад (спеціалізованої вченої ради Д. 

64.086.04 Національного юридичного університету України імені Ярослава 

Мудрого; спеціалізованої вченої ради Д. 41.086.04 Національного університету 

«Одеська юридична академія»). 

12. У звітному році виступила як офіційний опонент на захисті дисертацій: 

Петруні Валентини Вікторівни «Поняття та система способів захисту прав 

суб’єктів господарювання» (дисертацію подано на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право (захист відбувся 12 квітня 2019 р.). 

         Солодченка Сергія  Вікторовича «Правове забезпечення реалізації 

контрольних функцій суб’єктів господарювання» (дисертацію подано на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право; господарсько-процесуальне право (захист відбувся 19 квітня 

2019  р.) 

 Смітюха Андрія Володимировича  «Корпоративні права та корпоративні паї 

(частки): теоретико-правові засади» (дисертацію подано на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське 

право; господарсько-процесуальне право (захист відбувся  19 квітня 2019 р.) 

13. Підготовка відгуку на автореферат дисертації К.В. Полякової 

«Господарська компетенція органів місцевого самоврядування», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

«господарське право, господарсько-процесуальне право» (захист відбувся 18 квітня 

2019 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в 

Інституті економіко-правових досліджень НАН України). 

14. У звітному році не була лауреатом/стипендіатом. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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 №   5   від    5  

грудня   2019 р. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 _________     проф. Задихайло Д.В 
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