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І. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2005 р. науково-дослідні установи Академії правових наук
України проводили фундаментальні науково-дослідницькі роботи відповідно до Переліку державних і науково-технічних програм з пріоритетних
напрямків розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки та Зведеного плану роботи відділень та підвідомчих Академії установ на 2005 р., затвердженого постановою Президії Академії № 41/4 від 21 березня 2005 р.
Дослідження здійснювалися за 14 плановими фундаментальними темами. Зокрема, Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування досліджувалося 5 фундаментальних тем, Інститутом вивчення
проблем злочинності - 5, Інститутом приватного права і підприємництва
– 2, Інститутом інтелектуальної власності – 1, Центром правової інформатики – 1.
У звітному році завершено дослідження за 4 фундаментальними темами – всі в Інституті державного будівництва та місцевого самоврядування.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
1. Правові основи організації та функціонування органів
держави. РК УкрІНТЕІ № 0100V006579. Термін виконання – 2001-2005
рр. Науковий керівник - академік АПрН України Петришин О. В.
2. Проблеми правового регулювання функціонування місцевого самоврядування і відносин комунальної власності. РК УкрІНТЕІ № 0100U006582. Термін виконання – 2001-2005 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доц. Любченко П. М.
3. Історія конституційного будівництва в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0101V006666. Термін виконання – 2001-2005 рр. Науковий керівник – чл.-кор. АПрН України Гончаренко В. Д.
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4. Проблеми реалізації прав людини та громадянина в
Україні у світлі європейських стандартів (загальнотеоретичні та
прикладні аспекти). РК УкрІНТЕІ № 0101V006665. Термін виконання –
2001-2005 рр. Науковий керівник – чл.-кор. АПрН України Рабінович П.
М.
5. Проблеми удосконалення правових засобів та режимів
стимулювання підприємницької діяльності в Україні. РК УкрІНТЕІ №
0105U000382. Термін виконання – 2005-2009 рр. Науковий керівник –
к.ю.н., доц. Задихайло Д. В.
У звітному році Інститут завершив дослідження 4 фундаментальних тем.
1. Правові основи організації та функціонування органів
держави. РК УкрІНТЕІ № 0100V006579. Термін виконання – 01.200112.2005 рр. Науковий керівник - академік АПрН України Петришин О. В.
Приріст наукового знання протягом звітного року одержано завдяки дослідженню теоретико-методологічних проблем формування та
функціонування органів державної влади через опрацювання науковцями таких проблем:


досвід формування, організації і реформування органів державної
влади в зарубіжних країнах та проблеми його використання в транзитивних суспільствах;



теоретико-методологічні питання становлення української державності в трансформаційний період;



теоретико-методологічні питання формування та функціонування органів державної влади;



легітимація державної влади в умовах демократичних трансформацій;



основні напрямки оптимізації формування та функціонування органів
державної влади;
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стан та перспективи виконання завдань загальнодержавної тематики.
Так, при вивченні досвіду формування, організації і реформу-

вання органів державної влади в зарубіжних країнах та можливостей його використання в транзитивних суспільствах встановлено, що в перехідний період існування соціальних систем біфуркаційний хаос порушує
сталі, адаптовані канали управління в суспільстві. Але саме в період невизначеності, період дії різноманітних екстремальних чинників різко зростає необхідність в надійному і ефективному управлінні політичними,
економічними, соціально-гуманітарними процесами в суспільстві тощо.
Звідси одним з найважливіших завдань усіх керівних ланок суспільства в
перехідний період є формування дієвої системи державної влади, а також створення оптимальних умов для її функціонування. В нагоді стає
досвід зарубіжних країн, де створено ефективні системи державної влади. В зв‘язку з цим проаналізовано моделі організації державної влади
Франції, Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки. Виділяються об‘єктивні тенденції розвитку державної влади

у сучасних

умовах.
При вивченні теоретико-методологічних питань становлення
української державності в трансформаційний період розглянуто категорію «державність» і процес її становлення з позиції сучасної філолофсько-правової думки. Обґрунтовано, що державність є однією з найважливіших властивостей суспільства, яка забезпечує його життєздатність
шляхом політичної структуризації і легітимації. Поняття «державність»
характеризує якісний стан суспільства на будь-якому конкретноісторичному етапі його розвитку, однак найбільшою мірою його пізнавальний потенціал розкривається при аналізі транзитних, перехідних суспільств, оскільки це поняття розширює можливості розуміння і пояснення різних проблем трансформації тоталітарної системи в соціальну
систему з демократичною організацією громадянського суспільства і
правовою державою.
Складність і суперечливість становлення української державно-
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сті в трансформаційний період мають у своїй основі низку чинників, які у
свою чергу ґрунтуються на перехідності посттоталітарних суспільств.
Серед них такі: стан невизначеності, нестабільності процесу переходу
політико-правових інститутів країни, що трансформується, від інтеграції
та диференціації одного типу до інтеграції та диференціації іншого типу;
амбівалентність свідомості населення, причини якої полягають в інертності свідомості людини, її неспроможності визволитися від застарілої
системи політико-правових настанов тоталітаризму; відсутність на першому, початковому етапі реформування основ ринкової економіки, а точніше, антиринковий характер економіки соціалізму; те, що в більшості з
перехідних

країн

тоталітарний

механізм

у

процесі

народно-

демократичних революцій був зламаний, частково демонтований, але
не знищений; зростання частки тіньової економіки в сукупності економічної діяльності, зростання злочинності, криміналізація посттоталітарного
суспільства та ін.
Доводиться, що державне регулювання існує в усіх типах політичних режимів, починаючи з тоталітарного і закінчуючи ліберальнодемократичним. Природно, що рівень цього регулювання істотно відрізняється від прямого диктату (диригування) плановим господарством при
соціалізмі до плавних методів регулювання (впливу) в ліберальнодемократичних системах. У будь-якому разі держава поряд зі своїми
класичними функціями (підтримання законності, правопорядку і справедливості) неодмінно повинна виступати або як прямий економічний регулятор, або як гарант деяких форм регулювання, будучи вираженням
існуючого в суспільстві політичного дискурсу. Отже, однією з головних
функцій держави є „оптимізація‖ правил гри, відповідно до яких у цей
період будуються економічні і соціальні відносини, що поєднують
суб‘єктів, котрі протистоять один одному в різних сферах життя суспільства, в єдиний соціальний простір, соціальну систему.
Процеси демократичної трансформації українського суспільства
та курс на євроінтеграцію зумовлюють необхідність оновлення змісту та
форм діяльності органів державної влади, адекватних новим умовам.
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Перш за все це стосується всебічної розробки проблеми місця і ролі
принципів верховенства права та субсидіарності в діяльності органів
державної влади.
Концептуальна розробка конституційного принципу верховенства права виявила, що він вимагає, щоб органи публічної влади, а не
тільки приватні особи, були суб‘єктами права; дії органів влади мають
пройти через судові процедури, які контролюють їх законність. Це обсяг
верховенства права, який збігається з вимогами конструкції правової
держави (і англійської ідеї rule of law). Він виражає ідею, згідно з якою
право і закони мають перевагу (вищість) перед свавільними діями влади. Саме таке розуміння є методологічною основою для діяльності органів державної влади в Україні. При цьому слід відрізняти цей широкий
зміст верховенства права (як панування права) і більш вузький зміст (як
пріоритет, вищість права), що передбачає пріоритет права, котре розуміється як права людини, перед законом. Перспективи його застосування вимагають розробки принципів справедливості і захисту прав людини
у діяльності органів державної влади.
Принцип верховенства права діє на макроправовому рівні, формально зрівнюючи різних суб‘єктів права. Доповненням йому на мікроправовому рівні є принцип субсидіарності, який змістовно компенсує
можливості різних суб‘єктів права. Принцип субсидіарності визначає два
пріоритетних правила ставлення вищих органів до нижчих: заповідь допомагати і заборону привласнювати права. Загальним засадничим
принципом верховенства права і субсидіарності є окрема людина, її
права й інтереси, але якщо верховенство права акцентує на моральній
автономії особистості, то субсидіарність – на її емпіричній несамодостатності.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведено
1. Розширене засідання Вченої ради Інституту щодо обговорення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям»
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(Харків, 15 березня 2005р.).
2. Науковий семінар з обговорення проекту «Концепції реформування публічної адміністрації в Україні» (Харків, 11 жовтня 2005 р.).
3. Науковий семінар «Європейська інтеграція після прийняття
Конституції для Європи: проблеми і перспективи розвитку» (21 жовтня
2001 р.).
Опубліковано
1. Проблеми права і влади у суспільствах, що трансформуються: міждисциплінарний аналіз: Монографія / Панов М.І., Данильян О.Г.,
Максимов С.І. та ін.; За заг. ред. професорів Панова М.І., Данильяна
О.Г. – Х.: Право, 2004. – 419 с. (у співавт.).
2. Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз / За заг. ред. Панова М. І., Данильяна
О. Г. – Х.: Право, 2004. – 360 с. (у співавт.).
3. Константий О. В. Джерела адміністративного права України. –
К.: Укр. агентство інформації та друку «Рада», 2005. – 120 с.
4. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові
засади: Монографія. – Х.: Право, 2005. – (19 д.а.).
5. Нижник Н. Р., Пашко Л. А., Олуйко В. М., Кінзерський С. А. Ділове спілкування у сфері державного управління.- Хмельницький, 2005.
– 195 с. (у співавт.).
6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс).
– Х.: Еспада, 2005.
7. Философия права: Учебник /. Данильян О.Г,. Байрачная Л.Д,
Максимов С.И. и др. / Под ред. Данильяна О.Г. – М.: Эксмо, 2005. – 416
с. (у співавт.).
8. Философия права: Учебник / Данильян О.Г., Байрачная Л.Д.,
Максимов С.И. и др. / Под ред. Данильяна О.Г. – Х.: Прапор, 2005. – 384
с. (у співавт.).
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9. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М.:
Эксмо, 2005. – 512 с. (у співавт.).
10. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Религиоведение: Учебник. –
М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 480 с. (у співавт.).
11. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина:
Навчальний посібник / Битяк Ю. П., Зуй В. В., Гаращук В. М. та ін. – Х:
Одіссей, 2005. – 128 с.
Робота

над

законопроектами,

іншими

нормативно-

правовими актами
1. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про регламент Верховної Ради України».
2. Участь у розробленні «Положення про міжвідомчу робочу
групу з питань проведення аналізу законодавства щодо виявлення правових розбіжностей та підготовки пропозицій про їх усунення».
3. Участь у розробленні «Концепції роботи департаменту регіональної політики Головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України».
4. Участь у розробленні «Концепції державної кадрової політики».
5. Зауваження та пропозиції до Закону України «Про боротьбу з
корупцією».
6. Зауваження та пропозиції до Закону України «Про фінансовий контроль в Україні».
7. Огляд законодавства України та пропозиції щодо його вдосконалення.
8. Експертний висновок щодо Положення Міністерства юстиції
України з питань організації та проведення наукової експертизи проектів
законів та інших нормативно-правових актів.
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9. Пропозиції стосовно внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення
законодавства про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними.

2. Проблеми правового регулювання функціонування місцевого самоврядування і відносин комунальної власності. РК УкрІНТЕІ № 0100U006582. Термін виконання – 2001-2005 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доц. Любченко П. М.
У фундаментальному науковому дослідженні комплексно проаналізовані теоретико-методологічні проблеми наукового пізнання місцевого самоврядування, питання розвитку та вдосконалення місцевого
самоврядування у контексті реформування територіальної організації
влади в Україні, організаційно-правові проблеми реалізації місцевого
самоврядування, проблемні аспекти наукової організації праці в органах
місцевого самоврядування.
Шляхом комплексного застосування юридичних і політологічних
характеристик запропоновано синтетичну концепцію муніципальної влади як самостійної підсистеми публічної влади, узагальнено притаманні
їй сутнісні ознаки, визначено її спільні риси і відмінності порівняно з
державною владою. Виокремлено основні способи формування муніципальної влади, а також тенденції розвитку місцевої організації влади в
епоху глобалізації, індустріалізації й урбанізації. Вперше у вітчизняній
юридичній літературі звернуто увагу не тільки на позитивні риси місцевого самоврядування як форми народовладдя, інституту громадянського
суспільства й форми демократичної децентралізації влади, а й на потенційні загрози, які може нести воно у разі надмірної автономізації й
втрати державою контролю над регіонами.
У проведеному дослідженні певною науковою новизною й оригінальністю підходів відзначається розгляд проблематики методологічного забезпечення муніципально-правової теорії й практики. Зроблено ви-
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сновок про те, що визнання плюралізму теоретичних засад і методів розроблення теорії муніципального права є одним із способів повернення
вітчизняної правової науки в русло світового розвитку теоретичної
юриспруденції. При цьому рух до методологічного плюралізму в науці
муніципального права передбачає: 1) розширення горизонту раціональності, визнання її незведеності тільки до аналітичних методик; 2) подання методології як не уніфікації, а поєднання, синтезу методів та їх інтерпретації; 3) знання можливостей різних методів та їх використання для
оптимізації результатів пізнання.
Проаналізовано інституційну інфраструктуру, яка була створена
в Україні з метою формування й реалізації державної політики щодо місцевого самоврядування за роки незалежності, та окреслено шляхи її
оптимізації. Обґрунтовано необхідність утворення Міністерства регіональної політики України, основним завданням якого буде здійснення заходів щодо трансформації територіальної організації влади відповідно
до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, забезпечення динамічного й збалансованого соціально-економічного розвитку
регіонів, обґрунтування засад державного стимулювання регіонального
розвитку тощо.
Досліджено вітчизняне законодавство, що регулює організацію
та проведення місцевих виборів; визначено переваги і недоліки пропорційної виборчої системи, сформульовано пропозиції щодо запобігання
«партійної диктатури» в організації місцевих рад. З позицій лібертарного
підходу визначено сучасний стан і перспективи розвитку інституційної
інфраструктури місцевого самоврядування; запропоновано низку заходів, спрямованих на підвищення самостійності й ініціативності територіальних громад, урахування місцевих особливостей в організації публічної влади на місцях.
Акцентовано увагу на науковій організації праці в органах місцевого самоврядування як важливому напрямку підвищення ефективності управлінської діяльності на місцевому рівні. Узагальнено основні вимоги наукової організації праці та напрямки їх впровадження в діяльність
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органів та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням їх
функціональної ролі та особливостей правового статусу.
Визначено основні напрямки реформування організації місцевого самоврядування та низку заходів комплексного характеру щодо вдосконалення функціонування і правового регулювання органів місцевого
самоврядування.
Лабораторія проблем правового забезпечення земельних відносин працювала над розділом „Проблеми застосування права комунальної власності на землю в населених пунктах‖ загальної теми.
За зазначеною темою досліджувалися стан земельного законодавства України і питання його застосування щодо регулювання права
комунальної власності на землю в містах, селищах та селах. Зокрема,
визначались суб‘єкти цього права, об‘єкти та правовий режим виникнення й припинення права комунальної власності на землю. Аналізувалася
судова практика щодо вирішення земельних спорів з цих питань. На підставі проведених досліджень розроблялися наукові пропозиції щодо
вдосконалення земельного законодавства та пропонувалися рекомендації правозастосовним установам, які відображено в наукових статтях
та науково-практичному коментарі до Земельного кодексу України.
ЗА РЕЗУЛЬТАТТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведено
1. Розширене засідання Вченої ради Інституту щодо обговорення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям»
(Харків, 15 березня 2005 р.).
2. Науковий семінар з обговорення проекту „Концепції реформування публічної адміністрації в Україні‖ (Харків, 11 жовтня 2005 р.)
Опубліковано
1. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник
наукових праць / Гол. ред. Битяк Ю. П. – Х.: Право, 2005. – Вип. 9.
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2. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник
наукових праць / Гол. ред. Битяк Ю. П. – Х.: Право, 2005. – Вип. 10.
3. Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект).- Х.: Легас, 2004. – 192 с.
4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За
заг. ред. Шемшученка Ю.С. – К., 2005.
5. Екологічне право України: Підручник / Гетьман А.П., Шульга
М.В., Попов В.К. та ін.; За ред. Гетьмана А.П. та Шульги М.В. – Х.: Право, 2005.
6. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства:
Навчальний і науково-практичний посібник / За ред. А. П. Гетьмана, В.
З. Янчука. – К., 2005 (у співавт.).
Робота

над

законопроектами,

іншими

нормативно-

правовими актами
1. Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо удосконалення системи місцевого самоврядування)».
2. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про
внесення змін і доповнень до Закону України „Про комітети Верховної
Ради України».
3. Експертний висновок щодо проекту Закону України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, завдану державі».
4. Пропозиції та зауваження до законопроектів «Про статус
сільських, селищних, міських голів», «Про територіальний устрій України».
5. Пропозиції та зауваження до законопроекту «Про комітети
Верховної Ради України».
6. Пропозиції та зауваження до законопроекту «Про опозиційну
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політичну діяльність».
7. Пропозиції та зауваження до законопроекту «Про адміністративно-територіальний устрій України».
8. Пропозиції та зауваження до законопроекту «Про відповідальність Президента України перед народом України» ( №8007).
9. Пропозиції та зауваження до проекту Регламенту Верховної
Ради України (реєстр. № 1039-1).
10. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в аспекті запровадження громадського моніторингу ефективності роботи органів виконавчої влади.
11. Пропозиції та зауваження до законопроекту «Про заборону
комуністичної ідеології‖.

3. Історія конституційного будівництва в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0101V006666. Термін виконання – 2001-2005 рр. Науковий керівник – чл.-кор. АПрН України Гончаренко В. Д.
Розкрито головні закономірності становлення та розвитку доктрини українського конституціоналізму, основні принципи конституційного
будівництва. Досліджено історію створення та прийняття конституційних
документів періоду Української революції (1917-1920 рр.), часів УНР та
УРСР, а також на сучасному етапі розбудови в Україні правової держави.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Опубліковано
1. Гончаренко В. Д. Суспільно – політичний лад і право України
(початок ХХ ст. – липень 1914 р.) // Антологія української юридичної думки. – Т. 10.-Юридична наука незалежної України / За ред. Шемшученка
Ю.С. - К.: Дім «Юридична книга», 2005 (у співавт.).
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Робота

над

законопроектами,

іншими

нормативно-

правовими актами
1. Висновок щодо законопроекту «Про внесення змін до Конституції України».
2. Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про інформацію».
3. Висновок щодо проекту Закону України «Про меджліс кримських татар».
4. Висновок щодо проекту Закону України «Про відповідальність
Президента України перед народом України».
5. Висновок щодо проекту Закону України «Про державні свята
України».
6. Висновок щодо проекту «Національна Концепція Співпраці з
українцями, які проживають за межами України».
7. Пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про національні меншини в Україні».

4. Проблеми реалізації прав людини та громадянина в
Україні у світлі європейських стандартів (загальнотеоретичні та
прикладні аспекти). РК УкрІНТЕІ № 0101V006665. Термін виконання –
2001-2005 рр. Науковий керівник – чл.-кор. АПрН України Рабінович П.
М.
Приріст наукового знання у звітному році отримано через дослідження таких напрямків теми.
1. «Проблеми реалізації прав людини та громадянина в Україні
у світлі європейських стандартів (загальнотеоретичні та галузеві аспекти)» (виконавець – Рабінович П. М.). З цієї теми було спеціально проаналізовано потребовий підхід у дослідженні соціальної сутності прав
людини. Сформульовано поняття цього підходу і, з огляду на нього,
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здійснено спробу охарактеризувати соціальну сутність прав людини. Висновки з цього питання аргументовано аналізом так званих споживчих
прав.
Проаналізовано таку сучасну тенденцію трансформації методології дослідження закономірності забезпечення прав людини за умов
формування правової держави як герменевтизація названої методології.
Вона безпосередньо проявляється у плюралізації праворозуміння та інтерпретації верховенства права як у юридичній науці, так і в практиці.
2. «Перспективи та тенденції розвитку прав і свобод людини»
(виконавець – Добрянський С. П.). Сформульовано й вирішено комплекс
питань, які виникають у площині дослідження проблеми універсальності
прав людини:


які фактори спричинилися до постановки проблеми універсальності
прав людини;



чи може бути ідея прав людини принципово неприйнятною („чужородною‖) для певного суспільства;



які фактори впливають на прийняття чи неприйняття концепції прав
людини у конкретному соціальному середовищі, чи підлягають вонии
певній класифікації;



яке практичне значення має проблема визначення змісту прав людини;



чи можливо в принципі уніфікувати зміст прав людини;



що є рівнями (певними цілісними системами координат), де відбувається визначення змісту прав людини;



чи існує необхідність уніфікації (стандартизації) прав людини;



що становить межі, поза якими стандартизація прав людини є не
лише небажаною, а й навіть шкідливою;



яке місце посідають фактори антропологічного (людиномірного) ха-
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рактеру в процесі дослідження прийняття ідеї прав людини та її
практичного втілення.
3. «Антропологічні основи прав людини у природно-правових
доктринах» (виконавець – Рабінович С. П.). У процесі дослідження одержано такі змістовні результати. Природними цивільними відносинами є
суспільні відносини, в яких відбувається зрівнювання взаємних інтересів
окремих осіб – людей та їхніх спільнот. Учасники цих відносин визнають
самі в собі та один в одному «людське всезагальне» - гідність та свободу. Тому саме рівність є невід‘ємною властивістю цивільних відносин.
Цивільна рівність є тотожністю фундаментальних антропосоціальних
властивостей учасників цивільних відносин – їх природних правоздатностей. Поняття природної правоздатності людини може бути визначено
як таку невід‘ємну властивість людини, що полягає в її загальній здатності бути суб‘єктом загальносоціальних (природніх) прав та обов‘язків і
ґрунтується на рівній самоцінності кожної людини як унікального прояву
життя – як істоти, здатної до розвитку й потребуючої його задля розкриття своєї специфічної людської сутності (природи).
4. «Проблеми реалізації права людини на свободу пересування
та вільний вибір місця проживання» (виконавець – Панкевич І. М.). Проводився порівняльний аналіз українського міграційного законодавства із
законодавством інших країн Європи на предмет його відповідності європейським стандартам у галузі захисту прав людини, зокрема аналізувалися закони України «Про імміграцію» та «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». На підставі проведеного порівняльного
аналізу українського міграційного законодавства із законодавством інших країн Європи зроблено висновок, про те що згадане законодавство
на сьогодні відповідає європейським стандартам.
5. «Імплементація міжнародних стандартів свободи віросповідання людини в державну юридичну практику України» (виконавець –
Ярмол Л. В.). Проаналізовано міжнародні акти з прав людини, в яких
знайшла своє відображення свобода віросповідання як фундаментальне
загальносоціальне право людини. Дослыджено імплементацію таких мі-
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жнародних актів з прав людини в національне законодавство України.
Проведено порівняльний аналіз елементів (можливостей) свободи віросповідання як загальносоціального права, які розкриваються в міжнародних актах з питань прав людини, та елементів свободи віросповідання
як суб‘єктивного юридичного права в Україні.
6.

