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

«Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності:  проблеми правового 

регулювання» - 1,5 друк. арк. 

Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності:  проблеми правового 

регулювання» - 1,5 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.  

           Предметом регулювання Господарського кодексу України (ст. 1 ГК 

України) [5]  є господарські відносини, що виникають у процесі організації та 

здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також 

між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері 

господарювання. Отже в предмет регулювання ГК включені дві групи 

господарських відносин: господарські відносини, що виникають в процесі 

організації господарської діяльності, та господарські відносини, що 

виникають в процесі здійснення господарської діяльності. До сфери 

господарських відносин (які є предметом регулювання господарського права) 

включено виробничо-господарські відносини, організаційно-господарські 

відносини, та внутрішньогосподарські відносини. Так званими 

«організаційно-господарськими відносинами» визначені  відносини, що 

складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-

господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю 

(ст.3ГК). При цьому в ГК України відсутнє визначення понять «суб‘єкти 

організаційно-господарських повноважень», «організаційно-господарські 

повноваження», а також не передбачено, що включає процес управління 

господарською діяльністю в розумінні господарського законодавства. 

Дієвість та ефективність регуляторної діяльності держави, впершу 

чергу,  забезпечується  термінологічною єдністю, яка й досі відсутня як в 

економічній, так і юридичній літературі.  

Управління господарською діяльністю в доктрині господарського 

права, в процесі якого складаються організаційно-господарські відносини 

розуміється в двох аспектах (макро та мікро рівні). На мікрорівні - це процес 

застосування «комплексу необхідних заходів, що реалізуються на підставі 

права власності на майно, на базі якого провадиться господарська діяльність, 

або делегованих повноважень з метою ефективного її здійснення (збільшення 



доходу від використання такого майна, збільшення вартості та/або кількості 

майна, досягнення певного соціально-економічного ефекту)». Таким чином, 

управління господарською діяльністю, що опосередковуються системою 

організаційно-господарських відносин на мікрорівні, здійснюється відносно 

конкретного суб‘єкта господарювання та тієї діяльності, що безпосередньо 

ним здійснюється. Макрорівень – це організаційно-господарські відносини, 

що виникають у процесі управління економічною діяльністю, в тому числі  

управління господарською діяльністю як цілеспрямованої діяльності з 

організації і забезпечення господарювання у відповідності до вимог 

суспільного господарського порядку, що здійснюється на всіх рівнях 

національної економічної системи органами державної виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, наділеними господарською 

компетенцією, а також громадянами, громадськими та іншими організаціями, 

які виступають засновниками суб‘єктів господарювання чи здійснюють щодо 

них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.  

Державне управління  економічними процесами відмінне від 

державного регулювання  господарської діяльності, має свої специфічні 

об’єкти, цілі і засоби. Державне управління слід розглядати як певний вид 

діяльності органів держави, яка має владний характер і передбачає 

насамперед організуючий і розпорядчий вплив на об’єкти управління шляхом 

використання певних повноважень. З цього погляду, державне управління 

має ознаки, характерні для виконавчої влади, що пов’язані з поділом 

державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.  

Таким чином,  державним управлінням необхідно розуміти в першу 

чергу діяльність органів державної влади по практичному  впровадженню 

політичного курсу. Ця діяльність повинна опиратися на відповідні 

процедури, які повинні забезпечити  її легітимність і захистити законні права   

громадян від протиправних дій з  сторони державних органів та їх посадових 

осіб. По своїй суті державне управління є похідним, з одного боку, від 

політичної діяльності, з другої — від політичного курсу і традиційно цим 

видам діяльності. 

Законодавець окреслює сферу господарсько-правового регулювання 

суспільних відносин – це сфера суспільних відносин з приводу виробництва 

та реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, що мають вартісний 

характер та цінову визначеність (сфера «товарного» обігу). Обмежує 

регулюючий вплив на відповідне коло суб’єктів – суб’єктів господарської 

діяльності (господарських організацій – юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців). Правове регулювання економічної діяльності 

негосподарюючих   суб’єктів носить несистемний, фрагментарний характер. 

