
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 РІК 
 

1. Мілаш Вікторія Сергіївна. 

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

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

регулювання господарських відносин: усталені підходи та новітні тенденції» 2,0 

друк. арк.  

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

регулювання господарських відносин: усталені підходи та новітні тенденції» 

24,47 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР є наукові статті та ін.,   1,1  друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

• В контексті актуалізації проблематики глобальної цифровізації 

суспільного виробництва, наголошено на відсутності повномаштабного 

правового забезпечення розвитку цифрової економіки та потребі формування 

організаційно-правових засад розбудови цифрової інфраструктури вітчизняної 

економіки тощо. Відзначено вплив розвитку цифрової економіки на 

«переведення» у цифровий формат низки традиційних об’єктів господарських 

правовідносин, а також появу та динамічний обіг нових об’єктів, які існують 

виключно у цифровому форматі («цифрових / віртуальних об’єктів»). Піддано 

аналізу існуючі доктринальні підходи щодо розуміння правової природи 

віртуальних об’єктів, з приводу яких взаємодіють учасники господарських 

відносин, та висвітлено дискусійні питання, пов’язані з можливістю їх визнання 

особливим видом майна, що володіє ознакою товароздатності. 

• Встановлено подвійну природу окремих об’єктів інтернет-правовідносин, 

що зумовлює можливість їх варіативного розгляду з двох протилежних 

ракурсів: як фізичного (матеріального) об’єкта або як віртуального 

(нематеріального), що впливає на формування правового режиму такого  

об’єкта. Від віртуального майна / віртуальних речей запропоновано відрізняти 

гібридні (кіберфізичні) об’єкти, в  структурі яких одночасно поєднано в єдине 

ціле віртуальні та реальні (фізичні) об’єкти, що дозволяє їх використовувати 

як єдиний складноутворюваний кіберфізичний об’єкт за призначенням (такими 

є об’єкти, що охоплюються концепцією «Інтернет речей», як цілісною 

системою взаємозв’язаних фізичних об’єктів (речей) та / або пристроїв, які 

завдяки певним технологіям та програмному забезпеченню взаємодіють між 

собою та з навколишнім середовищем без втручання людини (з використанням 

інтернет протоколу)). 

• Досліджено дискусійні питання правового режиму робототехніки, 

створеної на основі штучного інтелекту, та проаналізовано основні 

доктринальні підходи (юридичний та технологічний) щодо їх вирішення. 

Юридичний (по іншому легалістський / Legalistic Approach) підхід виходить з 

чіткого законодавчого регулювання питань, що виникають у зв’язку з 

використанням роботів, конфіденційністю, кібербезпекою та відповідальність 
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за дії робота на фізичну особу, яка його «запустила». Натомість, 

технологічний підхід виходить з відсутності необхідності спеціального 

законодавчого регулювання об’єктів, основою роботи яких є штучний інтелект, 

що активно впроваджується у різні сфери життєдіяльності (поява безпілотних 

летальних апаратів, роботів – особистих помічників, екзоскелетів и т. і.). 

• Важливим кроком на шляху господарсько-правового забезпечення 

процесів цифровізації визнана законодавча легалізація понять «віртуальне 

майно», «віртуальні речі», «кібер-фізичні об’єкти», що потребує активізації 

роботи над розробкою профільного законодавства про стимулювання розвитку 

цифрової економіки в України. Наголошено, що досягнення синергетичного 

ефекту у правовому регулюванні відносин з віртуальними об’єктами зумовлює 

необхідність внесення відповідних доповнень не тільки до положень 

Господарського та Цивільного кодексів України (стосовно структури та 

правового режиму цих особливих об’єктів цивільних / господарських прав, 

зокрема, правомочностей володіння, користування та розпорядження ними 

тощо), а також модернізації та структурної кореляції законодавства у сфері 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, інвестиційного 

законодавства, законодавства про оцінку майна та майнових прав, про 

електронну комерцію, про зовнішньоекономічну діяльність (в частині її 

здійснення у мережі Інтернет), про захист прав споживачів (під час купівлі 

цифрових товарів) тощо.  

