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1. Бойчук Роман Петрович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Систематизація господарсько-правових засобів стимулювання 

інвестиційної діяльності в України» - 1,5 друк. арк. 

4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Систематизація господарсько-правових засобів стимулювання 

інвестиційної діяльності в України» - 1,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.).  Розділ монографії та наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Участь у формуванні статутного капіталу юридичної особи є однією із 

форм інвестиційної діяльності. Права та обмеження щодо здійснення 

фінансових інвестицій державою, територіальними громадами, суб’єктами 

державного сектору економіки визначаються Господарським кодексом 

України, іншими законодавчими актами. Але неузгодженість норм 

бюджетного та інвестиційного законодавства щодо використання бюджетних 

коштів для фінансового інвестування  призводить до прогалин в правовому 

регулюванні цих відносин. 

Потребує удосконалення правового розмежування напрямів 

використання державних інвестицій. По-перше, видаткова частина бюджетів 

розвитку повинна містити асигнування юридичним особам,  як державну 

підтримку інвестиційної діяльності юридичних осіб публічного, так і 

приватного права з метою створення інновацій та випуску інноваційної 

продукції. Аналіз нормативно-правової бази засвідчив відсутність чітко 

визначених стратегічних пріоритетів на рівні держави. Так,  відповідно до 

Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2013-2020 роки 

пріоритетними галузями були визначені: виробництво обчислювальної 

техніки, високотехнологічного машинобудування, програмного забезпечення 

та радіоелектроніка. 

 Згідно з Стратегією національної безпеки та пов’язаної з нею 

програми на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава», пріоритетними галузями економіки 

зафіксовано житлово-комунальне господарство, сільське господарство, 

вугільну галузь, електроенергетику. В той же час в Стратегії національної 

безпеки «Україна-2020: стратегія модернізації» за пріоритетні було 

визначено галузі оборонно-промислового комплексу, агропромислове 

виробництво, приладобудування, виробництво інформаційної техніки, 



розвиток хіміко-фармацевтичних технологій, біотехнологій, екологічних 

технологій та інше.  

Таким чином, дослідження цих та інших програмних документів 

показало, що державна політика у визначенні стратегічних інвестиційних  

пріоритетів є непослідовною, а самі пріоритети – розмитими.  

Аналіз теоретичних підходів та чинного законодавства свідчить про 

нагальну потребу систематизації та узгодження правових норм   регулювання 

основ державного інвестування шляхом прийняття відповідного закону, в 

якому визначити: 

- поняття, види та форми державного інвестування; 

- порядок розробки та затвердження  політики державного 

інвестування, форми її закріплення; 

- закріплення порядку визначення пріоритетних напрямків 

інвестиційної діяльності держави; 

- систему органів та їх компетенцію щодо управління державними 

інвестиційними проектами, контролю їх ефективності; 

- створення єдиного інформаційного-довідкового реєстру 

перспективних державних інвестиційних проектів, тих які запроваджуються 

та реалізуються; 

- визначення сфер, в яких державні інвестиційні проекти можуть 

реалізовуватися на основі державно-приватного партнерства; 

- особливості здійснення фінансових інвестицій; 

- особливості здійснення капітальних інвестицій; 

- особливості здійснення інноваційного інвестування, обліку та 

захисту  об’єктів інтелектуальної власності держави; 

- поняття та особливості здійснення бюджетного інвестування; 

- поняття та особливості здійснення державного корпоративного 

інвестування. 

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. 

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. 

Підготовлено відповідь на запит cудді-доповідача Великої Палати 

Верховного Суду Пількова К.М. щодо  застосування актів Суду 

Європейського Союзу у спірних правовідносинах (частина одинадцята статті 

2 Закону України « Про ринок електричної енергії». 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 

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 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Розділ монографії:  

Бойчук Р.П. Інвестиційна діяльність держави: проблеми правового 

регулювання // Правове регулювання господарської діяльності в умовах 

розбудови економіки індустрії 4.0  / колект. монограф. Глібко С.В.,  та 

ін..с….. - Х.: «Право» 2021. 

 

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 2021 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 наукового керівника на дисертаційне дослідження Білоусова 

Сергія Миколайовича на тему «Господарсько-правове забезпечення 

попередження неплатоспроможності окремих категорій суб’єктів 

некомерційної господарської діяльності», 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. 

 

                                                                       ____________ Роман БОЙЧУК 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№ 4  від    03  грудня   2021 р. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________    Дмитро ЗАДИХАЙЛО 
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