«Ефективність

юридичних

засобів:

концептуально-

методологічні засади» (виконавець – Пашук Т. І.). Дослідження даної
теми здійснювалося на основі аналізу нормативно-прецедентного матеріалу, що міститься у рішеннях Європейського суду з прав людини. Зокрема, проаналізовано основні аспекти розуміння Судом поняття права
на ефективний юридичний засіб захисту в процесі застосування ним
ст. 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також
виявлено співвідношення цього права з правом на справедливий судовий розгляд, що гарантоване ст. 6 цієї Конвенції.
7.

«Методологічні

підходи

до

з‘ясування

потребово-

антропологічних засад права» (виконавець – Гудима Д. А.). У 2005 р.
сформульовано робочу дефініцію поняття потребового (потребовомотивувального) дослідницького підходу, використання якого нині інтенсифікується у вивченні правових і державно-юридичних явищ, зважаючи, зокрема, на антропологізацію предмета юридичної науки. Так, потребовий (потребово-мотивувальний) дослідницький підхід можна визначити як світоглядну аксіоматичну ідею щодо пізнання сутності правових і
державно-правових (юридичних) явищ через визначення їх ролі у задоволенні потреб, реалізації інтересів суб‘єктів суспільного буття. Також
з‘ясовано деякі аспекти застосування вказаного підходу у праводержавознавчих дослідженнях. Зокрема, розкрито деякі аспекти взаємозв‘язку
між природними та суб‘єктивними юридичними правами людини, з одного боку, і потребами біосоціального індивіда – з другого.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведено
1. Всеукраїнський «круглий стіл» з філософії права «Антрополо-
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гія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» (Львів, 16-17 вересня 2005 р.).
Опубліковано
1.Філософія права: проблеми та підходи. Навчальний посібник
для студентів спеціальності „Правознавство. - Львів, 2005. (у співавт.).
2. Рабінович П. М., Ярмол Л. В. Проблеми філософії права: Навчальний посібник. . – Львів, 2005.
3. Міжнародна поліцейська енциклопедія. Т.ІІ. Рабінович П. М.,
Грищук О. В., Панкевич І., Гудима Д. А. та ін. (у співавт.). – К., - 2005.
Робота над законопроектами, впровадження досягнень
1. Опрацювання проекту постанови Пленуму Верховного Суду
України стосовно обмежень деяких конституційних прав людини і громадянина під час дізнання і досудового слідства.
2. Результати перекладів та наукових опрацювань 47 рішень
Європейського суду з прав людини впроваджувалися у практичну діяльність судових та правоохоронних органів, навчальний процес.
Інститут продовжував дослідження 1 фундаментальної теми.
Проблеми удосконалення правових засобів та режимів
стимулювання підприємницької діяльності в Україні. РК УкрІНТЕІ №
0105U000382. Термін виконання – 2005-2009 рр. Науковий керівник –
к.ю.н., доц. Задихайло Д. В.
Протягом року робота здійснювалася за кількома напрямами.
Було проаналізовано тематику ключових факторів, що зумовлюють необхідність та визначають основні напрями впливу держави на ринкові
економічні відносини стосовно економіки країни пострадянського періоду, структурних змін в економіці та задоволення соціальних очікувань.
Констатовано необхідність закріплення низки конституційноправових категорій, що дозволили б спрямувати і систематизувати зокрема господарське законодавство в напряму гармонізації інтересів еко-
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номічного розвитку як такого з соціальним розвитком. В цьому сенсі звернуто увагу на відсутність конституційно-правового закріплення таких
об‘єктів, як „економічна влада‖, „економічний національний суверенітет‖,
„інтелектуально-інформаційний національний суверенітет‖.
Актуалізується питання про діагностику стану економічного національного суверенітету за реальною реалізацією громадянами України
права на труд, приватну власність, прав, що випливають з реалізації
права українського народу на природні ресурси, прав користування
об‘єктами державної та комунальної власності, права на підприємницьку
діяльність, на творчість та розпорядження правами інтелектуальної власності.
Активно опрацьовувалась проблематика інноваційного права
України. Підкреслено, що перехід до нової парадигми економічного розвитку і відповідно до адекватного їй законодавчого забезпечення потребує з‘ясування поняття інноваційного ринку як самостійної і системної
категорії, його власної структури та відповідної державної інфраструктури, що своїм спрямуванням мала б підтримку розвитку такого ринку, а
також сучасного правового забезпечення його функціонування. Аналізується необхідність створення цілісної концепції забезпечення реалізації
інноваційної моделі економічного розвитку, що є відповідно і базою необхідних законотворчих робіт та ескізом системи державного регулювання інноваційних процесів в економіці як такій і формування інноваційного ринку як перспективи переходу до економіки нового типу.
Опрацьовувалась проблематика підприємницького (комерційного) договору та його правового регулювання. Останню визначено в контексті еволюції ринкових відносин як таких. Важливим теоретичним і
практичним завданням є виявлення необхідного балансу між свободою
підприємницької діяльності, свободою договорів, що опосередковують
таку діяльність, та обмежувальними чинниками, необхідними для захисту публічних та приватних комерційних інтересів (що також можуть постраждати внаслідок недобросовісної поведінки однієї зі сторін).
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ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведено
1. Розширене засідання Вченої ради Інституту щодо обговорення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям»(Харків, 15 березня 2005 р.).
2. Науковий семінар з обговорення проекту „Концепції реформування публічної адміністрації в Україні‖ (Харків, 11жовтня 2005 р.).
Опубліковано
1. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правовий
аналіз / За ред. А. В. Мазура. – К., 2005. – 700 с. (у співавт.).
2. Правові проблеми створення та діяльності промисловофінансових груп в Україні: Монографія / За заг. редакцією Галянтича М.
К. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2005. – 224 с. (у співавт.).
3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: В 6 т. – Т. III: Учение о налоге. - X.: Право, 2005.
4. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник /За ред.
Гайворонського В.М. та Жушмана В.П.. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – 366
с.
5. Шульга М. Г. Митне право України: Навчальний посібник. – Х.:
Нац. юрид. акад. України, 2005. – 110 с.
6. Первомайський О. О. Закон України «Про концесії»: Науковопрактичний коментар.- Сер. Юрид. радник.- Х.: Страйд, 2005.- 164 с.
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодекса України. У
2 том. / За ред. Дзери О. В., Кузнецової Н. С., Луця В. В. – К.: Юрінком
Інтер, 2005. – Т. 1. – 832 с. (у співавт.).
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Робота над законопроектами, іншими нормативноправовими актами
1. Висновок щодо проекту Закону України «Про порядок примусового відчуження об'єктів права приватної власності у власність держави (націоналізації)».
2. Пропозиції та зауваження на проект Господарського процесуального кодексу України на прохання суддів Апеляційного суду Харківської області.
3. Пропозиції та зауваження на проект Бюджетного кодексу
України (нова редакція), (реєстр. № 3700), внесені народними депутатами України Асадчевим В. М., Костенком Ю. І.
4. Розроблення пропозицій щодо Указу Президента України
«Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції».
5. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Положення про
зміст та порядок укладання договору (контракту) на оптову реалізацію
лікарських засобів».

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Продовжував дослідження за 2 фундаментальними темами.
1. Методологічні засади приватного права. РК УкрІНТЕІ №
0103U003101. Термін виконання – 2003–2007 рр. Науковий керівник:
академік АПрН України Штефан М.Й.
Приріст наукового знання за звітній рік здобуто шляхом розробклення науково-обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо сприяння становленню приватного права в ринкових умовах.
Серед перспективних напрямів галузевих досліджень передбачається розробленя таких науково-дослідних напрямів:
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Методологічні засади дослідження приватного права.



Дослідження специфіки суспільних відносини в сфері приватного
права.



Аналіз приватноправової системи охорони та захисту прав і законних інтересів суб'єктів права.



Визначення шляхів удосконалення приватноправового регулювання
окремих підгалузей інститутів цивільного права.
Розв‘язання проблем методології приватного права як цілісного

системного явища вимагає застосування сучасних загальнофілософських та світоглядних підходів до його дослідження. Поглиблене дослідження проблеми методології приватного права дозволило окреслити
співвідношення публічно-правової і приватноправової сфер та визначити межі й перспективи застосування приватного права.
Визначення методологічних засад приватного права має детермінуватися міркуваннями доцільності й узгодженості сучасної правової
теорії з правовою практикою. Дослідження проблем методології приватного права в умовах становлення відносин приватної власності мають
забезпечувати визначальне місце приватного права у правовому регулюванні прав та свобод громадян. Методологічні дослідження приватного права повинні бути зорієнтовані на органічне поєднання і взаємозв‘язок приватних та публічних інтересів. Оптимізація взаємодії приватного і публічного інтересів має проявлятися не тільки у розбудові
правової держави та формуванні громадянського суспільства. Вона вимагає вироблення ефективних приватноправових засобів захисту особи,
надання їй можливості діяти без перешкод, на власний розсуд у будьякій сфері суспільного життя в межах закону. Дотримання балансу приватних і публічних інтересів має бути пріоритетним напрямом у регулюванні взаємовідносин держави та особи. Оскільки приватні інтереси індивідів проявляються у практиці правореалізації не тільки в єдності, а й
у діалектичних суперечностях та зіткненнях, їх належний захист можливий лише за умови вироблення адекватних методологічних позицій. В
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наукових дослідженнях у галузі методології приватного права запроваджено

перехід від абсолютизації принципу «монізму» до визнання

принципу «плюралізму» з метою адекватного пізнання і перетворення
сучасної правової дійсності, від однобічних поглядів та оцінок правових
явищ до порівняльного аналізу результатів, одержаних за різними методиками.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Підготовлено проекти законів України «Про внесення змін до
Цивільного процесуального кодексу України (щодо витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи)»; «Про охорону репродуктивного здоров‘я» та ін.
2. Опубліковано колективну монографію «Актуальні проблеми
методології приватного права» / За заг. ред. О. Д. Крупчана – К.: НДІПП і
П АПрНУ України, 2005. – 266 с.
3. Опубліковано збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво» – Вип. 4. – К., 2005.
4. Проведено конференцію на тему «Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи» (Київ, 24 листопада 2005 р.).
5. Проведено першу Міжнародну науково-методичну конференцію «Сучасні проблемі адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу» (м. Хмельницький, 11-12 березня 2005 р.).

2. Правові проблеми розвитку підприємництва в Україні. РК
УкрІНТЕІ № 0103V003102. Термін виконання – 2003–2007 рр. Науковий
керівник: академік АПрН України Кузнецова Н.С.
Відділ

науково-інформаційного

забезпечення

науково-

дослідницького процесу продовжив розроблення науково обґрунтованої
методології приватного права та концепції розвитку підприємництва че-
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рез дослідження підтем: «Проблеми формування понятійного апарата
приватного права», «Особливості спадкових правовідносин в законодавстві України та основних правових системах світу».
Приріст наукового знання з підтеми «Проблеми формування
понятійного апарата приватного права» полягає у науково-практичному
лінгвістичному тлумаченні термінологічних найменувань, які вживаються
на позначення понять приватного права і підприємницьких відносин та
активно залучаються до наукового обігу, в узагальненні мовних процесів, пов‘язаних із суперечностями термінологічної системи та вивченні й
аналізі впливу внутрішньомовних та позамовних чинників на формування термінології приватного права і підприємництва.
Приріст наукового знання з підтеми «Особливості спадкових
правовідносин у законодавстві України та основних правових системах
світу» полягає у вивченні наукової літератури та нормативно-правових
актів, узагальненні підходів до розв‘язання проблем спадкових правовідносин, визначенні шляхів розгляду підстав спадкування за законодавством України та законодавством основних правових систем світу.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Опубліковано
1. Актуальні проблеми господарського права (за матеріалами
«круглого столу», Київ, 16 грудня 2004 р.): Зб. наукових статей / Ред.
кол.: Крупчан О. Д. (голова), Луць В. В., Галянтич М. К. та ін. – К.: НДІППіП АПрНУ України, 2005.
2. Актуальні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні : Зб. наукових праць / З. С. Варналій, В.
М. Кампо, Сизоненко та ін.- К., 2004.
3. Варналій З. С., Кампо В. М. Політико-правове регулюваня підприємництва в Україні: теорія і практика:Монографія. – К., 2005. – 380
с.
4. Проведено науково-практичний семінар на тему «Проблеми
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здійснення і захисту корпоративних прав в Україні» (м. Івано-Франківськ,
14 жовтня 2005 р.).

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У 2005 р. Інститут продовжував дослідження фундаментальної
теми «Правові відносини у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти». РК УкрІНТЕІ № 0102U002566. Термін виконання – 20022006 рр. Наукові керівники: д.ю.н., доц. Орлюк О. П., д. ю. н., проф., чл.кор. АПрН України Святоцький О. Д.
У межах зазначеної теми у звітному році досліджувалися такі
аспекти
1. Дослідження норм національного законодавства у сфері
захисту прав інтелектуальної власності. Науковий керівник – д.ю.н.
Орлюк О.П., к.ю.н. Прахов Б.
Предметом дослідження були:


методологічні засади адаптації національного законодавства з питань інтелектуальної власності до європейських стандартів;



усунення суперечностей законодавства у питаннях цивільного процесуального права і інтелектуальної власності ;



удосконалення цивільного процесуального законодавства шляхом
усунення виявлених нормативних суперечностей та недоліків.
2. Розроблення засад судових та судово-експертних дослі-

джень. Науковий керівник – в.о. заступника директора з загальних питань, керівник Центру експертних досліджень, магістр інтелектуальної
власності Дорошенко О.
У процесі дослідження за ухвалами господарських судів та постановами органів внутрішніх справ були зроблені судово-експертні висновки у справах щодо порушення прав інтелектуальної власності, про-
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ведено моніторинг щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, здійснювалися правова експертиза нормативноправових актів та розроблення методичних рекомендацій щодо проведення судової експертизи.
3. Дослідження аспектів боротьби з піратством в авторському праві та суміжних правах. Науковий керівник – к. філол.н.
Дроб‘язко В.
Предмет дослідження: визначення оригінальності в самостійних та похідних творах в авторському праві; розроблення пропозицій з
питань національної політики у сфері захисту авторського права і суміжних прав; проведення моніторингу законодавства України у сфері авторського права.
4. Проведення досліджень щодо удосконалення правового
забезпечення інноваційної діяльності у сфері інтелектуальної власності. Науковий керівник – д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.
Предмет дослідження: економіко-правові відносини у сфері
інтелектуальної власності; комерціалізації об‘єктів інтелектуальної власності; формування правових засад для створення на перспективний період в Україні національної інноваційної системи (НІС).
Основною метою проведеного дослідження було вироблення
пропозицій та рекомендацій стосовно подолання кризових явищ в економіці України, що базується на стратегії державної політики у сфері
інноваційної діяльності і створенні сприятливого інноваційного клімату.
Колектив Інституту приділив увагу питанням, пов'язаним з процесом просування об‘єктів інтелектуальної власності на ринок інтелектуального капіталу, правовими та економічними аспектами управління
патентно-ліцензійною роботою у підприємницькій діяльності, методичними підходами до трансформації інтелектуальної власності на різних
стадіях інноваційної діяльності.
Перехід економіки України на інноваційний шлях розвитку пот-
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ребує формування і здійснення ефективної державної інноваційної політики. Створення національної інноваційної системи (НІС) є пріоритетним
напрямком розвитку економіки України серед стратегічних завдань підвищення конкурентоспроможності України і захисту вітчизняної економіки, яка ґрунтується на тісній інтеграції виробництва, фінансів і науки.
З огляду на ці чинники у 2005 р. співробітники Інституту досліджували і аналізували:


досвід країн Європейського союзу (ЄС) в державній правовій підтримці інноваційної активності;



досвід високорозвинених країн світу в правовому забезпеченні венчурного (ризикового) капіталу;



питання формування правових засад при переході економіки України
на інноваційну модель розвитку.
Значна увага приділялась складу та структурі національної ін-

новаційної системи, досвіду формування НІС у розвинутих країнах світу,
а також проблемам законодавчого забезпечення НІС в Україні на перспективний період.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Опубліковано
1. Сімсон О.Е. Інвестиційні та інноваційні правовідносини: перспективи розвитку публічної та приватної сфер: Монографія. – К.: Концерн «Вид. Дім «Ін Юре», 2005. — 416 с.
2.

Демченко Т.

Охрана

товарних знаков

(сравнительно-

правовой анализ): Монография.— 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2005.— 208 с.
3. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право у схемах: Навчальний посібник—К.: МАУП, 2004.—208 с.
4. Коментар Цивільного кодексу України /За відп. ред. Дзери
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О.В., Кузнецової Н.С., Луця В.В. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.II. –
1088с.
5. Орлюк О.П, Ревуцький С.Ф., Нежиборець В.І. Правове забезпечення національної інноваційної системи в Україні: питання теорії і
практики. – К.: Друк ПП „Чех‖, 2005. – 94 с.
6. Атаманова Ю. Інноваційне право України: проблеми теорії та
систематизації. —Х.: ЧП „Вапнярчук‖, 2005.— 108 с.
7. Демченко Т. Правове регулювання промислової власності в
Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення. —К.,
2005.— 64 с.
8. Питання інтелектуальної власності. - К.: Друк ПП „Чех‖, 2005.
– Вип. 2. – 233 с.
9. Питання інтелектуальної власності. - К.: Друк ПП ―Чех‖, 2005.
– Вип. 3. – 306 с.
10. 85 наукових статей співробітників Інституту з питань правового забезпечення відносин у сфері інтелектуальної власності, формування правових засад при переході економіки України на інноваційну
модель

розвитку,

правового

забезпечення

об‘єктів

літературно-

художньої власності, проблем комерціалізації результатів творчої діяльності, кредитної політики у сфері інноваційної діяльності, фінансів та бухгалтерському обліку об‗єктів інтелектуальної власності.
11. 6 номерів журналу ―Інтелектуальний капітал‖ (з № 6 змінено
назву на ―Теорія і практика інтелектуальної власності‖).
Розроблено
Пропозиції щодо удосконалення


цивільного процесуального законодавства шляхом усунення виявлених нормативних суперечностей та недоліків розділу ІІ нового ЦПК;
глави 6 розділу І нового ЦПК; у питаннях порядку відновлення втраченого судового провадження;
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національного процесуального законодавства з урахуванням іноземного досвіду країн, де діють спеціалізовані суди, у компетенцію яких
входить розгляд справ з інтелектуальної власності (патентні суди);



законодавства у сфері правової охорони винаходів і корисних моделей України і країн СНД – учасниць Міждержавної ради з питань охорони промислової власності;



законодавства країн СНД з вимогами Угоди про торговельні аспекти
прав інтелектуальної власності (TRIPS);



правової охорони секретних винаходів в Україні.
Методичні підходи



щодо визначення оригінальності в самостійних та похідних творах в
авторському праві;



щодо подолання суперечностей законодавства у сфері охорони прав
на товарний знак, а також заповнення прогалин законодавства та
права у цій сфері;



щодо встановлення принципів розмежування юрисдикції спеціалізованих судів (адміністративного, господарського) та загальних судів
загальної юрисдикції у розгляді спорів, що виникають з правовідносин інтелектуальної власності;



щодо економіко-правових засад інноваційної діяльності в Україні.
Підготовлено
Відповідний розділ проекту Загальнодержавної програми пра-

вового забезпечення розбудови України у сфері інтелектуальної власності.
Проект Методичних рекомендацій щодо оцінки загальної шкоди
патентовласника у результаті протиправного використання об‘єктів права промислової власності.
Навчальні програми
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Дисципліни ―Інтелектуальна власність‖ для студентів освітньокваліфікаційного рівня ―спеціаліст‖ та ―магістр‖ всіх спеціальностей НТУУ
"КПІ" (схвалена Методичною радою НТУУ "КПІ").
Фінансове право Росії і України: порівняльно-правовий аналіз.
Основа патентознавства (ухвалено Вченою радою Академії муніципального управління).
Методичні рекомендації
Організація винахідницької та патентно–ліцензійної роботи на
підприємстві‖ (курси підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інтелектуальної власності ВАТ ―Укртелеком‖);
Методичний посібник
―Інтелектуальна власність. Правова охорона об‗єктів промислової власності‖.
Тематичні інформаційно-аналітичні добірки
Підготовлено 17 інформаційно-аналітичних добірок з питань захисту, охорони інтелектуальної власності, формування НІС України, фінансового та інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, авторського права, управління інтелектуальною власністю, законодавства
країн світу в сфері інтелектуальної власності.
Аналітичні довідки
Підготовлено 10 аналітичних довідок з питань законодавства
України у сфері правової охорони винаходів, державного регулювання
та участі держави у патентно-правових відносинах, гармонізації законодавства у сфері правової охорони винаходів і корисних моделей України
і країн СНД, правового регулювання секретних винаходів у зарубіжних
країнах та Україні, форм правової охорони промислових зразків, захисту
прав на винаходи відповідно до законодавства в сфері правової охорони винаходів країн-учасниць Міждержавної ради з питань охорони промислової власності.
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ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
У 2005 р. Інститут продовжував дослідження за 5 фундаментальними темами.
1. Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та
покарання. РК УкрІНТЕІ № 0102U005760. Термін виконання – 2002 р.2007 р. Науковий керівник – академік АПрНУ України Сташис В. В.
У звітному році Інститут продовжив роботу над науковим дослідженням за означеною фундаментальною темою за двома підтемами.
Перша підтема має назву ―Теоретичні проблеми кримінальної
відповідальності‖.
У межах наукового дослідження провадилася робота за такими
напрямками:


Поняття закону про кримінальну відповідальність. Співвідношення
кримінального права і законодавства про кримінальну відповідальність;



Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності за
чинним КК;



Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти життя та
здоров‘я особи;



Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти волі, честі
та гідності особи;



Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи;



Теоретичні проблеми застосування норм нового КК України про злочини у сфері господарської діяльності.
За зазначеними напрямками аналізувалися наукова література

та нормативно-правові акти, розглядалися проблеми кримінальної від-
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повідальності за злочини проти особи та загальнотеоретичні проблеми
кримінальної відповідальності. Співробітниками сектору підготовлено з
окремих проблем теми наукові статті та доповіді на науково-практичних
конференціях і семінарах.
Результати дослідження застосовувалися у законопроектній діяльності комітетів Верховної Ради України. Крім того, одержані результати можуть бути використані для подальшої науково-дослідницької роботи з метою розроблення понятійного апарату, нових підходів щодо
кваліфікації зазначених злочинів та їх відмежування від суміжних, а також удосконалення практики застосування нового КК України.
Друга підтема має назву “Виконання покарання як стадія кримінальної відповідальності”.
У межах наукового дослідження проводилась робота за такими
напрямками:


Політика у сфері виконання покарань. Основи теорії виконання покарань. Імплементація міжнародних стандартів в діяльність органів та
установ виконання покарань;



Особливості відбування покарання засудженими жінками;



Виконання покарань, альтернативних позбавленню волі;



Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподілення до установ виконання покарань;



Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі;



Теоретичні та практичні проблеми застосування норм нового Кримінально-виконавчого кодексу України;



Робота спостережних комісій.
У межах цих напрямків розроблено основи теорії виконання по-

карань; продовжувалось дослідження проблем виконання покарань,
альтернативних позбавленню волі, характеристики основних елементів
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у діяльності органів та установ виконання покарань, імплементації міжнародних стандартів у діяльність органів та установ виконання покарань. Аналізувалися кримінально-виконавча діяльність, предмет дослідження, внутрішні суперечності та проблеми кримінально-виконавчої
системи, окреслювалися шляхи їх подолання.
Визначено новий підхід до первинної та вторинної класифікацій
засуджених до позбавлення волі, зясовано особливості використання
праці засуджених жінок, розроблено пропозиції щодо перспективи створення служби пробації в Україні.
Дослідження теоретичних проблем виконання кримінальних покарань може бути використане для подальшої науково-дослідницької
роботи з метою розроблення понятійного апарату, нових підходів щодо
класифікації засуджених та їх розподілення до установ виконання покарань, процесу виконання покарання відносно засуджених жінок, покарань, альтернативних позбавленню волі, а також удосконалення практики застосування нового Кримінально-виконавчого кодексу України.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведено
1. Міжнародний науково-практичний семінар "Етичні та правові
проблеми забезпечення незалежності суддів". (м. Харків, 30-31 березня
2005 р.).
2.