• Відзначено важливу роль у формуванні міжнародних стандартів щодо 

використання штучного інтелекту Організації економічного співробітництва та 

розвитку (Рекомендації зі  штучного інтелекту 2019 р. / OECD Council 

Recommendation on Artificial Intelligence), Міжнародного союзу електрозв’язку 

МСЕ-Т (Рекомендації Y.2060 «Огляд Інтернету Речей» ) та Європейської 

комісії, під егідою якої розроблено концепцію «Цифрова Європа» на 2021–2027 

роки та «Білу книгу» (On Artificial Intelligence - A European Approach to 

Excellence and Trust) тощо, та визнано необхідність врахування означених 

стандартів при формулюванні положень національного законодавства. 

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 наукових висновків за 

зверненням суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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6.4. У звітному році не прочитано лекції практичним 

працівникам. 

6.5. У звітному році готувала відповідь на запит Департаменту 

приватного права Міністерства юстиції України (№ 125-01-22 від 06.01.2021) 

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 не брала участі у конференціях, семінарах. 

        9. Видавнича діяльність у 2021 р. (монографії, статті, навчальні 

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

Мілаш В.С. Об’єкти інтернет-правовідносин в умовах цифровізації сфери 

господарювання. Економіка та право. 2021. № 2. С. 16 - 24. ( 0,8  друк. арк.). 

    Колективна стаття: Задыхайло Д.В., Милаш В.С., Яроцкий В.Л. 

Современное состояние реформы здравоохранения в Украине в условиях 

евроинтеграции. Медицинские новости Грузии. Журнал индексируется в 

MEDLINE, отражён в базе данных SCOPUS, PubMed и ВИНИТИ РАН. 

Полнотекстовые статьи журнала доступны через БД EBSCO. Georgian Medical 

News No 12 (309). 2020. С. 172-176, ( особистий внесок  0,3 друк. арк.) 

               Навчальний посібник: Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для 

підготовки до іспитів.  7-е вид., змін.  Х.: Право, 2021. 402 с. (23,37 друк. арк.). 

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

  Колективна стаття: Задыхайло Д.В., Милаш В.С., Яроцкий В.Л. 

Современное состояние реформы здравоохранения в Украине в условиях 

евроинтеграции. Медицинские новости Грузии. Журнал индексируется в 

MEDLINE, отражён в базе данных SCOPUS, PubMed и ВИНИТИ РАН. 

Полнотекстовые статьи журнала доступны через БД EBSCO. Georgian Medical 

News No 12 (309). 2020. С. 172-176. ( особистий внесок 0,3 друк. арк.) 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних.  

В. С. Мілаш Об’єкти інтернет-правовідносин в умовах цифровізації сфери 

господарювання. Економіка та право. 2021. № 2. С. 16- 24. (0,8 умов. друк. 

арк.).  Наукометрична система “Dimensions”, Google.Академія, PBN (Polska 

Bibliografia Naukowa), OCLC World Cat, Eurasian Scientific Journal 

Index, Directory of Research Journals Indexing, Cite Factor (directory indexing of 

international research journals), General Impact Factor (Universal Digital Object 

Information), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Index 

Copernicus International (ICV 2019: 63.07). 

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 дисертації 

Курашової Інни Миколаївни «Господарсько-правовий механізм 

саморегулювання будівельної галузі в Україні», поданої на здобуття наукового 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право, господарське-процесуальне право. 

У звітному році виступила як внутрішній опонент на засіданнях 3-х 

разових спеціалізованих вчених рад, утворених для захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» 

(Лавренюк Т. А. «Принципи господарського права: інструментальний аспект»; 

Мазалової А. О. «Публічно-приватне партнерство в сучасних економічних 

умовах (господарсько-правовий аспект»; Менів Я. О. «Особливості правового 

забезпечення діяльності господарських організацій великого бізнесу в 

Україні»). 

13. У звітному році підготовлено відгуки на автореферати: 

   дисертації Гудіми Т. С. «Господарсько-правове забезпечення реалізації 

грошово-  кредитної політики держави на засадах сталого розвитку», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право, господарське процесуальне право»; 

 дисертації у формі монографії В.К. Малолітневої «Господарсько-правовий 

інститут публічних закупівель», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, 

господарсько-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 отримала подяку від Харківського міського голови за 

багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок 

у розвиток освіти і науки міста Харкова. 

 

                  

                   _________ Вікторія МІЛАШ 

 

        

        Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного       університету    імені   Ярослава Мудрого,  протокол  № 4  від  03 

грудня   2021  року. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                  _________     Дмитро ЗАДИХАЙЛО 
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