Такий підхід зумовив відсутність цілісного підходу до правового 

регулювання економічної діяльності, змішування правових категорій, 

зокрема понять господарської діяльності, суб’єкта господарювання (зокрема 

в нормах  Господарського кодексу України, ст. 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», ст. 14 «Податкового кодексу» і т.п.).    

Здійснюючи регулювання як господарських відносин так і економічних 



відносин вцілому перед законодавцем постає питання використання єдиного 

понятійного апарату.    

Як закріплює частина 1 статті 12 Господарського кодексу України,  

держава для реалізації економічної політики, виконання цільових 

економічних та інших програм і програм економічного і соціального 

розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання 

господарської діяльності. Крім зазначених термінів «засоби і механізми 

регулювання», в нормативно-правових актах, економічній та правовій 

літературі використовуються терміни «методи», «форми», «способи», 

«інструменти» і т.п.  

З огляду припису частини 2 статті 19 Конституції України, згідно 

якого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, стосовно 

державного регулювання господарської діяльності необхідно чітко 

розмежовувати методи, форми, засоби та механізми державного регулювання 

господарської діяльності.  

Виникає суперечність між категоріями «метод правового 

регулювання» і «метод державного регулювання господарської діяльності». 

Більшість дослідників-правників єдині в неспівпадінні за змістом цих понять, 

але вони є тісно поєднані та взаємозалежні. Методи державного регулювання 

господарської діяльності реалізуються в процесі їх правового забезпечення.  

          Методи державного регулювання економіки — це способи впливу 

держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний 

сектор економіки з метою створення умов їхнього ефективного функціонування 

відповідно до напрямків державної економічної політики. Кожен метод 

ґрунтується на використанні сукупності інструментів (регуляторів, важелів). 

 Державне регулювання економіки потребує системного підходу до 

вибору методів та притаманних їм засобів впливу держави на суб'єктів 

економічних відносин. Залежно від засобів впливу виділяють правові, 

адміністративні, економічні, соціальні та пропагандистські методи 

державного регулювання економіки. 

Взаємодія держави і господарюючих суб'єктів в сфері господарювання 

полягає в комплексному застосуванні правових, адміністративних, 

економічних, соціальних та пропагандистських методів для створення умов 

ефективної діяльності останніх і досягнення оптимального рівня 

економічного і соціального розвитку суспільства.  В контексті загального 

розуміння терміну «метод державного регулювання економіки» можна 

визначити метод державного регулювання господарської діяльності як 

сукупність прийомів, способів, прямих і непрямих, за допомогою яких 

держава впливає на учасників господарських відносин. 

Комплекс правових, адміністративних, економічних, соціальних та 

пропагандистських методів  повинен розглядатися, на наш погляд, в якості 

єдиного економіко-правового механізму державного регулювання 



господарської діяльності.  Тим не менше, у даний час відсутні як чітко 

сформульована методологічна основа систематизації засобів, які притаманні 

відповідним методам управлінського впливу на господарську діяльність, так і 

методика їх ефективного застосування в цілях розвитку соціально-

економічної системи країни на основі принципу державного регулювання 

господарської діяльності.  

Форми державного регулювання господарської діяльності 

забезпечують досягнення його цілей. Тому цілі державного регулювання 

повинні визначати,  зумовлювати  форми такого регулювання. Форма — 

зовнішній вигляд, обрис речі, дії тощо або зовнішній вираз певного змісту. 

Тому, враховуючи вимоги ст. 19, 42, 92 Конституції України під формами 

державного регулювання господарської діяльності необхідно розуміти 

визначені  законодавчими актами  конкретні засоби економічного, правового, 

організаційного впливу, соціального на господарську діяльність. 