Міжнародна науково-практична конференція "Відповідаль-

ність за злочини у сфері господарської діяльності". (м. Харків, 5-6 жовтня
2005 р.).
3. Міжнародний науково-практичний семінар „Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення‖ (м. Харків, 1-2
грудня 2005 р.).

Опубліковано
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1. Борисов В.І., Баулін Ю.В., Дорош Л.В., Лемешко О.М., Перепелиця О.І. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). – Х.: Право, 2005.
2. Российское уголовное право. Часть Общая: Учебник / Под
ред. проф. Комиссарова В.С. СПб., 2005 (Баулин Ю.В. Глава ―Обстоятельства, исключающие преступность деяния‖).
3. Кримінально-виконавче право України / Підручник для вузів. –
Х.: Право, 2005.
4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу
України: У 3 кн. – Кн. 2.– К.: Форум, 2005 .
5. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний
коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С. /За заг.ред.Степанюка А.Х. – Х.:
Одіссей, 2005.
6. Тихий В.П. Злочин, його види та стадії // Науково-практичний
коментар до Кримінального кодексу України. – У 3 кн. – К.: Форум, 2005.
– Кн. 1.
7. Тихий В.П. Злочини проти громадянської безпеки // У кн. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – У 3 кн.
К.: ―Форум‖, 2005. – Кн. 3 (2,9 д.а.).
8. Методичні матеріали з навчальної дисципліни ―Питання теорії
та практики застосування Кримінального кодексу України‖ для слухачів
факультету №8 з підготовки професійних суддів-магістрів за спеціальністю 6.060101 ―Правознавство‖ / Укладачі: Баулін Ю.В., Дорош Л.В. – Х.:
Нац. юрид. акад. України, 2005.
9. Кримінально-виконавчий кодекс України / Упорядник Степанюк А.Х. – Х.: Право, 2005.
10. Довідник працівника кримінально-виконавчої інспекції / Укладачі Гура Р.М., Степанюк А.Х., Шкадюк В.В. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005.
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11. Борисов В.І, Зеленецький В. С., Батиргарєєва В. С. Звіт про
стан наукових досліджень у 2004 році (довідкове видання Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України). – Х.: ІВПЗ АПрН України,
2005.
12.

Кримінально-виконавче

право:

Збірник

нормативно-

правових документів / Уклад.. Степанюк А.Х. – Х.: Право, 2005.

2. Кримінально-процесуальне пізнання та його критерії. РК
УкрІНТЕІ № 0102U005763. Термін виконання – 2002-2007 р. Науковий
керівник – академік АПрН України Грошевий Ю. М.
У 2005 р. дослідження науковців Інституту були спрямовані на
розроблення понятійного апарату процесів пізнання і доказування по
кримінальній справі, зокрема розкриття змісту і сутності таких понять, як:
1) правосуддя, 2) професійна правосвідомість, 3) обґрунтованість судових рішень . У стислому викладі наукові результати такі.
1. Аналіз існуючих визначень правосуддя дозволяє виокремити
в них постійні (стабільні) і перемінні (динамічні) ознаки. До останніх належать ті, які несуть на собі відбитки пануючих на той чи інший час у науці ідеологічних та правових доктрин. До ідеологічних доктрин, які слугували підгрунтям визначення природи правосуддя, слід віднести визнання суду як органу боротьби зі злочинністю, котрий покликаний охороняти
від будь-яких посягань державний і суспільний устрій, політичні і економічні основи держави, права та інтереси громадян. До правових доктрин, які панували за радянської доби і теж слугували теоретичною підставою для визначення природи правосуддя, була позитивістська доктрина права, яка справила визначальний вплив на розроблення категоріально-понятийного апарату юридичної науки. Сформульовані в ній доктринальні положення про джерела, систему і структуру позитивного
права, способи його тлумачення, належні форми правотворчості, право-
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застосовчної діяльності зберігають пізнавальне значення для представників усіх напрямків доктринального тлумачення права. Але весь цей
інструментарій юридичної науки розроблявся з легістських позицій, коли
закон і право визначалися тотожними явищами. Тому незалежно від вербального застосування у дефініції правосуддя термінів „закон‖ або
„право‖, автори визначення охоплювали цими термінами одне і теж саме
поняття.
2. Правосвідомість суддів має важливе значення у правозастосовній практиці. Правосвідомість – це форма усвідомлення права як
специфічного явища соціальної дійсності. Від рівня розвитку професійної правосвідомості судді, змісту і характеру притаманних йому юридико-ціннісних установок і орієнтації значною мірою залежить якість діяльності судової системи і у цілому функціонування судової влади. Правосвідомість суддів має відповідати сучасним вимогам науки і практики, характеризуватися глибиною знань принципів і норм права, навичками їх
застосування. Одним із визначальних складових правосвідомості є праворозуміння.
Професійне праворозуміння не є однорідним. Внутрішня професійна спеціалізація не може не позначатися на правосвідомості особи. Тому правосвідомість прокурора не тотожна правосвідомості адвоката, а правосвідомість слідчого – правосвідомості судді. Правосвідомість останнього має серед усіх найважливіше значення, бо саме він –
носій влади, призначенням якої в суспільстві є реалізація таких принципів, як верховенство права, право на судовий захист, доступність правосуддя. Суд не має права відмовити у розгляді будь-якого спору, і якщо
закон не містить механізмів його вирішення, вирішити його на свій розсуд, керуючись або аналогією закону, або аналогією права, або принципами, які проголошують верховенство невід'ємних прав і свобод особи.
При цьому суд не створює право, а застосовує право до спірних відносин.
Сутність поглядів судді на природу права, знання його основ і
принципів дозволяє йому при вирішенні справи оцінювати правовий
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зміст закону, який підлягає застосуванню, і приймати рішення, керуючись принципом верховенства права. Отже, до ознак правосуддя треба
включати такий елемент, як правосвідомість, а також виділяти таку
ознаку, яка розкриває, що правосуддя – це не просто вид державної діяльності, а спосіб реалізації судової влади – однієї з інституціональноконституціональних основ існування держави як правового явища.
3. Аналіз чинного законодавства України свідчить, про те що
вимога обґрунтованості ставиться лише до деяких кримінальнопроцесуальних рішень. Частина 2 ст.130 КПК України закріплює як обов'язковий елемент змісту кожної постанови слідчого чи прокурора «обґрунтування прийнятого рішення». Відносно судових рішень вимога обґрунтованості ставитьсязаконом тільки до вироку суду. До того ж поняття обґрунтованості, як і обґрунтування, в законі не міститься. Невід'ємною ознакою поняття обґрунтованості кримінально-процесуального рішення є встановлення обставин, необхідних для винесення конкретного
акта, достатньою сукупністю доказів, отриманих з передбачених законом
джерел. Однак обґрунтованість рішення хоч і базується на доказах, але
не зводиться до них. Обґрунтованість процесуального рішення являє
собою взаємозв‘язок доведеності та аргументованості всіх відображених
у конкретному акті висновків.
Невід'ємною ознакою поняття обґрунтованості кримінальнопроцесуального рішення є встановлення обставин, необхідних для винесення конкретного акту, достатньою сукупністю доказів, отриманих із
передбачених законом джерел. Проте, обґрунтованість рішення хоч і
базується на доказах, але не зводиться до них. Обґрунтованість – це не
тільки доведеність усіх висновків, відображених у конкретному процесуальному акті, а й підтвердження їх вагомими аргументами, що надає їм
таку властивість, як переконливість.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Проведено
Науково-практичні семінари «Проблемні питання, що виникають на практиці при застосуванні судами запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту та продовження строків тримання під вартою » (м. Харків, 26 січня та 30 травня 2005 р.).
Опубліковано
1. Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г.
Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні
по кримінальній справі: Монографія. Х.: Східно- регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2005.
2. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студ. юрид.
спец. вищ. навч. закл. / Марочкін І.Є. , Каркач П.М. , Грошевий Ю.М. та
ін.; За ред. проф. Марочкіна І.Є. , Каркача П.М. – Х.: Одіссей, 2005.

3. Теоретичні проблеми попередження злочинності. РК УкрІНТЕІ № 0102U002193. Термін виконання– 2002 – 2006 рр. Науковий
керівник – д.ю.н., доц.. Кальман О. Г.
У звітному році у межах зазначеної теми дослідження проводилося за чотирма підтемами:


«Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті».
З метою отримання підтвердження гіпотез про тісний зв‘язок

делінквентної поведінки малолітніх зі злочинністю неповнолітніх у 2005
р. було продовжено вивчення за спеціальним питальником особи делінквентів, які перебувають у спецустановах м. Харкова. Також було проведене опитування понад 50 осіб малолітніх, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. По суті ці особи є певним резервом для майбутньої
злочинності неповнолітніх.

>> 39 <<

Крім того, з метою встановлення зв‘язку між певним видом аномалій психіки неповнолітніх з конкретними корисливими і корисливонасильницькими злочинами проаналізовано понад як 300 актів судовопсихіатричної експертизи на базі Харківської міської клінічної психіатричної лікарні №15 (№3).
Комплексне дослідження за зазначеною темою дало приріст наукових знань стосовно географії злочинності неповнолітніх у м. Харкові,
впливу «фонових» явищ, утому числі аномалій психіки, делінквентної та
злочинної поведінки. Отримані результати дослідження поповнили
знання про «механізм» злочинної поведінки неповнолітнього, висвітлили
найбільш вагомі криміногенні явища або процеси, які формують злочинну мотивацію неповнолітніх. Дослідження також підтверджують думку
про те, що послаблення соціального контролю з боку держави та громадських організацій, сім‘ї, школи, відсутність позитивного дозвілля для
багатьох підлітків, яке раніше охоплювалося функціонуванням різного
виду гуртків, секцій, палаців дитячої творчості, культури, суттєво впливає на кількісно-якісні показники злочинності неповнолітніх.
У подальшому за результатами дослідження сектором будуть
надіслані відповідні інформаційні листи до органів законодавчої, виконавчої та судової влади м. Харкова з метою підвищення ефективності
попереджувальної роботи.
У 2005 р. продовжено вивчення додаткової спеціальної літератури щодо теми дослідження; написано два розділи запланованого науково-методичного посібника за темою дослідження; проаналізовано нормативно-правові акти стосовно бездоглядності підлітків; вивчено практику попередження злочинності в м.Харкові.


«Теоретичні і практичні проблеми попередження злочинів у сфері
службової діяльності в Україні ».
За звітний період у межах підтеми дослідження проводилися

збирання емпіричного матеріалу і аналіз показників кримінальноправової статистики щодо службових злочинів, вивчення нормативно-
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правових актів, опитування громадськості та 370 працівників правоохоронних органів, органів влади і управління стосовно причин та умов
службових злочинів ізаходів щодо їх попередження, розроблено план
роботи сектору за темою дослідження на 2006 р., вивчено 250 кримінальних справ, підготовлено до опублікування IV розділ монографії «Проблеми попередження службових злочинів у сфері господарської діяльності в Україні».
Результати дослідження проблем попередження злочинів у
сфері службової діяльності дали підстави зробити висновок, про те що
протидія цим злочинам у країні організована переважно застосуванням
карно-адміністративних заходів. Але цих заходів недостатньо. Ефективність боротьби з нею залежить від чотирьох головних складових: наявності належної правової бази антикорупційного спрямування; ефективного й повного її застосування; розвитку системи громадянського контролю та формування антикорупційної правової свідомості; організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинам. Причому всі ці складові можуть спрацьовувати у сукупності. Специфіка протидії корупції потребує нормативно-правового налагодження складної взаємоузгодженої
системи попереджувальних заходів, які мають бути розроблені різними
галузями законодавства. Лише такий комплексний підхід є найбільш доцільним і потребує всебічного розвитку.


«Теоретичні та прикладні проблеми попередження злочинів в сфері
службової діяльності в органах виконавчої влади країн Ради Європи:
соціологічний та порівняльно-правовий аналіз».
За підтемою дослідження фахівці Лабораторії

Інституту пра-

цюють за такими напрямками:
o аналіз політичних та правових документів Ради Європи, що визначають загальні принципи та форми попередження службових
злочинів в органах виконавчої влади
o дослідження статусу інститутів Ради Європи, що мають відношення до формування стандартів попередження службових зло-
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чинів;
o аналіз практики ратифікації європейських антикорупційних конвенцій країнами Ради Європи.
Новизна дослідження полягає в тому, що воно є першим в вітчизняній науці комплексним соціально-правовим дослідженням практики
країн Ради Європи в попередженні службових злочинів в органах виконавчої влади. Особливе значення має оцінка відповідності вітчизняної
практики стандартам, визначеним в європейських та міжнародних політико-правових документах. У цій площині аналізуються перспективи ратифікації та подальшого застосування європейських антикорупційних
конвенцій (Цивільно-правової та Кримінально-правової), Конвенції ООН
―Про корупцію‖ (30 листопада 2003 р.).
Приріст наукового знання полягає в узагальненні емпіричної інформації про ефективність заходів протидії та попередження злочинів у
сфері службової діяльності в органах виконавчої влади в країнах Ради
Європи, синтезі нових теоретичних положень національного антикорупційного законодавства країн-членів Ради Європи.
У звітний період за темою запланованого дослідження співробітниками Лабораторії готують розділи Наукового коментаря європейських
антикорупційних конвенцій.


«Теоретичні та прикладні проблеми попередження насильницьких
злочинів і правопорушень у сімейно-побутовій сфері».
Протягом 2005 р. співробітниками Лабораторії Інституту викона-

но увесь обсяг запланованих робіт.
Проведено опитування за спеціально розробленим питальником осіб жіночої та чоловічої статі, засуджених до позбавлення волі, які
відбувають покарання у Качанівській та Диканівській ВТК за вчинення
насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері.
Вивчено характерологічні особливості осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у Качанівській та Диканівській
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ВТК за вчинення насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері.
Досліджено механізм злочинної поведінки осіб, засуджених до
позбавлення волі, які відбувають покарання у Качанівській та Диканівській ВТК за вчинення насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері.
Проаналізовано характерологічні особливості осіб жіночої та
чоловічої статі,засуджених до позбавлення волі.
Вивчено особливості механізму злочинної поведінки осіб, засуджених до позбавлення волі.
Досліджено сучасний стан насильницької злочинності в Україні
у сімейно-побутовій сфері.
Проведено опитування дільничних інспекторів міліції з метою
дослідження сучасного стану реагування ОВС на факти насильства в
сім‘ї та спеціально-кримінологічного попередження.
Проведено опитування співробітників кримінальної міліції у
справах неповнолітніх з метою дослідження сучасного стану реагування
ОВС на факти насильства в сім‘ї та спеціально-кримінологічного попередження.
За спеціальним питальником узагальненно матеріали архівних
кримінальних справ з окремих категорій злочинів у місцевому суді Комінтернівського району м. Харкова.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТЕМИ
Опубліковано
1. Буроменський М.В., Стешенко В.М. Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців: Навчальний посібник / За
ред. Буроменського М.В. – Х., 2004.
2. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний
посібник. Х.: Право, 2005.
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3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про попередження насильства в сім‘ї».– 2-е вид., перероб. та доп. / За ред. Руднєвої О.М. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005.
4. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
(науково-практичний коментар) / За ред. Руднєвої О.М. – Х.: Східнорегіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005.
5. Борисов В.І., Кальман О.Г. Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. Довідник
(1995-2005). – Х.: Гімназія, 2005.
6. Борисов В.І., Зеленецький В.С., Батиргареєва В.С. Внесок Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України в
розвиток сучасної правової науки // Питання боротьби зі злочинністю.–
Х.: Право, 2005. – Вип. 10.
7. Борисов В.І., Кальман О., Христич І. Науково-практичний семінар з проблем попередження службових злочинів у сфері господарської діяльності (науковий огляд) // Юрист України – 2004. № 4 (6).
8. Борисов В.І., Кальман О., Христич І. Науково-практичний семінар «Проблеми попередження службових злочинів у сфері господарської діяльності (науковий огляд)» // Вісник Академії правових наук України – 2004. № 4 (39).
9. Кальман О.Г., Христич І. Науково-практичний семінар з проблем упередження службових злочинів у сфері господарської діяльності
// Право України. - 2005. - №1.
10. Питання боротьби зі злочинністю – 2005. – №10. – 223 с.
11. Голіна В.В., Батиргареєва В.С., Головкін Б.М. План заходів,
спрямованих на формування у громадян антикримінальної культури,
поширення знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати жертвами злочинних проявів насильницького і корисливого характеру, запобігання необережним злочинам // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.:
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Право, 2004. – Вип. 9.
12. Кальман А.Г., Христич И. Понятийный аппарат современной
криминологии: терминологический словник / Под общ. ред. Голины В.В.
– Х.: Гімназія, 2005
13. Низка наукових статей, тез, наукових повідомлень.

4. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності
правоохоронних органів. РК УкрІНТЕІ № 0102U002194. Термін виконання – 2002–2007 рр. Науковий керівник – чл..-кор. АПрН України Шепітько Ю. В.
У звітному році в межах цього фундаментального дослідження
робота проводилася за двома підтемами:


Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів (однойменна із загальною назвою теми);



Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
Робота за першою підтемою проводилися у трьох напрямках:



Науково-технічні та тактико-методичні засоби протидії злочинності;



Комп‘ютерні технології у боротьбі зі злочинністю;



Розробка методик і програмних засобів комп‘ютерної (об‘єктивної)
підтримки експертної діяльності в процесі ідентифікаційного дослідження мовного матеріалу.
Характеристика результатів по поставлених проблемах
1) Науково-технічні та тактичні засоби протидії злочинності:
o розроблено методичні рекомендації по розслідуванню нерозкритих вбивств (написано перший розділ посібника «Слідчі помилки
при розслідуванні вбивств», пов‘язаний з акцентуванням уваги на
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помилках при проведенні окремих слідчих дій і рекомендаціях
щодо їх усунення та попередження);
o надано пропозиції до проекту рекомендацій науково-практичної
конференції «Проблеми правового забезпечення економічної та
соціальної політики в Україні» (24-25 травня 2005 р., м. Харків);
o розроблено газоаналізатор для пошуку прихованих трупів або їх
частин, який має практичне значення в оперативно-пошукових
заходах правоохоронних органів;
o надано допомогу співробітникам правоохоронних органів у моделюванні особипередбачуваного злочинця (8 фотороботів);
o направлено заявку на винахід контролера визначення швидкості
польоту кулі на базі фотоелектронного методу;
o узагальнено кримінальні справи щодо визначення тактичних можливостей проведення огляду місця події при розслідуванні
вбивств;
o підготовлено моделювання особи злочинця і деякі криміналістичні
рекомендації щодо ретроспективного аналізу матеріалів кримінальної справи № 21040121 (складено психологічний портрет
«Профіль»);
o підготовлено розділи монографії «Розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності (окремі криміналістичні методики)».
2) Комп'ютерні технології у боротьбі зі злочинністю:
o розроблено алгоритми, які можуть бути використані в автоматизованих системах проведення криміналістичної фотопортретної
експертизи, автоматичних контрольно-пропускних пристроях. Вони можуть також застосовуватися в системах інформаційної безпеки (доступ до ЕОМ та окремих програм, баз даних, криптографічних додатків, медичних відомостях, Інтернету, систем електронної торгівлі і т.п.), для зовнішнього спостереження та розк-
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риття злочинів (автоматичне спостереження за підозрюваними,
розшук людей, активне відеоспостереження при надзвичайних
подіях і т.д.), а також у банківських цілях (банкоматах, системах
вилученого керування рахунком);
o встановлено, що в сучасних цифрових системах реєстрації, передачі і збереження мовної інформації з метою зменшення обсягу, займаного інформацією на фізичних носіях, або швидкості її
передачі по цифрових каналах зв'язку застосовуються різні методи стиску мови. У таких системах мовний сигнал, перетворений
на цифровий вид, перед записом на носій або передачею кодується за допомогою спеціального алгоритму стиску, а при відтворенні з носія чи на прийомі – декодується;
o досліджено, що мовний сигнал в інформаційно-комунікативному
плані має визначену надмірність, що не впливає на значеннєвий
зміст мовного посилання. При цьому стиск мови можливий за рахунок часткового видалення цієї надмірності, що може не зменшувати розбірливості і якості слухового сприйняття мови, але разом з тим позбавити її особливих ознак, необхідних для експертної ідентифікації мови;
o одержано результати кодування мовних сигналів у рамках JPEG –
технологій з використанням базових алгоритмів ортогональних
перетворень Фур'є, Хаара і дискретного косинусного перетворення. Ця технологія передбачає виділення окремих фрагментів сигналу, одержання узагальнених спектральних коефіцієнтів Фур'є,
їхнє квантування (добір) і ентропійне кодування без втрати інформації;
o встановлено, що при незначному погіршенні якості мовних повідомлень JPEG-технології стиску даних практично не уступають
формату MP3, що ґрунтується на психо-акустичних методах кодування. Це дає підставу з єдиних технологічних позицій підійти
до кодування мови і зображень;
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o показано, що використання методів розпізнавання образів на основі кластер-аналізу може привести до досягнення більшого ступеня стиску графічних даних при відповідній якості;
o одержано графічні залежності кількості класів від кількості використовуваних косинусних коефіцієнтів, які показали, що при будьякому способі формування вихідних фрагментів кількість класів
зростає й асимптотично прагне до постійного значення;
o здійснено фрагментацію зображень, яка полягає в тому, що поле
зображення розбивається без перекриття на квадрати, розмір
яких обирається з тих розумінь, щоб, з одного боку, їх було якнайменше, а з другого боку – щоб найбільшу частину виділених
фрагментів можна було вважати однорідними. При поділі фрагментів на однорідні групи як ознаки класифікації використовувалися коефіцієнти дискретного косинусного перетворення, одержані після етапу їхнього квантування в стандартному JPEGметоді.
3) Розроблення методик і програмних засобів комп‘ютерної
(об‘єктивної) підтримки експертної діяльності в процесі ідентифікаційного дослідження спотвореного і обмеженого за обсягом мовного матеріалу:
o побудовано

математичну

модель

швидкого

вейвлет-

перетворення із застосуванням квадратурних дзеркальних фільтрів;
o побудовано «дерево» розкладання мовного сигналу по вейвлетпакетах на задану глибину занурення. Це дозволяє досить точно
диференціювати вейвлет-коефіцієнти за діапазони (вейвлетпакети), а також реалізовувати багатомасштабне відображення
мовного сигналу;
o формуються автокореляційні функції (AKF) кожного вейвлетпакету мовного сигналу та створюється еталоний образ мовного
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сигналу. Кількість автокореляційних функцій вейвлет-пакетів залежить від обраного ступеня деталізації мовного сигналу;
o визначено ділянки вейвлет-коефіцієнтів які містять стуктуру «тонкої» та «грубої» складової мовного сигналу, а також ті вейвлетпакети, які відображають найбільш інформативну частину мовного сигналу;
o проведено експериментальні дослідження з формування класу
мовних образів при різних ступенях деталізації сигналу та ідентифікації особи промовця.
За другою підтемою дослідження здійснювалося за такими напрямками:
o визначення можливостей застосування основ програмування в
діяльності слідчого;
o визначення обставин, що підлягають з‘ясуванню;
o визначення ознак, що вказують на здійснення легалізації;
o визначення специфіки порушення кримінальних справ і здійснення дослідчої перевірки;
o визначення специфіки проведення окремих слідчих дій (тактичних
операції) на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.;
o впровадження тактичних операцій;
o основи побудови алгоритмів дій слідчого щодо розв‘язання ситуацій, які виникають на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
o призначення судових експертиз;
o розроблення типових програм діяльності слідчих щодо відповідних ситуацій початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
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o специфіка огляду документів;
o тактика допиту осіб, що здійснюють легалізацію;
o формування типових слідчих ситуацій як підстав планування та
організації початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Теоретичну основу побудови окремої методики розслідування
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, становить криміналістична характеристика цього різновиду злочинів, яку доцільно подати у формі інформаційно-описової моделі, де відображено якісно-кількісну інформацію стосовно ознак, притаманних цьому різновиду
злочину, яку слід використовувати для організації його розкриття та розслідування.
Що стосується якісної інформації, то йдеться насамперед про
наукові погляди відносно розглядуваної проблеми, які висловлені на
сторінках юридичних видань, а також міжнародний досвід протидії відмиванню «брудних» коштів. Це свого роду доктринальна модель цього
злочину. Кількісна інформація відображає узагальнені показники емпіричних спостережень практики застосування ст. 209 КК України. При
цьому слід зазначити, що на сьогодні в криміналістичній характеристиці
легалізації доходів злочинного походження превалює якісна інформація,
і це невипадково, оскільки практика притягнення до кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, ще недостатньо поширена, що не дає можливості проаналізувати репрезентативну вибірку кримінальних справ даної категорії злочинів, виявити кореляційні залежності між елементами криміналістичної
характеристики.
Результатом діяльності співробітників Інституту за цією темою є
опис елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; визначення обставин, що
підлягають з‘ясуванню, а також ознак, що вказують на здійснення легалізації, а не іншого злочину; виокремлення специфіки порушення кримі-
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нальних справ і здійснення дослідчої перевірки; формування типових
слідчих ситуацій як підстав планування та організації початкового етапу
розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом; розроблення тактики проведення окремих слідчих дій.
Емпіричну базу здійсненого наукового дослідження склали результати узагальнення 75 кримінальних справ про економічні злочини,
що були розслідувані слідчими прокуратур Харківської області.
Співробітниками сектору вивчення проблем боротьби з корупції
та організованою злочинністю також здійснено систематизацію й узагальнення нормативно-правових актів України, Росії, інших країн та міжнародних організацій (ООН, Рада Європи, Інтерпол, FATF), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації «брудних» коштів.
Аналіз матеріалів кримінальних справ та експертне опитування
переконують: у судово-слідчій практиці мають місце необґрунтовані порушення кримінальних справ за ознаками ст. 209 КК України, що
пов‘язано з хибним тлумаченням сутності (юридичного змісту) базових
положень, закріплених у зазначеній статті, і насамперед з формальним
підходом до визначення об‘єктивної сторони вчинення цього злочину.
Внаслідок цього збільшуються кількісні показники, які не завжди
об‘єктивно відображають реальну криміногенну ситуацію, тобто відбувається гонитва за показниками. Нині, на жаль, у державі в цілому ще не
вироблено єдиного підходу до збирання, опрацювання і вирішення матеріалів щодо злочинів, передбачених ст. 209 КК України, та їх подальшого розслідування, кваліфікації та розгляду в судах.
Все це зумовлює потребу в розробленні концепції криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та сформованих на її підставі основ методики розслідування цих злочинів, а саме: у визначенні обставин, що підлягають
з‘ясуванню, специфіки порушення кримінальної справи, типових слідчих
ситуацій вихідного та початкового етапів розслідування, програм дій слідчого у цих ситуаціях та особливостей проведення окремих слідчих дій.
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Наукове значення досліджуваної теми полягає у тому, що вперше в Україні поставлене завдання – розробити концепцію криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і сформувати на цьому підґрунті методику розслідування зазначеної категорії злочинів.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Опубліковано
1. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии: Учебник. - Х.: Одіссей, 2005.
2. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций.– Х.: Одіссей,
2005.
3. Журавель В.А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Науково-практичний посібник. – Х.:
Одіссей, 2005.
4. Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання / Укладачі: Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. та
ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005.
5. Низка наукових статей, тез наукових повідомлень.

5. Теоретичні та прикладні проблеми відповідальності за
порушення виборчих прав громадян за кримінальним законодавством України. РК УкрІНТЕІ № 0105U003678. Термін виконання – 2005–
2007 рр. Науковий керівник – академік АПрН України Тихий. В. П.
У 2005 р. науковці Інституту досліджували теоретичні та прикладні проблеми кримінальної відповідальності за перешкоджання здійсненню виборчого права (ст.157 КК України). Визначено склад злочину і
вирішено проблеми покарання. Обґрунтовано необхідність встановити
вичерпний (закритий) перелік способів перешкоджання здійсненню виборчих прав, диференціювати відповідальність залежно від способів по-
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сягань (увести кваліфікуючі ознаки щодо перешкоджання здійсненню
виборчого права шляхом насильства, знищення чи пошкодження майна,
погрози застосування насильства або знищення чи пошкодження майна), передбачити кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності іншого суб‘єкта виборчого процесу, роботі виборчої комісії, офіційних спостерігачів.
Теоретична і практична значущість проведеного дослідження
полягає у тому, що його оодержані наукові результати є вагомим внеском у теорію кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав
та практику боротьби з цими злочинами.
Одержані результати наукового дослідження обговорено 910 червня 2005 р. у м. Києві на пленарному засіданні міжнародної науково-практичної конференції Центральної виборчої комісії

«Вибори

Президента України - 2004р.: проблеми теорії та практики», 11-12 листопада 2005 р. у м. Харкові на міжнародный науковій конференції «Трансформація політики в право: різні традиції та досвіди», яка проводилася Академією правових наук України та Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Лундським університетом (Швеція) і Ягелонським університетом (Польща); 24 листопада
2005 р. у м. Києві на науково-практичній конференції Комітету Верховної
Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на тему «Вибори народних депутатів 2006 року: відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства» та інших конференціях, науково-практичних семінарах, «круглих столах» тощо, опублыковано в наукових статтях, тезах доповідей, монографії.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Опубліковано
1. Мельник М.І. Відповідальність за злочини проти виборчих
прав.– К.: Атіка, 2005.
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2. Осадчий В.І. Розслідування злочинів. Методичні рекомендації
/ За ред. Коляди П.В. – К.: РВВ МВС України, 2005 (у співав.).
3. Осадчий В.І. Комплексний аналіз проблем виконання покарань, не пов‘язаних із позбавленням волі – вагомий внесок до наук кримінально-виконавчого права (Рецензія на монографію: Богатирьов І.Г.
Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, пов‘язаних із позбавленням волі. – К.: Атіка, 2005. – 312 с.) // Науковий вісник НАВСУ.– 2005. – №6.

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Основні наукові розробки Центру спрямовано на виконання фундаментальної

теми

«Дослідження,

розроблення

і

розвиток

комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності». РК УкрІНТЕІ №
0102V002182. Термін виконання – 2002-2010 рр. Науковий керівник –
чл.-кор. АПрН України Швець М. Я.
Виконання

досліджень

у

межах

зазначеної

науково-

дослідницької роботи безпосередньо пов‘язано з реалізацією Завдань
Національної програми інформатизації України (Закон України від 4 лютого1998 р. за № 74/98-ВР), Національної програми правової освіти
України (Указ Президента України від 18.10.2001 р. за № 992/2001) та
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Закон України від 18.03.2004 р. за №
1629–ІV «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу»). Це свідчить про значення та актуальність здійснюваних Центром досліджень, спрянованих
на виконання заходів цих важливих державних програм.
Створена Центром комп‘ютеризована система інформаційноаналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльно-
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сті має загальнодержавне, народногосподарське та міжнародне значення для України. Система інтегрує десятки автоматизованих комплексів
інформаційно-аналітичного опрацювання даних, що забезпечують конвеєрне оброблення та синхронізацію потоків інформації, оперативний
контроль і прозорість законотворчого процесу, безперервне відстеження
життєвого циклу кожного нормативно-правового акта. Система впроваджена, функціонує і вдосконалюється згідно з планом.
Важливе науково-прикладне дослідження науковців Центру у
2005 р. – розроблення та впровадження електронної «Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права». Міністерство освіти і
науки України розглянуло електронну Бібліотеку, провело незалежну експертизу та ухвалило гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (28.09.05 за № 14/18.2-2150).
Електронну Бібліотеку розроблено Науково-дослідним центром
правової інформатики Академії правових наук України на виконання пунктів 5, 6, та 9 розділу III Національної програми правової освіти населення як одного із заходів сприяння підвищенню рівня правової культури
та вдосконалення системи правової освіти населення, забезпечення
широкого доступу громадян до джерел правової інформації, набуття
громадянами необхідного рівня правових знань, впровадження інформаційних технологій, що є необхідними і обов‘язковими умовами побудови електронного інформаційного суспільства.
Електронна Бібліотека рекомендується викладачам та учням
(студентам) загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних
закладів і закладів післядипломної освіти, аспірантам та науковцям,
професорсько-викладацькому складу навчальних закладів, де викладаються навчальні дисципліни, пов‘язані з набуттям правових знань та навичок щодо їх застосування з використанням сучасних інформаційних
технологій. Не меншу цінність становитьелектронна Бібліотека для
практичного використання професійними юристами, економістами та
іншими фахівцями у галузі держави і права, зокрема в підрозділах Вер-
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ховної Ради України, радах, держадміністраціях, правоохоронних органах, судах усіх рівнів, навчальних закладах.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ
Опубліковано:
1. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє: Монографія (Фурашев В. М. у співавтор.). – К.: Інжиніринг, 2005. – 164 с.
2. Організація захисту інформації: Навчальний посібник (Гуцалюк М. В. співавтор.). – К.: Альтерпрес, 2005. – 244 с.
Відділом системної інформатизації законотворчої та правозастосовної

діяльності

науково-дослідницька

робота

за

темою

0102V002182 проводилась за трьома основними напрямками: формування баз даних (БД) нормативно-правової інформації; розроблення нових елементів інформаційного та програмного забезпечення первинних
технологічних БД та інформаційно-пошукових систем (ІПС), орієнтованих на широке коло користувачів; зв‘язки з користувачами та джерелами
правової інформації, інші роботи.
Працівники Центру брали участь у створенні та вдосконаленні
таких баз даних:


технологічна БД «3аконодавство-3»;



технологічна БД «Київ»;



технологічна БД «Крим»;



технологічна БД «Законопроекти»;



БД ІПС «3аконодавство» (для користувачів);



БД ІПС «Право-5» (для користувачів);



БД ІПС «3акони та підзаконні акти України в Iнтернет» (для користувачів);
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БД ІПС «Київ» (для користувачів);



БД ІПС «Крим» (для користувачів);



БД ІПС «Законопроекти»;



БД «Термінологія законодавства» (для користувачів);



БД ІПС «EUROVOC».
Технологічні БД «3аконодавство-3», «Київ» та «Крим» призна-

чені для адміністрування (введення документів, внесення змін, виправлення помилок у текстах документів та пошукових образах, створення
протоколів роботи тощо). Бази даних ІПС призначені для користувачів.
Їх актуалізація забезпечується використанням протоколів роботи адміністраторів з первинними технологічними БД для створення блоків поновлень БД ІПС.
Здійснено модернізацію програмного забезпечення ІПС «Законодавство», постійно підтримується в актуальному стані еталонна база
законів і підзаконних актів, зокрема у 2005 р.:
1) здійснювались роботи по супроводженню програмного забезпечення (ПЗ) технологічних БД «Законодавство-3», «Крим», «Київ», а
також ПЗ та БД ІПС «Законодавство України в Інтернет»;
2) виконувались основні регламентні роботи з формування технологічних БД «Законодавство-3», «Київ», «Крим» та роботи з опрацювання архівних документів (введення правових документів; внесення
змін до юридичних документів; оформлення втрати чинності документів;
перевірка реквізитів та оформлення всіх введених в БД документів, виправлення помилок тощо).
3) виконувалась робота з джерелами інформації, збирання та
поновлення для введення в БД документів, виданих: Верховною Радою
України, Кабінетом Міністрів України, Президентом України, органами
державної виконавчої влади України та зареєстрованих в Мін‘юсті України, судами України, органами влади Автономної Республіки Крим і м.
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Києва, а також міжнародних договорів.
Лабораторія проблем побудови систем правової інформатизації
та управління здійснювала такі науково-прикладні дослідження:


розроблення теоретичних та науково-методичних засад розбудови
інформаційного права щодо правової інформатизації та управління;



дослідження механізму захисту персональних даних;



дослідження та розроблення програмного забезпечення щодо матриці порівняльного аналізу інформаційного законодавства України із
законодавством ЄС;



виконання робіт щодо участі у тендері Мін‘юсту України «Послуги
щодо здійснення комплексного порівняльно-правового дослідження
відповідності законодавства України законодавству Європейського
Союзу у сфері персональних даних та його друку» та розроблення
звітної документації;



розробка програмного забезпечення розділу ТЗ «Функціональна
структура» автоматизованої системи порівняльного аналізу законодавства України та інших країн, а саме: формування переліку завдань системи та підсистем; формування вхідних та вихідних інформаційних потоків (створено схему інформаційного обміну у програмі);
дослідження статики і динаміки обігу інформації (висновки про функціонування інформаційного обміну в системі); дослідження та вибір
методів оброблення даних; проектування бази даних автоматизованої системи порівняльного аналізу законодавства України та інших
країн; проектування та наповнення БД матеріалами щодо документів
країн світу, зокрема Європейських Співтовариств (ЄС, РЄ, ОЕРС) у
сфері захисту персональних даних; дослідження та практична реалізація оптимального рішення щодо інтерфейсу програми та методів
оброблення даних;



розроблення робочих матеріалів (проектів) тендерної пропозиції
«Створити систему баз даних у сфері розвитку держави і права як
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складову автоматизованої системи забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу» для
участі НДЦПІ у проведенні торгів (тендера) в Державному департаменті з питань зв‘язку та інформатизації Міністерства транспорту і
зв‘язку України;


підготовка та видання трьох номерів наукового журналу «Правова
інформатика»,

(друкований

та

електронний

варіанти,

http://bod.kiev.ua/main2.htm - адреса веб-сайту журналу);


підготовка документів до ВАК України щодо включення наукового
журналу «Правова інформатика» до Переліку наукових фахових видань з юридичних наук (постановою Президії ВАК України від
08.06.2005 р. № 2–05/5 журнал «Правова інформатика» включено до
переліку наукових фахових видань з юридичних наук);



підготовка видань Центру для подання на VI Всеукраїнський конкурс
на краще юридичне видання, а саме: «е-майбутнє та інформаційне
право» (Брижко В., Цимбалюк В., Швець М., Коваль М., Базанов Ю..
– 2-е вид., доп., електронне (www.bod.kiev.ua) – 2005. – 303 с.) та
Брижко В. «Правовий механізм захисту персональних даних». 2-е
вид., доп.. – 2005. – 294 с.).
Лабораторія інформаційно-правового забезпечення досліджень

з проблем держави і права здійснювала дослідження в таких напрямках:


розроблення української версії автоматизованої інформаційної багатомовної системи «EUROVOC»:
o продовження роботи над створенням та вдосконаленням програмного забезпечення по роботі з інформаційно-пошуковим тезаурусом (ІПТ) EUROVOC. Тестування нових версій;
o внесення змін та поновлення українського представлення ІПТ
EUROVOC;
o актуалізація ІПТ EUROVOC до версії 4.2;
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o підготовка методичних матеріалів за тематикою впровадження в
Україні ІПТ EUROVOC, зокрема, підготовка до друку видання «Бібліотека баз даних і знань в галузі держави і права» та електронного варіанту книги «Системна інформатизація законотворчої діяльності в Україні»;


робота над створенням тезауруса «Судова практика» разом зі співробітниками лабораторії проблем інформатизації в судочинстві;



оновлення системи допомоги до ІПС «Законодавство»;



актуалізація бази даних «Наукові дослідження з проблем держави і
права, які виконуються в Україні», зокрема: аналітична перевірка існуючого масиву даних за темами дисертаційних досліджень на наявність помилок та відповідність їх опублікованим у «Переліку тем дисертаційних досліджень» темам; поповнення цього масиву новими
даними, які надходили до Президії Академії правових наук України
для публікації у «Переліку тем дисертаційних досліджень».
Співробітниками лабораторії проблем інформатизації в судо-

чинстві у 2005 р. проводились роботи, спрямовані на вивчення, аналіз
та систематизацію інформаційних потоків, що становлять інформаційну
базу процесу прийняття судових рішень.
На підставі аналізу матеріалів: рішень Верховного Суду України
з цивільних, господарських та кримінальних справ; рішень Конституційного Суду України; документів законодавчого та нормативного характеру; міжнародних правових актів; практики Європейського суду з прав
людини; роз‘яснень законодавства у вигляді запитань-відповідей; постанов Пленуму Верховного Суду України; узагальнень судової практики,
базуючись на принципах, закладених в класифікаторах, що традиційно
використовуються у Верховному Суді України, Класифікаторі галузей
законодавства України, затвердженого Наказом
України від 02.06.2004 р. за

Міністерства юстиції

№ 43/5, з урахуванням тезауруса

EUROVOC, як системи класифікації та пошуку документів ЄС, розроблено Узгоджений класифікатор законодавства та судової практики,
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який надано у використання для ведення бази даних судових рішень
Верховного Суду України.
Розроблено тезаурус СУДОВА ПРАКТИКА, перша версія якого
складається з 16 розділів і 54 мікротезаурусів, що побудовані на основі
4770 дескрипторів, між якими встановлено1800 зв‘язків асоціативного
типу.
Розроблено узгоджений класифікатор законодавства та судової
практики, який забезпечує єдину систему класифікації матеріалів, що
містяться в базі даних інформаційно-аналітичної системи

«Судова

практика».
Наукові працівники лабораторії проблем інформатизації діяльності правоохоронних органів спрямовували свою діяльність на забезпечення науково-дослідницьких розробок у галузі правової інформатики
та їх впровадження у діяльність правоохоронних органів, зокрема:


розроблено і введено в дію першу чергу програмного забезпечення
інтегрованого автоматизованого банку даних реєстрації автотранспортних засобів в Україні та їх власників, розроблено і апробовано на
практиці формування банку даних, програмне забезпечення (вхідний
та логічний контроль документів, пошук за заданими реквізитами);



розпочато формування регіональних баз даних автотранспорту і
створення комунікаційної системи обміну даними;



виконано попередні роботи щодо створення системи порівняльного
аналізу Правил дорожнього руху України та держав Євросоюзу;



згідно з Договором про науково-практичне співробітництво між
НДЦПІ та Державним науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху (ДНДЦ БДР) МВС України, предметом якого є наукове
співробітництво та практичне впровадження наукових розробок
НДЦПІ АПрН України в діяльність МВС України, розроблено та передано Міністерству першу чергу програмного забезпечення, інструктивно-методичних матеріалів, посібників з експлуатації тематично-
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орієнтованих комп'ютеризованих служб органів внутрішніх справ у
рамках автоматизованої системи «Законодавство України для МВС»;


розроблено нормативні документи та інструктивні матеріали для користувачів системи, програмні продукти та інструктивні документи до
них передано Управлінню справами МВС України та його підрозділам для подальшого визначення щодо вивчення та розповсюдження
в ГУ-УМВС областей України;



надано пропозиції Департаменту інформаційних технологій МВС
України щодо створення бази даних реєстру осіб, які підлягають такому обліку згідно із чинним законодавством України;



підготовлено тематичні програми щодо розроблення та впровадження дистанційного навчання практичних працівників органів МВС з питань законотворчої та оперативно-розшукової діяльності;



виконано роботу над науковим проектом «Наукове забезпечення
створення міжвідомчої автоматизованої бази даних про причини і
умови наркозлочинності та удосконалення діяльності по запобіганню
їх дії» (БД «Чинники наркозлочинності») (керівник авторського колективу – академік АПрН України Закалюк А.П.)
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ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У
СФЕРІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Академія приділяє значну увагу розроблення найважливіших
новітніх технологій у сфері вдосконалення законодавства, які провадяться за рахунок коштів державного бюджету України. У 2005 р. наукові
установи Академії досліджували 3 теми. За двома темами дослідження
завершено:
1. Конституційно-правовий статус органів державної влади
та проблеми державно-правової конфліктології. (Інститут державного

будівництва

та

місцевого

самоврядування).

