
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 РІК 
 

1. Мілаш Вікторія Сергіївна. 

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

3. Основні засади (принципи) господарського договірного права України в 

умовах євроінтеграційних процесів, 2,0 друк. арк.  

4. Основні засади (принципи) господарського договірного права України в 

умовах євроінтеграційних процесів.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР є наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін., 2,0 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

• Наголошено, що залучення України до процесів глобалізації цифрового 

економічного простору вимагає належного правового забезпечення цифрового 

формату взаємодії усіх учасників господарських відносин. Розвиток цифрової 

економіки також невід’ємно пов’язаний з «переведенням» у цифровий формат 

низки традиційних об’єктів господарських прав, а також появою й активним обігом 

нових об’єктів, одним із яких є віртуальні активи.  

• Наголошено, що на міжнародному рівні відсутній єдиний уніфікований 

підхід щодо правової природи віртуальних активів і, як наслідок, щодо 

організаційно-правових засад регулювання відносин, об’єктом яких вона є, у 

вигляді міжнародних конвенцій або модельних актів чи типових законів, 

розроблених під егідою міжнародних організацій, тощо.  

• Піддано аналізу кваліфікаційні ознаки, що вміщує законодавче визначення 

віртуального активу (ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення»), яке первісно було сформульоване у 

межах Керівництва Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей (FATF) щодо Ризик-Орієнтованого Підходу до Віртуальних Активів та 

Постачальників Послуг з Переказу Віртуальних Активів та відтворено в 

українському законодавстві. Встановлено, що віртуальний актив одночасно є: 

цифровим еквівалентом (цифровим вираженням) вартості товару для реалізації 

платіжних цілей; об’єктом віртуальної торгівлі, відповідно товаром у цифровому 

форматі; об’єктом (інструментом) для реалізації інвестиційних цілей.  

• Актуалізовано питання щодо можливості цифрового вираження вартості 

товару під час розрахунків у сфері електронної комерції та внесення, у зв’язку із 

цим, відповідних змін до ЗУ «Про електронну комерцію». Наголошено, що продаж 

(реалізація) товару є господарською операцією, під час якої здійснюється обмін 

товару на виражений у грошовій формі еквівалент або інший вид компенсації його 

вартості, яким також можуть бути віртуальні активи. При цьому, на відміну від 

договорів купівлі-продажу, постачання, для яких на даний час законодавцем 

передбачена можливість виключно грошової форми розрахунку (утім віртуальні 

активи не є різновидом електронних грошей), саме за допомогою договірної 

конструкції бартеру (міни) віртуальний актив може обмінюватися на інший товар (у 

широкому значенні слова), тобто використовуватися як специфічний (товарно-

цифровий) еквівалент для платіжних цілей.  
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         • Відзначено вплив «безтілесно-віртуальна» природи віртуального 

активу, як особливого нематеріалізованого товароздатного об’єкта, на формування 

його правового режиму.  Віртуальний актив, як специфічний об’єкт торгівлі 

торгових платформ (криптовалютних бірж), визначено як особливий вид товару у 

цифровій формі, який створюється, обліковується та відчужується електронно.  
Проаналізовано доктринальні підходи щодо природи (сутності) віртуальних активів 

як: цифрової валюти; цифрового товару, зокрема біржового товару; інформації в 

цифровій формі; різновиду речей; майнового / речового права тощо.  

         • Запропоновано доповнення ст. 139 ГК України шляхом включення цифрових 

(електронних) товарів, у тому числі віртуальних активів, в законодавчо закріплений 

перелік майна у сфері господарювання. Встановлено потребу розширення 

законодавчо закріпленого (в ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні») переліку нематеріальних активів, які можуть 

оцінюватися, шляхом включення до нього так званої «віртуальної власності», 

зокрема віртуальних активів.  

• Встановлено, що визнання інструментально-інвестиційної функції 

віртуальних активів потребує модернізації чинного інвестиційного законодавства 

України, насамперед в частині визнання означених активів одним із видів 

інвестиційних цінностей (інвестицій) та одночасно одним з об’єктів інвестування, 

з подальшим окресленням границь інвестиційних можливостей даного активу 

(йдеться про виокремлення об'єктів, в які обмежується / забороняється його 

інвестування). 

