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Національна академія правових наук України 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф. Г. БУРЧАКА 
Україна: 01042. Київ, вул. М. Раєвського, 23а, а/с -136 код 19485263 

тел. (044) 286-70-98 факс 284-87-35 E-Mail: ndippp@adamant.net 

Довідка про творчий внесок 

Під час роботи над циклом праць «Договірні зобов'язання з виконання 

робіт: проблеми теорії та практики» Гриняк Андрій Богданович обіймав посаду 

наукового співробітника, старшого наукового співробітника відділу проблем 

приватного права, завідувача наукового сектора проблем цивільного права, 

ученого секретаря Інституту. Претендент завершував наукові пошуки із цієї 

проблематики перебуваючи на посаді завідувача відділу проблем договірного 

права Інституту. 

Основне завдання дослідження полягало у формуванні науково 

обґрунтованої концепції цивільно-правового регулювання підрядних відносин, 

формування наукових підходів і практичних пропозицій щодо удосконалення 

законодавства в сфері виконання робіт. На основі цього досліднику вдалось: 

а) виробити концептуальні підходи щодо механізму правового регулювання 

підрядних відносин; б) визначити та охарактеризувати систему договорів, що 

опосередковують зобов'язання із виконання робіт; в) встановити доктринальні 

підходи та виробити чіткі критерії щодо розмежування договорів підряду та 

інших договірних конструкцій; г) виробити підходи щодо справедливого 

розподілу ризиків між контрагентами у договірному порядку; д) класифікувати 

правопорушення у сфері договірних підрядних відносин; е) визначити умови, 

підстави і межі цивільно-правової відповідальності суб'єктів підрядних 

відносин; є) розробити пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство 
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відносин, що відобразилось у підготовці законопроектів «Про внесення змін 

до Цивільного кодексу України щодо удосконалення правового регулювання 

відносин із виконання робіт» (Вих. № 309-01/159 від 19.09.2012 р.), «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання 

договірних відносин у сфері будівельної діяльності» (Вих. № 01-9/1-259 від 

20.11.2013 р.) та «Про внесення змін до § 4 глави 61 Цивільного кодексу 

України щодо удосконалення правового регулювання відносин із проведення 

пошукових робіт» (вих. № 01-9/1-356 від 21.11.2016 р.). 

Новизна дослідження полягає у тому, що автор запропонував нові 

концептуальні підходи до правового регулювання договірних підрядних 

відносин, що відображаються у: а) закріпленні можливості самостійного 

врегулювання поведінки їх учасників без зайвого втручання з боку держави; 

б) обґрунтуванні необхідності закріплення у законодавстві стимулюючого 

підходу до ефективного розширення сфери виконання різного роду робіт; 

в) обґрунтуванні особистістого елемента, що відображається у 

самоідентифікації особистості; г) запровадженні більш жорстких превентивних 

заходів, пов'язаних із недопущенням шкідливих наслідків діяльності, що 

пов'язана із виконанням робіт; д) обґрунтуванні існування спеціального набору 

методів та способів правового регулювання підрядних відносин, за допомогою 

яких відбувається корегування поведінки учасників підрядних правовідносин 

шляхом кореспондування їх прав та обов'язків. 

Основні положення та результати циклу праць викладено в 69 наукових 

працях: 8 монографіях (3 одноосібних і 5 у співавторстві), 2 збірниках наукових 

праць (у співавторстві), 1 навчальному посібнику (у співавторстві), 2 

коментарях законодавства (1 одноосібний і 1 у співавторстві), 32 наукових 

статтях, що вийшли друком у фахових для юридичних наук виданнях, а також у 

24 тезах доповідей, опублікованих у «бірника/матеріалів наукових заходів. 
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