РК

УкрІНТЕІ

№

0100V006581. Термін виконання – 2001-2005 рр. Науковий керівник академік АПрН України Петришин О. В.
2. Проблеми функціонування промислово-фінансових груп
в Україні. (Інститут приватного права і підприємництва). РК УкрІНТЕІ №
0103U3108. Термін виконання 2003 – 2005 рр. Науковий керівник– к.ю.н.,
доцент Галянтич М.К.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
У 2005 р. науковці Інституту продовжували розробляти на замовлення Міністерства юстиції України тему «Конституційно-правовий
статус органів державної влади та проблеми державно-правової
конфліктології». РК УкрІНТЕІ № 0100V006581. Термін виконання–20012005 рр. Науковий керівник - академік АПрН України Петришин О. В.
Протягом звітного періоду було опрацьовано напрямок «Формування теоретичної доктрини державно-правової конфліктології».
Приріст науково-теоретичного знання протягом 2005 р. здійснювався через опрацювання таких проблем:


природа й онтологічні аспекти буття державної влади, проблеми вза-
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ємодії влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій;


деякі специфічні чинники і тенденції, що позначаються на мірі легітимності, ефективності діяльності та соціальній оцінці влади;



розвиток і специфіка застосування політичних технологій в транзитивних суспільствах;



соціолого-правове дослідження феномена корупції та конфліктності
в державних інституціях, визначення шляхів подолання корупційності
у владі;



сутність, природа, особливості протікання й розв‘язання адміністративно-правового конфлікту;



специфіка конфліктів трудової сфери, їх спричиненість та правові
механізми врегулювання;



поглиблення розроблення питань сутності й соціального призначення місцевого самоврядування: гносеологічний та соціолого-правовий
аспект;



роль конституційно-правової відповідальності в управлінні державноправовими конфліктами; особливості механізму конституційного регулювання державно-правових конфліктів.
У результаті дослідження одержано низку науково та практично

корисних висновків.
Деформація суспільних відносин, кризові стани суспільства, соціальна дихотомія виникають насамперед у разі нелегітимної диференціації соціуму, яка походить головним чином з дисфункцій інститутів політики та неадекватного розподілу ресурсів. Як кризові, так і перехідні до
стабілізації суспільства мають, природно, досить конфліктні за станом
відносин державні інституції, «клімат поведінки» в яких логічно відображає всю «викривленість» соціального простору. Серед причин нестабільності не можна не назвати слабку політичну структурованість українського соціуму, недостатньо високий рівень його політичної культури,
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відсутність консолідуючої суспільство ідеї та ефективної національної
програми розвитку країни і, як наслідок, зростаюче «поле» конфліктів
інтересів, потреб, цінностей і норм. Отже, застарілими схемами соціально-політичного розвитку неможливо подолати всієї складності конфліктних проблем, що супроводжують процес формування суверенної держави Україна на початку ХХІ ст.
Слід зазначити, що безпосередньою причиною лояльної, раціональної чи конфліктогенної поведінки людей (пересічних громадян, державних службовців, публічних політиків тощо) виступають передусім інтереси як сукупність складних стимулів будь-якої діяльності. «Конфлікти
інтересів» у державно-правових інститутах України (зокрема в парламенті, органах виконавчої влади всіх рівнів) виявились не просто дихотомічними – «демократія проти номенклатури», а значно складнішими і
багатоплановими. Вони розвиваються на проблемному ґрунті структурної диференціації суспільних відносин, в яких особливу роль відіграють
не тільки чинники зламу соціально-економічних статусів, а й культурні,
мовні, етнічно-традиційні чинники, ідейно-духовні цінності, що зросли до
актуалізованого інтересу, та процеси прискореного (але незакінченого)
політичного структурування українського суспільства.
Саме соціально-політичний статус визначає межі доступного й
можливого для окремих груп та індивідів. Зокрема, публічні політичні діячі

– професійні політики, парламентарії (народні депутати України),

державні службовці на значущих посадах, уся еліта, що складає «політичний істеблішмент» країни, безпосередньо відображають всю гаму
соціальної структури і різноплановість суспільства. Таким чином, конфлікти інтересів цілком природно відбуваються в галузі державнополітичного управління (на різних його щаблях та в установах), парламентській діяльності, взаємовідносинах депутатів та конкуруючих політичних лідерів.
Взаємозв‘язок між політичною владою і державним управлінням
виявляється саме у змісті, структурі та дієздатності правових і політичних механізмів. Слід визнати, що державне управління неможливе без

>> 65 <<

політичної влади. Однак істотна відмінність між ними полягає в тому, що
влада в основному спирається на легальний примус, ідеологію, право й
авторитет, а управління — на мотиваційну структуру діяльності, тобто
враховує людські інтереси, потреби. Мета влади — забезпечення панування або впливу, мета управління — забезпечення влади відповідними
інструментами для досягнення цих цілей; влада ґрунтується в основному на субординації відносин, а управління — на координації дій; влада
прагне до концентрації повноважень, управління — до оптимізації структури і функцій. Для забезпечення ефективності й стабільності державного управління недостатньо лише правових важелів влади, необхідне політичне вміння враховувати індивідуальні інтереси та потреби, запобігати соціальній напрузі для реалізації організаційних цілей.
Процес політичного управління в державі, залежно від ефективності його правових механізмів, має забезпечити стан соціальної стабільності (або може спричинити нестабільність), умови для реалізації різних вітальних потреб людей. Політичне управління здійснюється передусім на рівні державних органів влади, органів місцевого самоврядування, а також партій, груп тиску, політичних лідерів, засобів масової інформації тощо. Державне управління – це складова політичного управління, що одночасно поєднує політико-правові та адміністративні засоби.
Його слід розглядати як управління суспільством та окремими елементами (групами, організаціями, інститутами) у різних сферах з метою забезпечення реалізації основних громадських і державних цілей. У широкому розумінні поняття державного управління поширюється на всі гілки
влади — виконавчу, законодавчу і судову, а у вузькому — тільки на виконавчу.
Процес державотворення та вдосконалення політичного управління в Україні ускладнюється через відсутність ґрунтовної політикоправової доктрини перебудови суспільства. Тому, незважаючи на прийняття Конституції в 1996 р., державно-правову сферу в Україні не можна назвати безконфліктною.
Конфлікти між різними суб‘єктами державно-правових відносин,
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між владними структурами за пріоритет владних повноважень, між
центром i регіонами, політичними угрупованнями негативно впливають
на становлення України як суверенної, демократичної, соціальної, правової держави, формування дієздатних структур громадянського суспільства і демократичних традицій. Але це об‘єктивний процес, оскільки за
допомогою правових засобів втілюються нові економічні відносини, політичний та соціально-економічний плюралізм, змінюється правовий статус різних форм власності, відбувається реформування політичної та
правової системи на концептуально нових засадах.
Конфлікти в державно-правовій сфері мають місце не тільки в
країнах, які йдуть від тоталітарного до демократичного режиму, а й у
державах із сталою демократичною політичною системою. Державноправові конфлікти в політичній галузі посідають особливе місце, оскільки
вони пов‘язані: а) з суб‘єктним складом цих конфліктів (народ, владні
структури, регіони, політичні партії та інші спільноти й інститути); б) з
особливими об‘єктами конфліктів (суверенітет держави, територія, владні повноваження, прерогативи владних структур тощо); в) з суттєвими
наслідками розв‘язання чи нерозв‘язання конфліктів, щодо інтересів великих соціальних груп або ж усього українського народу; г) з вирішенням
принципових питань державотворення. І головне – наявність державноправових конфліктів та їх небажані наслідки пов‘язані насамперед з невмінням владних структур прогнозувати наростання і чинники розвитку
конфліктних ситуацій.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Завершено
роботу з опрацювання та відбору наукових джерел для інформаційної ―Хрестоматії з правової конфліктології‖, у тому числі проведено
аналітичний відбір фундаментальної та періодичної конфліктологічної
літератури до хрестоматії. Утворена електронна версія ―Хрестоматії з
правової конфліктології‖ (обсяг - 4 308 992 байт).
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Проведено
1. Засідання Вченої ради Інституту щодо обговорення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» (Харків, 15 березня 2005 р.).
2. Науковий семінар з обговорення проекту «Концепції реформування публічної адміністрації в України » (Харків, 11 жовтня 2005 р.).
3. Науковий семінар «Європейська інтеграція після прийняття
Конституції для Європи: проблеми і перспективи розвитку» (Харків, 25
жовтня 2005 р.).
4. ХVІ Харківські

політологічні читання «Соціально-політичні

протиріччя та проблеми соціального партнерства» (Харків, 25 червня
2005 р.).
5. XVII Харківські політологічні читання «Проблеми формування
електоральної культури населення» (Харків, 10 грудня 2005 р.).
Опубліковано
1. Політико-правові інститути сучасності: структура, функції,
ефективність / За ред. М. І. Панова, Л. М. Герасіної. – К.: Вид. дім «Ін
Юре», 2005. – 384 с. (у співавт.)
2. Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної
політики в Україні / Відп. за вип.: Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. – Х.: Нац.
юрид. акад. України, 2005. – 651 с. (у співавт.).
Робота

над

законопроектами,

іншими

нормативно-

правовими актами
1.

Участь в розробленні пропозицій стосовно Указу Президен-

та «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції».
2.

Експертний висновок до проекту Закону України «Про опо-

зиційну політичну діяльність».
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3.

Участь у розробленні пропозицій щодо правового забезпе-

чення виконання Програми діяльності Уряду «Назустріч людям».
4.

Пропозиції та зауваження до проекту «Концепції реформу-

вання публічної адміністрації в Україні».
5.

Експертний висновок щодо постанови Кабінету Міністрів

України «Про деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності».
6.

Експертний висновок щодо постанови Кабінету Міністрів

України «Про деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності».
У звітному році науковці Інституту приватного права і підприємництва активно працювали над виконанням науково-дослідної теми, що
виконувалась на замовлення Міністерства економіки України. «Проблеми формування, організації та функціонування промислово-фінансових
груп в Україні», РК УкрІНТЕІ № 0103U3108. Термін виконання 2001 –
2005 рр. Науковий керівник– к.ю.н., доцент Галянтич М. К.
Приріст наукових знань у 2005 р. проявився у здобутті нових
знань у галузі створення та діяльності промислово-фінансових груп в
Україні. Зокрема, результати проведеного дослідження доводять, що
діяльність промислово-фінансових груп (ПФГ) є досить ефективним засобом розвитку саме ринкових відносин у країнах з перехідною економікою. Проте наявне на сьогоднішній день законодавче поле в Україні не
дозволяє повною мірою реалізувати потенціал ПФГ. Відповідно саме на
виявлення та подолання законодавчих прогалин у спеціальному законодавстві про ПФГ і була спрямована робота науковців Інституту в звітний
період.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведено
«круглий стіл» «Промислово-фінансові групи: проблеми законодавчого регулювання» (м. Київ, 26 жовтня 2005 р.).
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Підготовлено
1. Правові проблеми створення та діяльності промисловофінансових груп в Україні: Монографія / За ред. Галянтича М. К. – К.: НДІ
ППіП, 2005. – 224 с.
2.

Державне

регулювання

функціонування

промислово-

фінансових груп у сфері Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні: Монографія / За ред. Галянтича М.
К. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва,
2005. – 176 с.
3. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
„Про промислово-фінансові групи в Україні»; направлено до Верховної
Ради України відповідну пояснювальну записку

Академія розпочала дослідження за темою «Житлове право у
світлі ринкових перетворень: стан та напрямки вдосконалення на
сучасному етапі в Україні»(Інститут приватного права і підприємництва).

РК УкрІНТЕІ № 0105U008510. Термін виконання–01. 09. 2005 –

2006 р. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Галянтич М.К.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ У 2005 р.:
Опубліковано
Галянтич М. К. Забезпечення права приватної власності громадян України на житло / Актуальні проблеми методології приватного права: Колективна монографія / За заг. ред. О. Д. Крупчана – К.: НДІ ППіП
АПрНУ України, 2005. – 266 с.
Створено тимчасовий творчий колектив із співробітників Інституту
та залучених науковців.
Підготовлено індивідуальні плани роботи членів ТТК над темою.
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Сформовано проект зведеного плану науково-дослідницької роботи над темою.
Розроблено план наукових заходів за темою.

ІІІ. ДЕРЖАВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОГРАМИ ТА НАУКОВІ
ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
Академія бере участь у реалізації окремих завдань Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. за
№ 1376/2000.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
Науковці Інституту з метою реалізації Комплексної програми
профілактики злочинності на 2001-2005 роки, продовжили виконання
досліджень за кількома напрямками у межах Проекту «Вдосконалення
законодавства та розробка заходів протидії щодо окремих різновидів
злочинних проявів на сучасному етапі розвитку українського суспільства».

1. «Розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативноправової бази з питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі відповідно до норм-принципів Конвенції ООН про
права дитини та інших норм міжнародного права» (науковий керівник
- к.ю.н., доц. Сібільова Н.В.).
У 2005 р. виконано завдання ІІІ та IV етапів проекту. Підготовлено рукопис збірника нормативно-правових актів щодо захисту прав і
свобод неповнолітніх у вигляді добірки постатейних матеріалів до Конвенції про права дитини – одного із визначальних міжнародно-правових
актів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх. Обсяг збірника дорівнює
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90,5 д. а.
Також підготовлено до друку словник-довідник з ювенальної юстиції, який містить основні поняття щодо проблем неповнолітніх (обсяг.
понад 6 д. а.).
Розроблено проекти Закону «Про створення та функціонування
системи ювенальної юстиції в Україні» та «Пропозицій до нормативноправових актів, що регулюють провадження в справах неповнолітніх, які
потрапили у сферу дії кримінального процесу, спрямовані на приведення його у відповідність до принципів та основних вимог, що ставляться у
світі до ювенальної юстиції», призначені для використання законодавцем при відтворенні в Україні ювенальної юстиції.
Налагоджено

автоматизовану

пошукову-довідкову

систему

«Неповнолітні», база даних якої на момент завершення робіт за проектом містить 315 записів про документи з ювенальної юстиції. Це
8 міжнародних декларацій; 22 міжнародні конвенції, 32 закони України,
9 кодексів України, законопроекти та закони Російської Федерації, витяги
з законів Франції, Канади, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження міністерств та відомств
України, статті, тези виступів тощо.

2. «Проведення дослідження проблем протидії торгівлі людьми як виду діяльності організованої злочинності та розробка заходів, спрямованих на поширення у громадян знань та навичок,
необхідних їм для того, щоб не стати жертвами зазначених злочинів» (науковий керівник – д.ю.н. Гуторова Н.О.).
У звітному періоді за результатами дослідження:


закінчено роботу над рукописом монографії «Протидія організованій
злочинності у сфері торгівлі людьми» (виконавці – Гуторова Н.О.,
акад. АПрН України Борисов В.І., Батиргареєва В.С., Лемешко О.М.,
Житний О.О.);
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завершено монтаж документального фільму «Біле рабство»;



підготовлено пам‘ятки громадянам «Як не стати жертвою торгівлі
людьми»;



4). підготовлено коментар до ст. 149 КК України, підсумковий звіт,
пам‘ятки.

3. «Теоретичні та прикладні проблеми злочинців, які були
раніше засуджені і утримуються в місцях позбавлення волі після
повторного засудження» (науковий керівник – чл.-кор. АПрН України
Голіна В.В.).
Результатом дослідження буде розробка Проекту невідкладних заходів протидії рецидивній злочинності в Україні. В його основу
покладено гіпотезу про те, що детермінація рецидивної

злочинності

пов‘язана з трьома групами чинників:


детермінанти, пов‘язані з вчиненням першого злочину та першою судимістю;



детермінанти, зумовлені процесом відбування покарання у місцях
позбавлення волі;



детермінанти, що випливають з процесу постпенітенціарної адаптації
звільнених з місць позбавлення волі рецидивістів.
Одержано наукові дані про кількісно-якісні показники рецидивної

злочинності в Україні, її детермінацію та заходи запобігання, що їх здійснюють правоохоронні органи та громадські організації. На базі

Конце-

пції заходів протидії рецидивній злочинності в Україні розроблено План
заходів попередження рецидивної злочинності. Результати дослідження
планується викласти на науково-практичній конференції «Боротьба з
рецидивною злочинністю: теоретичні та прикладні проблеми» (жовтень
2006 р.).
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4. «Питання прогнозування злочинності у сфері економіки,
планування і координації заходів боротьби з нею» (науковий керівник – д.ю.н. Кальман О.Г.).
ПІДСУМКАМИ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ У 2005 Р. СТАЛИ:


підготовка інформаційної довідки за результатами аналізу показників
соціально-правової та економічної статистики щодо злочинних проявів у сфері економіки України;



підготовка та проведення науково-практичної конференції «Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності»(Харків, 5-6
жовтня 2005 р.);



вивчення та узагальнення 250 кримінальних справ про злочини у
сфері економіки, узагальнення результатів;




опитування 370 працівників правоохоронних органів;
підготовка рукопису «Кримінологічний словник» та рукопису монографії «Кримінологічні проблеми прогнозування економічної злочинності, планування і координації заходів боротьби з нею».

5. «Криміналістична профілактика економічних злочинів»
(науковий керівник – д.ю.н. Журавель В.А.).
У 2005 р. розроблено анкету для опитування слідчих прокуратури, МВС, СБУ, податкової міліції щодо проблеми виявлення причин і
умов, які сприяють вчиненню економічних злочинів. Проведено опитування слідчих прокуратури, МВС, СБУ, податкової міліції щодо проблеми виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню економічних злочинів (опитано 84 слідчих). Підготовлено аналітичну записку за результатами проведеного опитування слідчих щодо проблеми виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню економічних злочинів. Крім того, науковці творчого колективу підготували інформаційний лист на адресу ке-

>> 74 <<

рівників правоохоронних органів регіону стосовно проблеми виявлення
причин і умов, які сприяють вчиненню економічних злочинів. Написано
розділ другий науково-практичного посібника щодо причин і умов, які
сприяють вчиненню економічних злочинів. Значна робота проводилася і
з підготовки тексту підрозділу науково-практичного посібника стосовно
засобів профілактичної спрямованості, що їх застосовують слідчі при
розслідуванні та попередженні економічних злочинів. Написано текст
підрозділу науково-практичного посібника щодо аналізу практики скла1

дання подання в порядку ст. 23 КПК України та запропоновано проект
1

подання в порядку ст. 23 КПК України. Підготовлено остаточний варіант
рукопису науково-практичного посібника «Криміналістична профілактика
економічних злочинів», в якому сформульовано загальні рекомендації
щодо поліпшення стану здійснення профілактики економічних злочинів
слідчими підрозділами прокуратури, МВС, податкової міліції, а також
пропозиції щодо внесення змін до чинного КПК України з питань профілактичної діяльності слідчого.

6. «Вивчення

ефективності правового захисту дітей, які

постраждали від насильства у сім’ї, та можливості його вдосконалення з метою запобігання негативним проявам у дитячому середовищі» (науковий керівник – к.ю.н. Руднєва О.М.).
ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД:


опубліковано матеріали другого видання коментарю до Закону України «Про попередження насильства в сім‗ї»;



підготовлено та опубліковано наукову статтю «Можливості методу
контент-аналізу преси при дослідженні проблеми насильства в сім‘ї
стосовно неповнолітніх» за результатами контент-аналізу преси;



проведено контент-аналіз матеріалів публікацій періодичних видань
«Факт и комментарии» та «Харьковские губернские відомості»;



зібрано та оброблено матеріали для написання методичних рекоме-
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ндацій;


розроблено пам‘ятку для співробітників служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх;



підготовлено матеріали для методичних рекомендацій стосовно
форм та методів соціального і правового захисту неповнолітніх від
насильства в сім‘ї;



прочитано курс лекцій для працівників УМВС України в Харківській
області за темою дослідження;



відредаговано та підготовлено до друку матеріали методичних рекомендацій стосовно форм та методів соціального і правового захисту
неповнолітніх від насильства в сім‘ї;



підготовлено аналітичну довідку «Соціальні інститути України проти
насильства щодо дітей».