Правове регулювання як господарських відносин так і економічних 

відносин вцілому вимагає  модернізації ГК України. При цьому 

концептуальними орієнтирами модернізації господарського (економічного) 

законодавства мають бути: досягнення цільової спрямованості 

господарського (економічного) законодавства; дотримання економічних 

пріоритетів у розвитку господарського (економічного) законодавства; 

посилення соціальної спрямованості господарського (економічного) 

законодавства; внутрішня та зовнішня гармонізація господарського 

(економічного) законодавства; забезпечення рівного підпорядкування 

суб’єктів економічних відносин правовому економічному порядку, 

заснованому на поєднанні обов’язкових приписів, автономних рішень та 

рекомендацій. При цьому треба додати про необхідність  досягнення   

цілісності та комплексності  правового регулювання відносин у  економічній 

сфері на основі максимально-можливої уніфікації правових категорій. 

закріплення термінів «державне управління економічної (господарської) 

діяльності», «державне регулювання економічною (господарською) 

діяльністю», «державний регулюючий вплив». 

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. 

Науковий висновок  щодо проекту Закону «Про вільну економічну зону та 

спеціальний режим інвестиційної діяльності у Херсонській області», 

внесений народним депутатом України Колихаєвим І. В.  

 

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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

 Участь  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».    

4 лекції в інституті підвищення кваліфікації з навчальних курсів з отримання 

знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх 

банкрутом. 

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 

Науковий висновок  За запитом народного депутата Тарасенко Т. 

надано правовий висновок щодо тлумачення термінів "частково погашений 

кредит" та "зменшується пропорційно до частини кредиту, погашеної 

боржником" ст. 25-1 Закону України "Про фінансову реструктуризацію" 

Науковий висновок  За запитом директора Інституту проблем 

ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії 

медичних наук України надано правовий висновок щодо обов’язковості 

реорганізації Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України» в 

казенне підприємство. 

 

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. 

 Стаття:  

Бойчук Р.П. Державне управління та державне регулювання економічної 

діяльності в Україні: проблеми правового регулювання.//  Право та інновації : 

наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2020.  №2 

(15). http://apig.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/.Boychuk15.pdf. (0,8 друк. 

арк.). 

Тези: 

Бойчук Р.П. Інституційні засади державного регулювання господарської 

діяльності в Україні // Стратегії підприємницької діяльності в інтересах 

сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва : зб. 

наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 2 за матеріалами ІІ круглого столу (м. 

Харків, 16 листопада 2020 року) / за ред. А. В. Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2020. с. 

Бойчук Р. П. Правова природа корпоративного договору: проблеми 

галузевої ідентифікації та правового регулювання. Цифрові трансформації 

України 2020: виклики та реалії: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПРН України № 1 

за матеріалами круглого столу (м. Харків, 18 вересня 2020 року) / за ред. 

А. В. Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР НАПРН України, 2020. 

 

 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.  

 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 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. 

Відгук наукового керівника на дисертаційне дослідження Пузікової 

Валентини Сергіївни «Господарсько-правовий механізм розвитку об’єктів 



інфраструктури авіаційних перевезень в Україні», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Відгук наукового керівника на дисертаційне дослідження Прокопєва 

Романа Євгеновича  «Господарсько-правовий статус підприємств 

залізничного транспорту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, 

господарсько-процесуальне право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Коритіна Дениса Сергійовича 

«Правове регулювання господарської діяльності малих та середніх 

підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 

право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Ніколенко Михайла 

Олександровича «Господарсько-правове регулювання корпоративних 

договорів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 

право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Бударної Віталії Олександрівни 

«Господарсько-правовий механізм інвестиційного забезпечення національної 

економіки»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-

процесуальне право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Омарова Анвер Мурад огли 

«Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в україні в 

сучасних умовах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, 

господарсько-процесуальне право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Косінової Катерини 

Станіславівни "Господарсько-правове забезпечення аутсорсингових відносин 

у національній економіці", поданої на здобуття наукового 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 на госпрозрахунковій основі. 

 Участь 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 

№ 6  від    26   листопада  2020 р. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 
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