• Відзначено, що законодавча легалізація поняття «віртуальні активи» є 

важливим кроком на шляху легалізації ринку віртуальних активів та першим 

етапом становлення інституту віртуальних активів.  Подальший розвиток 

означеного правового інституту потребує активізації роботи над розробкою 

профільного законодавства про віртуальні активи, з  урахуванням сучасного 

закордонного досвіду регулювання відносин, що виникають у зв’язку з 

генеруванням (емісією) та обігом віртуальних активів. При цьому, досягнення 

синергетичного ефекту у правовому регулюванні відносин, об’єктом яких є 

віртуальні активи / криптовалюта, зумовлює необхідність внесення відповідних 

доповнень (стосовно правового режиму віртуальних активів / криптовалюти як 

особливих об’єктів цивільних / господарських прав) до  Господарського та 

Цивільного кодексів України, Закону України «Про електронну комерцію», 

податкового, інвестиційного законодавства 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. 
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6.3.  У звітному році не брала участь у розробці наукових висновків за 

зверненням суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

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). 

8. У звітному році брала участь у других наукових читаннях, присвячених 

пам’яті академіка В. К. Мамутова (3 липня 2020 р., м. Київ) та дистанційну участь 

у конференції Scientific end pedagogical internship та науково-педагогічному 

стажуванні «Features of the application of modern methodology of foreign countries» 

(«Особливості застосування сучасної методології навчання юристів: досвід 

зарубіжних країн»), Факультет юридичних наук Західного університету імені 

Васіле Голдіш за підтримки Асоціації міжнародного освітнього та наукового 

співробітництва (28 вересня - 30 жовтня 2020 р., м. Арад, Румунія). 

          9. Видавнича діяльність у 2020 р. (монографії, статті, навчальні посібники, 

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

 Мілаш В. С. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів / 

криптовалюти в умовах глобальної цифровізації. Право та інновації. 2020.  № 2 

(30). С. 7 - 16 (0,8 умов. друк. арк.). 

 Мілаш В. С. Віртуальні активи як об’єкти господарських прав: Матеріали 

других наукових читань пам’яті академіка В.К. Мамутова, Київ: НАН України; ДУ 

«ІЕПД імені В,К. Мамутова НАН України», 2020. С. 97 - 104 (0,6 умов. друк. арк.). 

Мілаш В. С. Проблеми та перспективи європеїзації господарського 

договірного права України: тези науково-методичної доповіді  в межах 

проходження науково-педагогічного стажування «Особливості застосування 

сучасної методології навчання юристів: досвід зарубіжних країн», Факультет 

юридичних наук Західного університету імені Васіле Голдіш за підтримки 

Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва (28 вересня - 30 

жовтня 2020 р., м. Арад, Румунія) (0,6 умов. друк. арк.). 

  Готується до друку стаття у співавторстві з Д. В. Задихайло, В. Л. Яроцьким 

«Сучасний стан реформи охорони здоров’я в Україні в умовах євроінтеграції» 

(Публікацій у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science). 

       Підготовлено два розділи до колективного (кафедрального) підручника з 

господарського права (готується до друку).  

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

Готується до друку стаття у співавторстві з Д. В. Задихайло, В. Л. Яроцьким 

«Сучасний стан реформи охорони здоров’я в Україні в умовах євроінтеграції». 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних.  

Мілаш В. С. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів / 

криптовалюти в умовах глобальної цифровізації. Право та інновації. 2020. № 2 (30). 

С. 7 - 16 (0,7 умов. друк. арк.). Видання «Право та інновації» внесено до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (IC), Польща, а також 

включено до міжнародної наукометричної бази даних Academic Research Index – 

ResearchBib (Японія). 

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. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://www.indexcopernicus.com/
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2311-4894
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2311-4894
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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 не виступила як офіційний опонент на захисті дисертацій. 

13. У звітному році підготовлено відгуки на автореферати: 

 • дисертації Гарагонича Олександра Васильовича «Господарська 

правосуб’єктність акціонерних товариств»,  поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, 

господарське-процесуальне право; 

• дисертації Бронової Юлії Георгіївни «Господарсько-правове забезпечення 

літакобудування в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарське-

процесуальне право;  

• дисертації Гуйван Оксани Петрівни «Цивільно-правова відповідальність 

учасників інформаційних відносин», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 

• дисертації Білого Олександра Олександровича «Відповідальність суб’єктів 

господарювання за безпеку непродовольчої продукції в умовах реалізації Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, 

господарське-процесуальне право. 

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. 

 

 

                    ____________ доц. В.С. Мілаш  

 

         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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