7. «Наукове забезпечення створення міжвідомчої автоматизованої бази даних про причини і умови наркозлочинності » (Науковий керівник – акад. АПрН України Закалюк А.П.).
У 2005 р. завершено роботу над написанням науковопрактичного посібника «Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання». За результатами обстеження в МВС України та інших центральних органах виконавчої влади діючих інформаційних систем щодо наркозлочинності підготовлено узагальнену довідку; розроблено науково-практичні рекомендації щодо використання у запобіжних
цілях системної інформації (моделі) про причини. Крім того, розпочато
роботу зі створення автоматизованої бази даних системної інформації
про причини і умови наркозлочинності.
Крім цього, науковці Інституту розпочали роботу з виконання п.4
Плану заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту законних
прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, затвердженого розпо-
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рядженням Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. за №110-р. У
межах цієї роботи виконано такі заходи: визначено об‘єкт дослідження, а
саме: особи, які потерпілі від тяжких насильницьких, корисливонасильницьких злочинів, зґвалтування, торгівлі людьми та порушення
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами,
які керують транспортними засобами; складено комплексний питальник
для вивчення матеріалів кримінальних справ та опитування працівників
правоохоронних органів, а також питальник для вивчення практики виконавчого провадження.
У другій половині 2005 р. науковці Інституту брали участь у збиранні емпіричного матеріалу; вивченні архівних кримінальних справ, розглянутих судами м. Харкова та області, зокрема за ст.ст. 115, 121, 152,
186, 187 КК України.
Для Міністерства юстиції України підготовлено інформацію про
стан виконання Державної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004-2006 роки.

IV. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ДОГОВОРАМИ
Академія значну увагу приділяє проблемі пошуку позабюджетних джерел фінансування. З цією метою інститути АПрН України укладають господарські договори на виконання наукових досліджень з органами державної влади та недержавними організаціями.
Понад асигнування, що були виділені із загального фонду Державного бюджету, бюджетні установи Академії самостійно одержали у
2005 р. ( спеціальний фонд бюджету) 1459,3 тис.грн., що склало 13 %
загального обсягу надходжень.
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ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
На реалізацію положень Закону України „Про наукову та науково-технічну експертизу‖, виконання Наказу Міністерства науки і освіти
України від 12.01.2004 р. за № 112 Інститут значно активізував діяльність щодо проведення наукових експертиз та надання науковоекспертних висновків, зокрема і на замовлення державних та недержавних організацій за господарськими договорами. Так, співробітники Інституту:


на

замовлення

ДП

„Фесто‖

правову

експертизу

документів,

пов‘язаних з набуттям власності ДП „Фесто‖ на земельну ділянку;


на замовлення Редакції газети „Урядовий кур‘єр‖ співробітниками Інституту було підготували юридичний висновок щодо правомірності
приватизації об‘єкта нерухомості;



на замовлення ДК „Укртртрансгаз‖ НАК „НафтогазУкраїни‖ проведено науково-правову експертизу функціонування системи забезпечення матеріально-технічними ресурсами ДК „Укртрансгаз‖ НАК „Нафтогаз України‖;



на замовлення ЗАТ „Трансфорвардінг лімітед АГ‖ фахівцями Інституту підготовлено експертний висновок з питань відповідності вимогам
чинного законодавства розпорядження Укрзалізниці за

№ЦЗМ -

18/542 від 04.04.2005 р.;


на замовлення УМВС України у Чернігівській області проведено науково-правову експертизу чинного законодавства на предмет відповідності порядку користування надрами СД ЗАТ „Енвіл‖, дочірнім підприємством „Чернігівнафтогазгеолгія‖ НАК „Надра України‖ та НАК
„Надра України‖ при користуванні надрами згідно з ліцензією за №
1920 від 14.05.2002 р. вимогам чинного законодавства;



на замовлення ТОВ „Відродження України‖ пыдготували експертний
висновок стосовно особливостей здійснення підприємницької діяльності господарюючими суб‘єктами з іноземним капіталом у статутно-
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му фонді;


на замовлення ВАТ „Укртелеком‖ провели науково-правову експертизу чинного законодавства стосовно порядку та умов видачі ліцензії
на користування радіочастотним ресурсом без проведення конкурсу
або тендера відповідно до Закону України „Про радіочастотний ресурс України‖;



на замовлення україно-японського товариства „ІНТ‖ підготовлено
юридичний висновок з питань майнових прав учасника товариства,
який не вніс свій вклад до статутного фонду товариства, та прав його
спадкоємців;



на замовлення ТОВ „Юрбізнесконсалтинг‖ підготували юридичний
висновок

з

питань

відповідності

проведення

господарюючим

суб‘єктом розіграшу автомобіля вимогам чинного законодавства;


на замовлення ВАТ „УКРНДІАТ‖ провели науково-правову експертизу чинного законодавства;



на замовлення ТОВ „Тернопільхлібпром‖ провели науково-правову
експертизу чинного законодавства на предмет дотримання вимог
стосовно проведення тендеру;



на замовлення Одеської єпархії Української православної церкви
здійснили науково-правову експертизу чинного законодавства щодо
визначення змісту терміна „культова будівля‖;



на замовленням ВАТ ―Український науково-дослідний інститут авіаційної технології‖ провели науково-правову експертизу на предмет
відповідності чинному законодавству України включення ВАТ ―Український науково-дослідний інститут авіаційної технології‖ до складу
Державної літакобудівної корпорації ―Національне об‘єднання ―Антонов‖ та щодо можливих правових наслідків такого включення.
Наукових співробітників Інституту залучали і до інших тимчасо-

вих творчих колективів для проведення наукових експертиз поза Інсти-
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тутом.

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Науковці здійснили за господарськими договорами 21 спеціальне дослідження об‘єктів інтелектуальної власності та експертнооціночних послуг, зокрема:


спеціальне дослідження на предмет схожості або тотожності зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг ―ТНК‖ та ―Тюменская
нефтяная компания‖, в результаті якого виявлено використання зазначених знаків третіми особами без відповідного дозволу правовласника, що є порушенням чинного законодавства України;



оцінку об‘єкта „Модернізація, уніфікація й автоматизація робочих
місць локальних обчислювальних мереж УМГ ―Київтрансгаз‖, за результатами якої визначено інвестиційну вартість для прийняття інвестиційних рішень. Дослідження здійснено методом порівняльних
продаж;



спеціальне дослідження на предмет використання ознак корисної
моделі за деклараційним патентом України № 3852, права на який
належать ВАТ ―Мелітопольпродмаш‖, у результаті якого встановлено, що у виробі „Пляшконосій в машинах для омивання пляшок‖, який
виробляється ВАТ ―Мелітопольпромкомплект‖, використано всі ознаки формули корисної моделі за деклараційним патентом України №
3530, права на який належать ВАТ ―Мелітопольпродмаш‖;



спеціальне дослідження на предмет відповідності обсягу інформації,
записаної в пам‘яті ―Flash - носія‖ терміна ―інсталяційний код‖, у результаті якого встановлено, що терміном «інсталяційний код
комп‘ютерної програми» не можна чітко визначити об‘єкт інтелектуальної власності, який є предметом договору. Цей термін є узагальненим та описовим подібно до термінів «вихідний код», «об‘єктний
код» комп‘ютерної програми. В договорах товар має позначатися те-
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рміном, визначеним чинним законодавством України, а саме –
«комп‘ютерна програма»;


спеціальне дослідження на предмет тотожності позначення на упаковці продукції, що виробляється ДП ―Біостимулятор‖ та ЗАТ „Київський вітамінний завод‖, у результаті якого встановлено, що подальше
використання етикеток та упаковок для медичних препаратів ЗАТ
―Технолог‖ може призвести до змішування з діяльністю ЗАТ ―Київський вітамінний завод‖ тощо.
Крім цього, підготовлено рецензії на Звіт про оцінку майна у ви-

гляді одиниці програмного продукту „Аудіовізуальний практикум „Англійська для всіх‖та на Звіт про оцінку майна у вигляді одиниці програмного
продукту системи управління базами даних «ГРАФТ».
Дослідження проводились на предмет схожості або тотожності
зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг, визначення інвестиційної вартості для прийняття інвестиційних рішень, ринкової вартості
авторських прав на використання наукових творів, оцінки вартості майнових прав – права використання об‘єкта права інтелектуальної власності у складі винаходу та ноу-хау до нього, визнання неправомірного використання патентів України тощо.

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВГО ПРАВА
Науковці Інституту провели дослідження за 2 госпрозрахунковими договорами стосовно таких тем:


Науково-експертний висновок щодо окремих питань застосування
банками Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств‖
на замовлення АТ "Кредит Банк" (м. Львів). Керівник – Антипов В.І.
Виконавці: Солдатенко О.В., Онуфрик М.С.



Підтвердження статусу резидента/нерезидента на замовлення ТОВ
"Дмитрієва та партнери", м. Київ). Керівник: Антипов В.І. Виконавець
– Солдатенко О.В.
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Активно опрацьовуються питання щодо пошуку замовників госпрозрахункових досліджень за тематикою Інституту на 2006 р.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
Науковці Інституту за господарськими договорами (науковотехнічні послуги) виконали такі роботи:


проведено судово-дактилоскопічну експертизу на замовлення прокуратури Харківської області;



складено 8 фотороботів на замовлення УМСВ України в Харківській
області

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Науковці Центру проводили наукові дослідження за спільними
планами

Центру

правової

інформатики

з

Управлінням

комп‘ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Верховним Судом України, Міністерством внутрішніх справ України, Державним департаментом з питань адаптації законодавства, Головним контрольним ревізійним управлінням
України та ін.
Центром підготовлено та надыслано в Державний департамент
з питань зв‘язку та інформатизації Міністерства транспорту і зв‘язку
України та Управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій Кабінету Міністрів України документи для участі у проведенні
торгів (тендера) на закупівлю послуг з виконання робіт за завданням
Національної програми інформатизації.
У результаті укладеного контракту у стислі строки виконано
прикладну науково-дослідницьку роботу ―Створити систему баз даних у
сфері розвитку держави і права як складову автоматизованої системи
забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством Єв-
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ропейського Союзу‖. Мета роботи – створення інформаційної бази
центральних та місцевих органів влади України у сфері держави і права
для подальшого вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади та створення умов для гармонізації законодавства
України із законодавством ЄС. Очікувані результати – впровадження в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах (судочинства, прокуратури та внутрішніх справ) та навчальних закладах Міністерства освіти і науки України системи баз даних (бібліотек) у сфері держави і права.
У травні 2005 р. співробітники Центру підготували та надіслали
до Міжнародного фонду „Відродження‖ заявку на участь у тендері зі
створення електронного довідника з питань європейської інтеграції
України. Розроблено Концепцію створення ―Електронного довідника з
питань європейської інтеграції України‖, зокрема запропоновано детальну структуру та зміст довідника.
У жовтні 2005 р. до Міністерства юстиції України надіслано тендерну пропозицію Центру для участі в проведенні торгів (тендера) на
закупівлю послуг з виконання науково-дослідницькоъ роботи за темою
―Послуги щодо здійснення комплексного порівняльно-правового дослідження відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері персональних даних та його друку‖. Відповідно до
названої теми виконано такы роботи:


розроблено тендерну документацію (10 документів на 52 с.);



складено Звіт про науково-дослідницьку роботу за темою „Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства
України законодавству Європейського Союзу‖, у двох частинах (540
с.);



згідно з умовами Договору на виконання НДР написано та пыдготовлено електронну версію монографії „Інформаційне право та правова
інформатика у сфері захисту персональних даних‖ / М.Швець,
В.Брижко, В.Цимбалюк, М.Гуцалюк. – 2005. – 411 с.
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На замовлення Верховного Суду України виконувалась науководослідницька робота «Розроблення тезауруса СУДОВА ПРАКТИКА».
У звітному році укладено господарські угоди з облрадами, облдержадміністраціями, райрадами, бібліотеками та іншими установами
на забезпечення їх правовою інформацією. Центр уклав 90 угод на використання та обслуговування ІПС „Законодавство‖, ―Законопроект‖,
―Крим‖, ―Київ‖ з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади тощо.
Продовжувалось виконання прикладної науково-дослідницької
роботи за темою ‖Розробка української версії автоматизованої інформаційної багатомовної системи „EUROVOC‖.

V. НАУКОВІ ВИСНОВКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Науковці Інституту брали участь у підготовці таких висновків.
Для Президента України
Висновок щодо проекту Указу Президента України «Про засади
державної регіональної політики» (академік АПрН України Погорілко В.
Ф.)
Для Верховної Ради України
1. Експертний висновок на запит голови Комітету Верховної Ради України В. Онопенка щодо проекту Закону України «Про матеріальну
відповідальність військовослужбовців за шкоду, завдану державі» (к.ю.н.
Ігнатенко В. М., Сиротенко С. Є.).
2. Висновок щодо застосування ст. 32 Конституції України Тим-
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часовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата па пост Президента України, народного депутата України Ющенка В. А. та щодо підстав застосування
ст. 182 Кримінального кодексу України і рішення Конституційного суду
України від 30.10.1997 р. за № 5-ЗП (академік АПрН України Погорілко
В. Ф.)
Для Конституційного Суду України
1. Висновок за зверненням судді Конституційного Суду України
В. Вознюка щодо конституційності указу Президента України від 08.03.
2005 р. за №208/2005 «Про деякі питання організації діяльності Ради
національної безпеки і оборони України» (к.ю.н. Серьогіна С. Г., к.ю.н.
Любченко П. М., к.ю.н. Бодрова І. І., к.ю.н. Соляннік К. Є.).
2. Висновок щодо відповідності Конституції України положень
пунктів 7, 8 постанови Верховної Ради України від 01.12. 2004 р. за №
2215-IV «Про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в
Україні та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України» (
к.ю.н. Серьогіна С. Г.)
3. Висновок за зверненням судді Конституційного Суду України
Німченка В.І. з питань, порушених у конституційному поданні народних
депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст.
16,ч. 18 ст. 28, ч.ч. 1, 3, 5 ст. 84, ч. ч. 7, 8 ст. 85, ч. 1 ст. 86, ч. 1 ст. 104
Закону України від 5.03. 1999 р. за № 474 – XIV «Про вибори Президента України» (в редакції Закону України від 18.03. 2004 р. за №
1630 – IV «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»), та конституційного подання народних депутатів України
про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 71, п. 20 ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст.
103 Конституції України, ст. ст. 28, 80, 84, 85, 94, 96, 98, 104 Закону
України від 05.03. 1999 р. за № 474 – XIV «Про вибори Президента
України» (в редакції Закону України від 18.03. 2004 року № 1630 - IV
«Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента Укра-
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їни», ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 16, ч. 18 ст. 28, ч.ч. 1, 3, 5 ст. 84, ч.ч. 7, 8 ст. 85,
ч. 1 ст. 86, ч. 1 ст. 104 Закону України «Про вибори Президента України»
(к.ю.н. Серьогіна С. Г., к.ю.н. Любченко П. М., к.ю.н. Бодрова І. І., к.ю.н.
Константий О. В.).
4. Висновок за зверненням судді Конституційного Суду України
Німченка В.І. щодо офіційного тлумачення положень п.п. 1 і 15 ст. 64 Закону України «Про вибори Президента України» ( к.ю.н. Серьогіна С. Г.).
5. Висновок щодо тлумачення п. 10 ст. 106, ч.ч. 1,2 та 4 ст. 118,
ч. 3 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституції України, ч. 4 ст. 1, ч. 2 ст. 8 та ч. 4 ст.
9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та п. 2 розділу VII
«Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України – містогерой Київ» стосовно особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у районах міста Києва, зокрема порядку призначення та звільнення голів районних у м. Києві державних адміністрацій
та обрання голів районних у м. Києві рад (к.ю.н. Серьогіна С. Г., к.ю.н.
Любченко П. М.).
6. Висновок по конституційному поданню ЗАТ «Оболонь» та гр.
Вінника В. В. про офіційне тлумачення положень ч. 2 ст. 28 Закону України «Про господарські товариства», п. 1, абз. 1 п. 5 ст. 4 Закону України
«Про власність» (к.ю.н. Константий О. В.).
7. Висновок по конституційному поданню 61 народного депутата
України щодо офіційного тлумачення положень п. 10 ст. 106, ч.ч. 1, 2, 4
ст. 118, ч. 3 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституції України, ч. 4 ст.1, ч. 2 ст. 8, ч.
4 ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та п. 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України місто-герой Київ» в частині особливостей здійснення виконавчої влади і
місцевого самоврядування в районах міста Києва (к.ю.н. Константий О.
В.).
8. Висновок по конституційному поданню Головного контрольноревізійного управління України щодо офіційного тлумачення положень
ст.ст. 10, 11, 14 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну
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службу в Україні» (к.ю.н. Константий О. В.).
9. Висновок по конституційному поданню 49 народних депутатів
України про офіційне тлумачення положень ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 16, ч. 18
ст. 28, ч.ч. 1,3,5 ст. 84, ч.ч. 7, 8 ст. 85, ч. 1 ст. 86, ч. 1 ст. 104 Закону
України від 05.03. 1999 р. за № 474 – XIV «Про вибори Президента України» в редакції Закону України від 18.03. 2004 р. за № 1630-IV «Про внесення змін до Закону України ―Про вибори Президента України» та конституційного подання 45 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 71, п. 20 ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 103 Конституції
України, ст.ст. 28, 80, 85, 94, 96, 98, 104 Закону України від 05.03.1999 р.
за № 474 – XIV «Про вибори Президента України» в редакції Закону
України від 18.03. 2004 р. за № 1630-IV «Про внесення змін до Закону
України ―Про вибори Президента України» (к.ю.н. Константий О.В.)
10.

Висновок по конституційному поданню Вищої ради юс-

тиції щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 20 Закону України «Про судоустрій України» (к.ю.н. Константий О. В.)
11.

Висновок по конституційному поданню

Президента

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону
України від 08. 09. 2005 р. за № 2854 – IV «Про внесення змін до Закону
України ―Про статус депутатів місцевих рад» (к.ю.н. Константий О. В.)
12.

Висновок по конституційному поданню Одеської міської

ради щодо офіційного тлумачення Закону України від 01.02.2005 р. за №
2391- IV «Про тимчасову заборону приватизації пам‘яток культурної
спадщини» (к.ю.н. Константий О. В.)
13.

Висновок «Про особливості приватизації підприємств

компанії "Укррудпром», а також висновок щодо вступу України в Єдиний
екополітичний простір (ЄЕП) (академік АПрН України Тодика Ю. М.)
14.

Висновок за зверненням судді Конституційного Суду

України Ткачука П. щодо відповідності Конституції України Закону України від 08.09. 2005 р. за №2854-IV «Про внесення змін до Закону України
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―Про статус депутатів місцевих рад» (к.ю.н. Серьогіна С. Г.)
Для Міністерства юстиції України
Експертний висновок щодо Положення Міністерства юстиції
України з питань організації та проведення наукової експертизи проектів
законів та інших нормативно-правових актів (академік АПрН України Петришин О. В.)

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Науковці Інституту брали участь у підготовці таких документів.
Для Верховної Ради України
1. Наукова записка до Комітету з питань економічної політики,
управління народним господарством, власності та інвестицій (стосовно
проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про промислово-фінансові групи в Україні‖).
2. Наукова записка «Про окремі аспекти удосконалення чинного
цивільного законодавства України у світлі європейських стандартів», яка
буде передана до відповідних комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших а органів державної влади.
3. Лист щодо пріоритетних напрямів діяльності відповідних секцій Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві
юстиції України.
Завідувач сектору проблем господарського права НДІ ППіП, підготував наукову доповідь «Проблеми взаємодії та відповідальності органів державної влади за реалізацію основних напрямів економічної політики», з якою

виступив на парламентських слуханнях «Законодавче

забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної
реформи». Парламентські слухання відбулися 18 травня 2005 р., на
яких були розглянути питання взаємного впливу політики і економіки,
формування національної економічної політики і законодавчої підтримки
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економічних реформ. Доповідь опубліковано в «Збірнику матеріалів до
парламентських слухань 18 травня 2005 р.», підготовленому Комітетом
Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.
Для Міністерства юстиції України
Наукова записка з проблем співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України.

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Науковці Інституту підготували такі документи.
Для Комітету з питань правової політики Верховної Ради
України
1. Науково-експертний висновок щодо відповідності ситуації, яка
склалася з використанням позначення «Миргородська» стосовно мінеральних вод, нормативно-правовим актам, які регламентують порядок
охорони прав на назви мінеральних вод як об‘єктів інтелектуальної власності.
2. Пропозиції до концепції науково-методологічного забезпечення діяльності у сфері судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності;
Для Міністерства економіки України та Департаменту
контррозвідувального захисту економіки держави Служби
безпеки України
Висновок правової експертизи щодо відповідності Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. за № 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов‘язані з охороною прав на
об‘єкти інтелектуальної власності» положенням Угоди ТРІПС та іншим
міжнародним договорам, у зазначеній сфері учасником яких є Україна.
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Для Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти та науки України
Роз‘яснення висновку правової експертизи щодо відповідності
постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 «Про
затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов‘язані з охороною прав
на об‘єкти інтелектуальної власності» положенням Угоди ТРІПС та іншим міжнародним договорам, у зазначеній сфері учасником яких є Україна.
Для ДП «Український інститут промислової власності»
(Укрпатент)
Висновок правової експертизи щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності», розробленого Держдепартаментом ІВ МОН, міжнародним стандартам.
За ухвалами господарських судів м. Києва, Одеської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Львівської, Запорізької областей, постановами

органів

внутрішніх справ

виконано

понад

80

судово-

експертних досліджень у справах щодо порушення прав інтелектуальної
власності, аудіовізуальних творів та фонограм, у тому числі 27 спеціальних досліджень об‘єктів інтелектуальної власності.

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВГО ПРАВА
Співробітники Інституту розробили:
Для Президента України
Науково-експертний висновок щодо Проекту Концепції реформування податкової системи України (виконавці: Солдатенко О.В., Онуфрик М.С., Білецька Г.М., Дюрядін В.П., Леміш А.М., Федчук С.І.).
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ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
Науковці Інституту підготували:
Для Кабінету Міністрів України
Інформацію

щодо

виконання

Програми

українсько-

американського співробітництва у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю на 2000-2005 роки (виконавці: сектор кримінальноправових проблем боротьби зі злочинністю;

сектор вивчення причин

злочинності; сектор дослідження проблем судової діяльності; сектор дослідження проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю).

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Науковці Центру на виконання Указу Президента України від 20
жовтня 2005 р. за № 1497/2005 „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій‖ та з метою належного забезпечення органів державного управління, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних установ і закладів електронними базами
даних і знань у галузі держави і права, а також підвищення рівня правової культури населення і забезпечення його активної участі у розбудові
інформаційного суспільства підготували та надіслали до Кабінету Міністрів України науковий висновок Центру щодо створення електронної Бібліотеки баз даних і знань у галузі держави і права. Підготовлено проект
відповідної постанови Кабінету Міністрів України, який надіслано для
розгляду в Кабінет Міністрів України і Секретаріат Президента України.
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VI. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ
Академія правових наук України тісно співпрацює не тільки з
центральними органами державної влади, а й з місцевими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування. Для органів
державного управляння та органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, державних підприємств та установ, навчальних закладів здійснюється різноманітна наукова діяльність: розроблення проектів нормативно-правових актів, їх наукова експертиза, аналіз
чинного законодавства з певних питань, шляхи його вдосконалення, надання консультацій та ін., метою якої є сприяння економічному та соціальному розвиткові регіонів.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Як профільна наукова установа з вивчення проблем організації
та функціонування органів державної влади на місцях і органів місцевого самоврядування Інститут плідно співпрацював з відповідними органами переважно Харківського регіону.
Результати співробітництва Інституту з органами місцевого самоврядування, місцевими органами державної влади, підприємствами і
установами відображено в наступних формах і показниках. Так, підготовлено:
1. Для Голови Харківської обласної ради – висновок щодо повноважень обласної державної адміністрації та обласної ради призначати
керівників підприємств комунальної власності (к.ю.н. Любченко П. М.,
к.ю.н. Соляннік К. Є.).
2. Для Харківської обласної ради – зауваження і пропозиції до
проекту Закону України «Про територіальний устрій України» (к.ю.н. Любченко П. М., к.ю.н. Серьогіна С. Г., к.ю.н. Барабаш Ю. Г.).
3. Для Харківської обласної ради – зауваження і пропозиції до
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проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій
України» (чл.-кор. АПрН України Битяк Ю. П., к.ю.н. Любченко П. М.,
к.ю.н. Серьогіна С. Г.).
4. Для Харківської обласної ради – зауваження і пропозиції до
проекту Закону України «Про статус сільських, селищних, міських голів»
(чл.-кор. АПрН України Битяк Ю. П., к.ю.н. Любченко П. М., к.ю.н. Серьогіна С. Г.).
5. Відповідь на запит голови Харківської обласної ради з приводу здійснення радою повноважень відносно спільної власності територіальних громад (к.ю.н. Ігнатенко В. М., Сиротенко С. Є.).
6. Для начальника управління майном комунальної власності
Харківської обласної ради – висновок щодо проекту рішення Харківської
обласної ради про створення Управління майна комунальної власності
(к.ю.н. Серьогіна С. Г., к.ю.н. Бодрова І. І.).
7. Для Харківської міської ради у складі робочої групи розроблялися рекомендації, пов‘язані з можливістю передачі в концесію парків
м. Харкова (чл.-кор. АПрН України Шульга М. В.);
8. Для Харківського міськвиконкому у складі робочої групи виконано дослідження з питань можливих правових способів залучення інвестицій в міські комунальні підприємства водозабезпечення, результати
якого стали основою рішення робочої групи (к.ю.н. Селіванова І. А.).
9. Відповідь на звернення Орджонікідзевської районної ради м.
Харкова щодо порядку акредитації журналістів і технічних працівників
засобів масової інформації (к.ю.н. Бодрова І. І.)
10.

Для Комсомольського селищного голови Харківської

області – висновок щодо проведення місцевого референдуму з питань
зміни статусу населеного пункту (к.ю.н. Серьогіна С. Г., к.ю.н. Бодрова І.
І.).
11.

На звернення Близнюківського селищного голови Хар-

ківської області – висновок щодо можливості запровадження посад за-
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ступників голови (к.ю.н. Любченко П. М., к.ю.н. Соляннік К. Є.).
12.

Відповідь на звернення Вовчанської міської ради щодо

необхідності затвердження міською радою експертної грошової оцінки
земельних ділянок несільськогосподарського призначення. (к.ю.н. Серьогіна С. Г.)
13.

Відповідь на звернення екс-першого заступника Сергі-

ївського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів (Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, с.м.т. Сергіївка) щодо неможливості застосування деяких статей Закону України „Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів‖ на території територіальних громад с.м.т. Сергіївка, с.м.т. Затока та м. Білгорода-Дністровського (к.ю.н. Любченко П.
М., к.ю.н. Барабаш Ю. Г.)
14.

На замовлення радника голови Харківської облдержа-

дміністрації з правових питань з метою розроблення Концепції реформування орендних відносин щодо спільного майна територіальних громад області проаналізовано:


Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною
власністю громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням
Харківської обласної ради від 29 березня 2005 р.;



Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна,
що знаходиться в спільній власності громад сіл, селищ, міст області,
затверджену рішенням Харківської обласної ради від 29 березня
2005 р.
15.

Відповідь на запит голови Балаклійської держ. адмініс-

трації Харківської області щодо можливості ліквідації та створення нового комунального підприємства (к.ю.н. Первомайський О. О.)
16.

Відповідь на звернення Балаклійської районної держа-

вної адміністрації щодо можливості вилучення власником майна (к.ю.н.
Соляннік К. Є.)
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17.

Для Апеляційного суду Харківської області – пропозиції

і зауваження на проект Господарського процесуального кодексу України
(к.ю.н. Радченко П. І.)
18.

Висновок Шосткінському міськрайсуду відносно засто-

сування ЦК України до тих відносин, що виникли після набрання ним
чинності (к.ю.н. Борисова В. І.)
19.

Відповідь на запит Харківської міжрайонної транспорт-

ної прокуратури щодо правового режиму нерухомого майна та підстав
набуття права власності на збудовану капітальну споруду (к.ю.н. Баранова Л. М.)
20.

Відповідь на звернення в.о. прокурора Херсонської об-

ласті В. Матвійчука щодо відповідності положенням Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні‖ розпоряджень Херсонського міського
голови (к.ю.н. Серьогіна С. Г.)
21.

Відповідь на запит начальника УПМ ДПА у Харківській

області В. П. Дюкарєва – стосовно відкриття громадянами України на
своє ім‘я рахунків в установах іноземного банку за кордоном України
(к.ю.н. Задихайло Д. В.)
22.

Відповідь на запит начальника Управління Служби без-

пеки України у м. Севастополі М. А. Сальви – стосовно роз‘яснення поняття країни походження рибної продукції згідно з чинним законодавством України (к.ю.н. Задихайло Д. В.)
23.

Відповідь на запит начальника СО Ленінського РВ ХМУ

УМВС України у Харківській області Молокосусова В. Є. – стосовно законності створення „Харьковского областного благотворительного фонда помощи медицинским учреждениям имени профессора Н. И. Оболенского‖ (к.ю.н. Задихайло Д. В.)
24.

Відповідь на запит начальника СО НМ ДПА в Харківсь-

кій області Лаби П. С. – стосовно законодавчого регулювання питання
щодо підприємств з іноземними інвестиціями (к.ю.н. Задихайло Д. В.)
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25.

Відповідь на запит начальника Управління Служби без-

пеки України у Харківській області Ситника С.– стосовно врегулювання
питання про нарахування і сплати пені та штрафу за несвоєчасне виконання грошових зобов‘язань (к.ю.н. Задихайло Д. В.)
26.

Відповідь на запит Харківської обласної дирекції ВАТ

―Укрпошта‖, директора Гулян В. Г.– щодо незгоди з рішенням про встановлення плати за видачу дозволів на торгівлю відділеннями поштового
зв‘язку (к.ю.н. Задихайло Д. В.)
27.

Відповідь на запит голови правління АК ―Харківоблене-

рго‖ Кирик С. В. – питання про те, чи є держава власником інформації,
яка міститься в автоматизованих системах і базах компанії, та
роз‘яснення Закону України „Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах‖ (к.ю.н. Задихайло Д. В.)
28.

Відповідь на запит Голови комісії Міністерства промис-

лової політики України Д. В. Сталінського – пояснення організаційної
форми Державного науково-дослідного і проектного інституту металургійної промисловості ―Діпросталь‖ (к.ю.н. Задихайло Д. В.)
29.

Висновок для ДАК «Будівельна компанія „УКРБУД‖ –

дочірнє підприємство «Проектний інститут „Придніпровський Промбудпроект‖ – відносно зміни правового статусу Державного проектного інституту «Придніпровський Промбудпроект» у процесі створення ДАК «Будівельна компанія „УКРБУД‖, а також з питань, що стосуються регулювання трудових відносин. (к.ю.н. Борисова В. І.)
30.

Висновок щодо визнання національністю (корінним на-

родом) підкарпатських (закарпатських) народів та пропозиції стосовно
офіційного визнання в Україні національності корінного підкарпаторусинського народу (академік АПрН України Погорілко В. Ф.)

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Співробітники Інституту безпосередньо не були задіяні у дослі-
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дженнях на замовлення регіонів. Проте слід ураховувати, що у структурі
Інституту функціонують три структурних підрозділи, які саме і знаходяться в регіонах України та відповідним чином задіяні у певні регіональні програми (наукові дослідження ) на регіональному рівні. Зокрема,
йдеться про лабораторії у структурі Інституту, а саме:


проблем корпоративного права (м. Івано-Франківськ), на базі Національного Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника;



проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів
Європейського Союзу (м. Хмельницький), на базі Хмельницького інституту регіонального управління та права;



вивчення історії приватного права (м. Остріг), на базі Національного
університету «Острозька академія».

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Науковцями Інституту власноті виконано 20 наукових досліджень на замовлення регіональних суб‘єктів, зокрема:


на замовлення Ялтинського університету менеджменту (АРК) проведено дослідження щодо авторських прав на наукові твори, створені
ЯУМ, розглянуто їх правову природу та особливості правового регулювання відносин, що виникають в зв‘язку з використанням авторських прав на наукові твори. Досліджено 18 творів наукового характеру, авторами яких виступають працівники ЯУМ. Здійснено оцінку
об‘єкта «Актуалізація оцінки вартості прав на об‘єкти інтелектуальної
власності, створені для Ялтинського університету менеджменту»
(159 с.). За результатами проведеної оцінки визначено ринкову вартість авторських прав на використання наукових творів.

За зверненнями:


СМВ ДСБЕЗ при Управлінні МВС України в Запорізькій області про-
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ведено наукове дослідження правової природи об‘єкта інтелектуальної власності і проаналізовано особливості використання ознак формули винаходу корисної моделі у виробах ТОВ «Мелітополькомплект». За результатами вивчення матеріалів підготовлено висновок
спеціального дослідження об‘єктів інтелектуальної власності;


ДСБЕЗ Управління МВС України у Черкаській області проведено наукове дослідження стосовно визначення правової природи об‘єктів
інтелектуальної власності, зокрема щодо тотожності або схожості позначень, які використовуються на упаковці продукції, що виробляється ЗАТ «Технолог». За результатами вивчення матеріалів підготовлено висновок спеціального дослідження об‘єктів інтелектуальної
власності;



Державної податкової адміністрації у Київській області проведено
спеціальне дослідження на предмет відповідності обсягу інформації,
записаної в пам‗яті «Flash – носія» терміна «інсталяційний код». У
результаті дослідження встановлено, що терміном «інсталяційний
код комп‘ютерної програми» не можна чітко визначити об‘єкт інтелектуальної власності, який є предметом договору;



ЗАТ «Мелітопольпродмашсервіс» проведено спеціальне дослідження на предмет використання корисної моделі за патентами України
№№ 2869, 2870, 2871. За результатами вивчення матеріалів підготовлено висновок спеціального дослідження об‘єкта інтелектуальної
власності;



відділів по боротьбі з економічною злочинністю міст Києва, ІваноФранківська , Черкас було зроблено 15 висновків: стосовно правомірності розповсюдження відеопродукції на відеокасетах; вилучення
контрафактних примірників та встановлення ознак контрафактності;
щодо порядку визначення ознак контрафакції для подальшого вилучення аудіовізуальної продукції, фонограм, комп‘ютерних програм,
баз даних із незаконного продажу; щодо встановлення права власників та ознак контрафакції вилученої продукції.
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Крім того, експерти, що атестовані за спеціальностями з питань
інтелектуальної власності, працюють у складі НДІ інтелектуальної власності та внесені до Державного реєстру судових експертів Міністерства
юстиції України, провели за ухвалами господарських судів регіонів (Донецької, Запорізької, Харківської,

Черкаської областей, м. Донецька)

спеціальні дослідження об‘єктів інтелектуальної власності та підготували 27 висновків судової експертизи.
Розроблено проекти Положення про сектор комерціалізації
об‘єктів права інтелектуальної власності та Посадові інструкції щодо сектора комерціалізації об‘єктів права інтелектуальної власності для Тернопільської академії народного господарства.

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Науковцями Інституту надано науково-правові висновки за запитами на замовлення регіонів:


начальника відділу податкової міліції Ізюмської ОДПІ Котенка М.Д.;



президента асоціації приватних нотаріусів Харківської області Марченка В.М.;



в.о. головного лікаря ДП „Санаторій ―Березівські мінеральні води‖
Луценка О.М.;



в.о. начальника відділу податкової міліції ДПІ в Дзержинському районі м. Харкова Лашина А.В.;



начальника Нововодолазької МДПІ Харківської області Краєвої Л.М.;



Служби безпеки України в Харківській області;



Управління МВС України в Харківській області.

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
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Практичне значення розробок науковців Центру для юридичної
практики, діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування підтверджується тим, що результати наукових досліджень впроваджуються в діяльність органів державної влади, правоохоронних, судових органів та ін.
Проводиться значна робота щодо забезпечення обласних та
районних державних адміністрацій України «Бібліотекою баз даних і
знань у галузі держави і права» на компакт-дисках. Електронна «Бібліотека баз даних і знань у галузі держави і права» включає в себе таке.
1. СІАЗ ІПС „Законодавство‖ - штатну систему Апарату Верховної Ради України з базами даних „Законодавство України‖, „Законопроекти‖, „Київ‖, яка є найбільшим в Україні офіційним зібранням (понад 170
тис. документів з можливістю перегляду їх останньої та всіх попередніх
редакцій), що містить: закони, постанови Верховної Ради України; кодекси України; укази і розпорядження Президента України; декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; документи міністерств
та відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України; документи
Міністерства фінансів, Конституційного Суду, Верховного суду, Вищого
господарського суду, Національного банку, Державної митної служби,
Державної податкової адміністрації; міжнародні документи (угоди, конвенції, декларації та ін.); документи, що роз‘яснюють порядок застосування нормативних актів; тлумачний словник – понад 25,5 тис. термінів,
що використовуються в законах; бланки типових договорів та бухгалтерської звітності; тексти понад 15,7 тис. законопроектів, зареєстрованих у
Верховній Раді України, з їх повною історією (хронологією) розгляду –
від внесення депутатами на розгляд і до підписання Президентом України.
2. Міжнародний тезаурус Європейського Союзу „EUROVOC‖ –
понятійно-термінологічна база даних, що містить понад 6,0 тис. еквівалентів понять українською, англійською, французькою та російською мовами, їх зв‘язки та різні способи вираження для кожної з мов – ключ доступу до документів Європейського парламенту та офіційних публікацій
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інститутів ЄС.
3. ІПС „Дослідження в галузі держави і права‖ – базу даних з відомостями про наукові та дисертаційні роботи, що виконані та виконуються в Україні за період 1992 - 2005 рр.
4. Електронну версію підручника „Правова інформатика‖ – навчального видання, в якому висвітлюються теоретичні та практичні питання побудови, впровадження інформаційних систем і технологій у законотворчій, правозастосовній (зокрема виборчій та фінансовій), правоохоронній, судовій та правоосвітній діяльності.
5. Всі випуски наукового фахового журналу з питань правової
інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки „Правова
інформатика‖ за 2004 – 2005 рр.
Розроблено та підготовлено до друку „Методичні настанови по
використанню електронної „Бібліотеки баз даних і знань у галузі держави і права‖ у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах України‖. У цьому посібнику наведено приклад використання електронної Бібліотеки у навчальному процесі; приклад щодо використання електронної „Бібліотеки баз даних і знань у галузі держави і
права‖ при викладанні професійно орієнтованої дисципліни за фаховим
спрямуванням „Правові основи підприємницької діяльності‖; приклад
структури можливих завдань для розгляду товариства з обмеженою відповідальністю з посиланням на окремі статті законодавчих актів; приклад формування власних підбірок і класифікаторів для створення нових
навчальних програм та ін. Бібліотека неодноразово демонструвалась
перед учасниками ряду науково-практичних конференцій, „круглих столів‖ і одержала високу оцінку фахівців.
Здійснювалось впровадження в 4500 державних установах і закладах України системи баз даних у сфері розвитку держави і права.
Надіслано лист до Секретаріату Президента України щодо підтримки
проекту та визначення для його впровадження переліку обласних і районних державних адміністрацій України. Також надіслано листи щодо
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забезпечення цією системою на CD правоохоронних органів держави, в
тому числі органів прокуратури до районної ланки включно - Генеральному прокурору України; судової системи – Голові Державної судової
адміністрації; міських та районних відділів внутрішніх справ України –
Міністру внутрішніх справ України; навчальних закладів - Міністру освіти
і науки України.

VII. УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТІВ АКАДЕМІЇ В
ЗАКОНОПРОЕКТНІЙ ТА НОРМОТВОРЧІЙ РОБОТІ
Одним із важливих завдань науково-дослідницької діяльності
інститутів Академії є розроблення і правова експертиза законопроектів
та інших правових актів, рекомендацій і пропозицій.
Науковці Академії провели значну роботу з підготовки законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів. Зазначені проекти
стосувалися

регулювання

практично

усіх

аспектів

соціально-

економічного, політичного та духовно-культурного життя українського
суспільства. На виконання доручень Верховної Ради України, її комітетів, Кабінету Міністрів України, окремих міністерств і відомств, Адміністрації Президента України підготовлено низку законопроектів та експертних висновків, пропозицій до чинного законодавства; наукових висновків
за запитами Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури
України; пропозицій та зауважень на проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, проектів правових актів інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування.
Науковці інститутів Академії брали участь у розробленні низки
законів та нормативно-правових актів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Так, зокрема проводилась робота над
підготовкою: 4 проектів концепцій, 1 проекту кодексу, 15 проектів законів,
4 проектів загальнодержавних програм, 1 проекту положення, 2 проектів
постанови, 5 доповідних записок, 12 пропозицій, рекомендацій та зауважень, 2 концепцій, 18 експертних, консультаційних та наукових виснов-
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ків, 4 методичних рекомендацій та інструкцій, підготовлено понад 71
проектів змін, пропозицій та зауважень до законів та інших нормативноправових актів, 1 огляду, проведено 42 правових експертиз тощо.
Науковці інститутів працювали у 29 робочих групах з розроблення законів та інших нормативно-правових актів тощо.

Законопроектна та нормотворча робота
Проекти
концепцій; 4

Проекти
законів ; 15

Проектів змін;
70

Проекти
загальнодерж
ав них
програм; 4

Виснов ки ; 18
Прав ов их
експертиз; 42

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА АТ МІСЦЕВОГО
САМВРЯДУВАННЯ
Відповідно до п. 10.2 Статуту Інституту завданням його діяльності є розробка і правова експертиза законопроектів та інших правових
актів, рекомендацій і пропозицій з питань державно-правового будівництва та інших питань, які стосуються сфер діяльності державних органів,
місцевих рад та органів місцевого самоврядування на замовлення органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Протягом 2005
р. науковці Інституту значну увагу приділяли розробленню зауважень і
пропозицій до чинного законодавства з метою його вдосконалення і
приведення у відповідність до європейських правових стандартів, проведенню правової експертизи проектів законів та інших правових актів,
підготовці висновків щодо подання відповідних суб‘єктів до Конституційного Суду України.
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Протягом звітного періоду науковці Інституту брали участь у 7
робочих групах з розроблення законопроектів та інших нормативноправових актів тощо.


Академік АПрН України Петришин О. В. є членом робочої групи Верховної Ради України з питань перспективного планування законопроектної роботи та позаштатним консультантом Комісії Верховної Ради
України з питань правової політики.



К.ю.н. Баранова Л. М. та Сиротенко С. Є. брали участь як члени робочої групи Міністерства юстиції України у підготовці проекту Закону
України «Про відшкодування шкоди потерпілим від злочинів» з наданням доповідних записок та участю в засіданнях.



Академік АПрН України Тодика Ю. М. є членом міжвідомчої робочої
групи з питань проведення аналізу законодавства щодо виявлення
правових розбіжностей та підготовки пропозицій про їх усунення, а
також консультантом Комітету Верховної Ради з правової політики.



Член-кореспондент АПрН України Спасибо-Фатєєва І. В. очолювала
міжвідомчу робочу групу з доопрацювання Порядку відчуження нерухомого майна Національної академії наук України та галузевих академій наук і організацій, що віднесені до їх відання, та використання
коштів від реалізації цього майна.



Член-кореспондент АПрН України Нижник Н.Р. є членом робочої групи з розроблення Закону «Про адміністративно-територіальний
устрій України» та бере участь у роботі Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи.



Член-кореспондент АПрН України Битяк Ю.П. є членом робочої групи
з розроблення проектів: Адміністративно-процедурного кодексу України, Кодексу України про адміністративні проступки та Адміністративно-процесуального кодексу України.



Член-кореспондент АПрН України Битяк Ю.П., доцент Гаращук В.М. є
членами робочої групи з розроблення проектів Закону України «Про
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управлінські послуги».
Науковці Інституту також брали участь у розробленні низки законів та нормативно-правових актів для органів державної влади і місцевого самоврядування. Так, зокрема проводилась робота над підготовкою: 1 проекту кодексу, 7 проектів законів, 3 проектів загальнодержавних
програм, 1 проекту положення, 1 проекту постанови, 2 доповідних записок, 1 пропозиції, рекомендації та зауваження, 2 концепцій, 12 експертних та наукових висновків, 4 методичних рекомендацій та інструкцій, підготовлено понад 29 проектів змін, пропозицій та зауважень до законів та
інших нормативно-правових актів, 1 огляд тощо.
Для Президента України
1. Пропозиції щодо Указу Президента «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (д.ю.н. Кучерявенко
М. П., д.с.н. Герасіна Л. М.).
2. «Концепції роботи департаменту регіональної політики Головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента
України» (чл.-кор. АПрН України Нижник Н. Р.).
3. «Концепції державної кадрової політики» (чл.-кор. АПрН України Нижник Н. Р.).
Для Верховної Ради України
«Положення про міжвідомчу робочу групу з питань проведення
аналізу законодавства щодо виявлення правових розбіжностей та підготовки пропозицій про їх усунення» (академік АПрН України Тодика Ю.
М.)
Для Кабінету Міністрів України
1) Програми правового забезпечення виконання програми діяльності Уряду «Назустріч людям» (академік АПрН України Петришин О.
В., чл.-кор. АПрН України Битяк Ю. П., д.ю.н. Кучерявенко М. П., к.ю.н.
Яковюк І. В.).
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2) Пропозиції та зауваження до проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні (к.ю.н. Серьогіна С. Г., к.ю.н. Бодрова
І. І.).
3) Проект постанови Кабінету Міністрів України «Положення про
зміст та порядок укладання договору (контракту) на оптову реалізацію
лікарських засобів» (к.ю.н. Задихайло Д. В.).
4) Експертний висновок щодо постанови Кабінету Міністрів
України «Про деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності» (академік АПрН України Петришин О. В.).
Для Ради національної безпеки і оборони України
Пропозиції до концептуальних положень, висловлених секретарем РНБО України Порошенко П. щодо реформування правоохоронних
органів і спецслужб (на лист заступника Секретаря РНБО України від
23.08.2005 р. за № 11/3-3280-7) (чл.-кор. АПрН України Битяк Ю. П.).
Для Секретаріату Президента України
Проект Закону «Про Секретаріат Президента України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби» (к.ю.н. Серьогіна С.
Г.).
Для Міністерство юстиції України
1. Закон України «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів» (к.ю.н. Баранова Л. М., Сиротенко С. Є.).
2. Зауваженння та пропозиції до Закону України «Про боротьбу
з корупцією» (д.ю.н. Гаращук В. М.).
3. Зауваження та пропозиції до Закону України «Про фінансовий контроль в Україні» (д.ю.н. Гаращук В. М.).
4.

Огляд законодавства України та пропозиції щодо його

вдосконалення (чл.-кор. АПрН України Битяк Ю. П., к.ю.н. Яковюк І. В.).
5.

Експертний висновок щодо Положення Міністерства юс-
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тиції України з питань організації та проведення наукової експертизи
проектів законів та інших нормативно-правових актів (академік АПрН
України Петришин О. В.).
6.

Інструкція з технічної експлуатації споруд інженерного за-

хисту територій від підтоплення в міських населених пунктах (к.ю.н. Размєтаєв С. В.).
7.

Інструкція з проведення технічної інвентаризації та ве-

дення обліку дренажних систем у міських населених пунктах (к.ю.н. Размєтаєв С. В.).
8.

Інструкція з визначення ризиків та шкоди, завданоъї вна-

слідок підтоплення територій та споруд у межах міських населених пунктів (к.ю.н. Размєтаєв С. В.).
9.

Інструкція з проведення моніторингу підземної гідросфери

та інженерно-вишукувальних робіт у зв‘язку із підтопленням територій
міст та селищ України (к.ю.н. Размєтаєв С. В.).
10.

Зауваження та пропозиції до Концепції реформування пу-

блічної адміністрації в Україні (чл.-кор. АПрН України Битяк Ю. П.).
Для Міністерства внутрішніх справ України
Пропозиції стосовно внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними (чл.-кор. АПрН
України Битяк Ю. П.).
Для Міністерства оборони України
Проведено дослідження з питань можливих способів вирішення
житлової проблеми військовослужбовців, за результатами якого підготовлено та надіслано доповідну записку (к.ю.н. Селіванова І. А.).
Для Міністерства транспорту і зв’язку України
Пропозиції та зауваження до Інструкції з оформлення матеріа-
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лів про адміністративні правопорушення на залізничному транспорті
(д.ю.н. Комзюк А. Т.).
Для Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
Відповіді на запит заступника міністра з питань надзвичайних
ситуацій Борисова П. Ф. – пояснення питання про посадову особу господарських товариств та поняття „суб‘єкт підприємницької діяльності‖
(к.ю.н. Задихайло Д. В.).
Для Верховного Суду України
1. Проект Кодексу України про адміністративні проступки (чл.кор. АПрН України Битяк Ю. П.).
2. Пропозиції щодо проекту постанови Пленуму Верховного Суду України стосовно обмежень деяких конституційних прав людини і
громадянина під час дізнання і досудового слідства (чл.-кор. АПрН України Рабінович П. М.).
Для Інституту законодавства Верховної Ради України
Пропозиції до проекту резолюції Всеукраїнських зборів представників місцевого самоврядування (чл.-кор. АПрН України Битяк Ю.
П., к.ю.н. Любченко П. М.).
Для Національної академії управління при Президентові
України
Зауваження і пропозиції до проекту Концепції сучасної державної кадрової політики України (чл.-кор. АПрН України Битяк Ю. П., академік АПрН України Петришин О. В., к.ю.н. Чапала Г. В.).
Для Апеляційного суду Харківської області
Пропозиції і зауваження на проект Господарського процесуального кодексу України (к.ю.н. Радченко П. І.).
Науковцями Інституту підготовлено:
1) зміни та доповнення до Земельного кодексу України (чл.-кор.
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АПрН України Шульга М.В.);
2) проект Загальнодержавної програми «Виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС» (чл.-кор. АПрН України Шульга М.В.);
3) проект Закону України «Про адміністративно-територіальний
устрій України» (академік НАН України Погорілко В.Ф.);
4) проект Закону Украъни «Про стимулювання наукової та науково-технічної діяльності вищими навчальними закладами» (к.ю.н. Задихайло Д.В., к.ю.н. Борисова В.І., к.ю.н. Крупа Л.В.);
5) проект Закону України «Про загальнодержавну програму по
запобіганню від шкідливої дії вод» (доц. Размєтаєв С.В.).
6) доцент Размєтаєв С.В. брав участь у розробленні Державної
програми запобігання і боротьби з підтопленням земель.
Науковці Інституту також розробляють за власною ініціативою:
1) нову редакцію Законів України «Про боротьбу з корупцією»
(д.ю.н. Гаращук В. М.);
2) нову редакцію Закону України «Про фінансовий контроль в
Україні» (д.ю.н. Гаращук В. М.).
Протягом 2005 р. науковці Інституту значну увагу традиційно
приділяли правовій експертизі законопроектів, розробленню зауважень і
пропозицій до чинного законодавства з метою його вдосконалення і
приведення у відповідність до європейських правових стандартів, проведенню правової експертизи проектів законів та інших правових актів,
підготовці висновків щодо подання відповідних актів до Конституційного
Суду України. Результати цієї роботи Інституту було втілено в таких документах.
1. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про
опозиційну політичну діяльність» (академік АПрН України Петришин О.
В., к.ю.н. Яковюк І. В.)
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2. Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування)» (чл.-кор. АПрН України Битяк Ю. П., к.ю.н. Любченко П. М.,
к.ю.н. Серьогіна С. Г.)
3. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про регламент Верховної Ради України» (реєстр. № 1039-3) (академік АПрН
України Тодика Ю. М., к.ю.н. Богачова Л. Л.).
4. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про
внесення змін і доповнень до Закону України „Про комітети Верховної
Ради України» (академік АПрН України Тодика Ю. М., к.ю.н. Серьогіна С.
Г., к.ю.н. Барабаш Ю.).
5. Пропозиції та зауваження до проекту законыв України «Про
статус сільських, селищних, міських голів», «Про територіальний устрій
України» ( к.ю.н. Любченко П. М., к.ю.н. Серьогіна С. Г.).
6. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про
комітети Верховної Ради України» (к.ю.н. Серьогіна С. Г.).
7. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про
опозиційну політичну діяльність» (к.ю.н. Соляннік К. Є.).
8. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про
адміністративно-територіальний устрій України» (к.ю.н. Любченко П. М.).
9. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України № 32071 «Про внесення змін до Конституції України» (щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування в Україні) (к.ю.н. Серьогіна С. Г.).
10.

Пропозиції та зауваження до проекту Закону України

«Про відповідальність Президента України перед народом України»
(к.ю.н. Серьогіна С. Г.).
11.

Пропозиції та зауваження до проекту Регламенту Вер-

ховної Ради України (реєстр. № 1039-1) (к.ю.н. Барабаш Ю. Г.).
12.

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в аспе-
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кті запровадження громадського моніторингу ефективності роботи органів виконавчої влади (к.ю.н. Серьогіна С. Г.).
13.

Пропозиції та зауваження до проекту Закону України

«Про заборону комуністичної ідеології» (к.ю.н. Соляннік К. Є.).
14.

Пропозиції та зауваження на проект Господарського

процесуального кодексу України (підготовлено на прохання суддів Апеляційного суду Харківської області) (к.ю.н. Радченко П. І.).
15.

Пропозиції та зауваження на проект Бюджетного кодек-

су України (нова редакція) (реєстр. № 3700), внесеного народними депутатами України Асадчевим В. М., Костенком Ю. І., надісланий Комітетом
з питань науки та освіти Верховної Ради України (д.ю.н. Кучерявенко М.
П.).
16.

Пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесен-

ня змін до Закону України ―Про національні меншини в Україні» (академік АПрН України Погорілко В. Ф.).
17.

Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення

змін до Конституції України» (академік АПрН України Погорілко В. Ф.).
18.

Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення

змін до Закону України ―Про інформацію» (академік АПрН України Погорілко В. Ф.).
19.

Висновок щодо проекту Закону України «Про меджліс

кримських татар» (академік АПрН України Погорілко В. Ф.).
20.

Висновок щодо проекту Закону України «Про відповіда-

льність Президента України перед народом України» (академік АПрН
України Погорілко В. Ф.).
21.

Висновок щодо проекту Закону України «Про державні

свята України» (академік АПрН України Погорілко В. Ф.).
22.

Висновок щодо проекту «Національної концепції спів-

праці з українцями, які проживають за межами України» (академік АПрН
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України Погорілко В. Ф.).
23.

Експертний висновок щодо проекту Закону України

«Про опозиційну політичну діяльність» – червень 2005 р. (академік АПрН
України Панов М. І., д.с.н. Герасіна Л. М.).
24.

Експертний висновок щодо проекту Закону України

«Про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, завдану державі» (к.ю.н. Ігнатенко В. М., Сиротенко С. Є.).
25.

Підготовка експертних висновків щодо законопроектів з

питань організації та проведення атестації наукових кадрів (академік
АПрН України Петришин О. В.).
26.

Підготовка висновку щодо проекту Закону України «Про

порядок примусового відчуження об'єктів права приватної власності у
власність держави (націоналізації)» (чл.-кор. АПрН України СпасибоФатєєва І. В.).
27.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України

«Про адміністративно-територіальний устрій України» (академік АПрН
України Погорілко В. Ф.).
Науковці Інституту брали участь у розробленні низки законів та
нормативно-правових актів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Так, зокрема проводилась робота над підготовкою: 3 проектів законів, 2 доповідних записок, 2 пропозицій, рекомендацій та зауважень, проведено 21 правову експертизу, підготовлено 3 проекти змін, пропозицій та зауважень до законів та інших нормативноправових актів тощо.

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Науковці Інституту не залучались до роботи у робочих групах з
розроблення відповідних законопроектів, крім проф. Довгерта А.С., який
брав активну участь у робочій групі з підготовки проекту Закону України
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„Про міжнародне приватне право‖ (23 червня 2005 р.).
У звітному періоді співробітники Інституту безпосередньо не були задіяні у розробленні законопроектів на замовлення органів державної влади. Проте підготовлено:
Доповідну записку комітетам Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин і з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
з аналізом аграрного, земельного, екологічного та іншого законодавства
України та пропозиціями щодо уточнення й доповнення окремих статей
законів України «Про власність», «Про фермерське господарство», Земельного, Водного, Лісового, Цивільного кодексів України та Кодексу
України про надра.
З метою сприяння реалізації положень Плану дій „Україна-ЄС‖
та Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям‖ за
звітний період науковими співробітники Подільської лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу брали участь у законопроектній роботі. Так за їх
власною ініціативою розроблено:


проект Закону України „Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи)‖,(доц. Білоусов Ю.В.– зав. Подільської
лабораторії Інституту приватного права і підприємництва);



проект Закону України „Про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі‖ (доц. Білоусов Ю.В.– зав.
Подільської лабораторії Інституту приватного права і підприємництва, к.ю.н. Чудик-Білоусова Н.І.);



проект Закону України „Про охорону репродуктивного здоров'я‖;



проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про
промислово-фінансові групи в Україні‖.
Науковці Інституту активно брали участь та залучались до про-
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ведення правових експертиз відповідних законопроектів, зокрема таких:
1) Лісового кодексу України (викладені у зверненні Закарпатської обласної ради до Верховної Ради України);
2) Земельного кодексу України (щодо обмеження вилучення
особливо цінних земель заповідників та національних природних парків);
3) Закону України «Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів»: Лісового кодексу України, Кримінального кодексу України,
Кримінально-процесуального кодексу України;
4) Закону України «Про внесення змін до Закону України ―Про
оцінку земель» (нова редакція);
5) Лісового кодексу України (нова редакція);
6) Закону України «Про внесення змін до Закону України ―Про
мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицевобукових лісах Карпатського регіону»;
7) Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу
України (щодо інвентаризації земель)»;
8) Закону України

«Про рибне господарство та регулювання

рибальства»;
9) Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про
плату за землю»;
10) Закону України «Про державну агрохімічну паспортизацію
земель сільськогосподарського призначення»;
11) Закону України «Про внесення змін до статті 265 Кримінального кодексу України (щодо незаконного поводження з радіоактивними
матеріалами)»;
12) Закону України «Про внесення зміни до статті 22 Закону
України "Про нафту і газ» (щодо встановлення вимог до користування
надрами в межах континентального шельфу та виключної (морської)
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економічної зони України);
13) Закону України «Про внесення змін до Водного кодексу
України» (подано на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України);
14) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів з питань землевпорядного нормування України»;
15) Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу
України (щодо особливо цінних земель)»;
16) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» (щодо приватної власності на природні ресурси), пояснювальна записка, порівняльна таблиця;
17) Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу
України»;
18) Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про
карантин рослин» (нова редакція);
19) Закону України «Про внесення доповнення до статті 20 Закону України ―Про плату за землю».
Лабораторією корпоративного права (м. Івано-Франківськ) підготовлено експертний висновок на проект Закону України «Про акціонерні
товариства».
Надано пропозиції до проекту Загальнодержавної програми
правового забезпечення розбудови України як правової, демократичної,
соціальної держави (у відповідь на лист президента АПрН України, академіка Тація В.Я. за № 79 від 09.02.2005 р.).
Надано пропозиції щодо тематики та порядку проведення конференції у контексті сприяння реалізації Програми діяльності Кабінету
Міністрів України „Назустріч людям‖ – „Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні‖ (у відповідь на лист
віце-президента АПрН України, академіка Грошевого Ю.М. за № 340 від
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29.03.2005 р.,).
Підготовлено проект листа щодо ефективного використання
коштів державного бюджету та майна Академією правових наук України
(на виконання доручення Інституту віце-президента АПрН України, академіка Копиленка О.Л. у контексті листа Міністерства юстиції України
за № 20-9-4472 від 23.05.2005 р.).
Підготовлено пропозиції щодо загальних напрямів діяльності
держави та можливого формату участі Інституту у розробленні конкретних законопроектів (у відповідь на лист віце-президента АПрН України,
академіка Грошевого Ю.М. за № 976 від 25.11.2005 р. щодо Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та
протидії корупції‖).
Підготовлено пропозиції щодо науково-правового забезпечення
з боку Академії правових наук України діяльності вищих органів державної влади, зумовлені обранням Президента України (у відповідь на лист
віце-президента АПрН України, академіка Копиленка О.Л.за № 12 від
01.02.2005 р.).
Науковці Інституту брали участь у розробленні низки законів та
нормативно-правових актів для органів державної влади і місцевого самоврядування. Так, зокрема проводилась робота над підготовкою: 1
проекту постанови, проведено 11 правових експертиз, підготовлено понад 11 проектів змін, пропозицій і зауважень до законів та інших нормативно-правових актів тощо.

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Науковці Інституту приділяли значну увагу розробленню приділялась розробці зауважень і пропозицій до чинного законодавства з метою його удосконалення і приведення у відповідність до європейських
правових стандартів, проведенню правової експертизи проектів законів
та інших правових актів.
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Співробітники Інституту брали участь у роботі 7 робочих груп:


робочої групи з опрацювання проекту Кодексу про інтелектуальну
власність при Комітеті з євроінтеграції Верховної Ради України;



робочих групах і секціях з питань нормативно-законодавчої діяльності, інтелектуальної власності та трансферу технологій при Комітеті з
питань інтелектуальної власності АПУ;



міжвідомчої робочої групи при Міністерстві юстиції України з підготовки огляду та аналізу законодавства України, Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України;



наукової ради Департаменту з питань інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;



комісії Українського національного комітету Міжнародної торгової палати з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій;



громадської колегії при Голові Державної судової адміністрації України;



комітету з питань інтелектуальної власності АПУ.
Результати наукових досліджень Інституту впроваджувалися в

діяльність органів державної влади, правоохоронних і судових органів.
Найбільш вагомі приклади такого впровадження полягають в розробленні законопроектів на замовлення органів державної влади.
Комітету з питань правової політики Верховної Ради України
1. Пропозиції

щодо

підготовки

концепції

науково-

методологічного забезпечення діяльності у сфері судової експертизи
об‘єктів інтелектуальної власності.
2. Зауваження до проекту Закону України «Про наукові відкриття».
3. Зауваження на проект Закону України «Про охорону прав на
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наукові відкриття».
4. Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України ―Про інтелектуальну власність».
Комітет з питань євроінтеграції Верховної Ради України
Зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України (щодо імплементації законодавства до вимог багатосторонньої Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) СОТ».
Міністерство освіти і науки України
Пропозиції до проекту Конвенції ЮНЕСКО про захист різноманіття культурного змісту та форм художнього самоврядування.
Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
1. Зміни і доповнення до Закону України „Про авторське право і
суміжні права‖.
2. Зауваження до проекту „Методичних рекомендацій з оцінки
вартості прав на об‘єкти права інтелектуальної власності‖.
ДП «Укрпатент»
1. Зауваження до проекту Державного стандарту України «Інтелектуальна власність. Частина 1. Промислова власність. Терміни та визначення».
2. Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності».

Президії Академії правових наук України
Пропозиції щодо змін до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».
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Київський регіональний центр АПрНУ
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084
„Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на
проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок кошів державного бюджету‖.
Одним із важливих завдань діяльності Інституту є правова експертиза законопроектів та інших правових актів, розроблення рекомендацій і пропозицій, що є однією із форм впровадження основних результатів діяльності. У цьому напрямку проведено правову експертизу таких
законопроектів:
1) щодо відповідності постанови Кабінету Міністрів України від
23.12.2004р. за №1716 „Про затвердження Порядку сплати зборів за дії,
пов‘язані з охороною прав на об‘єкти інтелектуальної власності‖ положенням Угоди ТРІПС та іншим міжнародним договорам у зазначеній
сфері, учасником яких є Україна;
2) Державного стандарту України (ДСТУ) «Інтелектуальна власність. Частина 1. Промислова власність. Терміни та визначення»;
3) Закону України „Про внесення змін до деяких законів України
про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) СОТ)‖;
4) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів з питань інтелектуальної власності»;
5) щодо відповідності позначення «Миргородська» нормативноправовим актам, які регламентують порядок охорони прав на назви мінеральних вод як об‘єктів інтелектуальної власності;
6) стосовно роз‘яснення висновку правової експертизи від 3 березня 2005 р. за № 14 «Щодо відповідності постанови Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2004 року № 1716 «Про затвердження Порядку
сплати зборів за дії, пов‘язані з охороною прав на об‘єкти інтелектуальної власності» положенням Угоди ТРІПС та іншим міжнародним догово-
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рам у зазначеній сфері, учасником яких є Україна»;
7) „Методичні рекомендації щодо проведення судової експертизи на винаходи та корисні моделі‖;
8) щодо права власників на аудіовізуальну продукцію;
9) стосовно правомірності розповсюдження відеопродукції на
відеокасетах, вилучення контрафактних примірників та встановлення
ознак контрафактності;
10) щодо порядку визначення ознак контрафакції для подальшого вилучення аудіовізуальної продукції, фонограм, комп‘ютерних програм, баз даних з незаконного продажу;
11) щодо встановлення правовласників та ознак контрафакції
вилученої продукції.
Також підготовлено:


Науково-практичну роботу «Правове та організаційне забезпечення
державних закупівель» (спільно з Інститутом законодавства Верховної Ради України та Міністерством економіки України).
Науковці Інституту брали участь у розробленні низки законів та

нормативно-правових актів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Так, зокрема проводилась підготовка більше 4
проекти змін, пропозицій і зауважень до законів та інших нормативноправових актів тощо.

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Науковці Інституту брали участь у розробленні законопроектів
на замовлення органів державної влади. У 2005 р. розроблено:
Для Комітету Верховної Ради України з питань науки і
освіти
Пропозиції до проекту Закону України „Про основні напрями
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бюджетної політики на 2006 рік‖;
Для Комітету Верховної Ради України з питань науки та
освіти
Пропозиції та зауваження на законопроект Бюджетного кодексу
України (нова редакція).
Науковці Інституту брали участь у розробленні проектів інших
правових актів. Так, розроблено пропозиції:


щодо проекту Загальнодержавної програми правового забезпечення
розбудови України як правової, демократичної, соціальної держави
відповідно до програми діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям‖;



стосовно Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо
детінізації економіки та протидії корупції‖ , надані на звернення віцепрезидента АпрН України, академіка Грошового Ю.М.
Науковці Інституту брали участь у розробленні низки законів та

нормативно-правових актів для органів державної влади і місцевого самоврядування. Зокрема, проводилась робота над підготовкою: 3 проектів законів, 4 проектів концепцій, 1 доповідної записки, 6 пропозицій, рекомендацій та зауважень, 6 експертних, консультаційних та наукових
висновків, проведено 10 правових експертиз, підготовлено понад 22
проекти змін, пропозицій і зауважень до законів та інших нормативноправових актів тощо.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
Фахівці Інституту брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, у тому числі у здійсненні завдань, що
пов‘язані з нею.
Науковці Інституту брали участь у 13 робочих групах з розроблення законопроектів:
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академік

АПрН України

Грошевий

Ю.М.

є

членом

Науково-

консультативної ради при Верховному Суді України, науковим консультантом Генеральної прокуратури України, консультантом Комітету
з судово-правової реформи Верховної Ради України, членом Науково-методичної ради при Міністерстві юстиції України;


академік АПрН України Тихий В.П. є заступником голови наукової
громадської ради при Вищій атестаційної комісії України, членом експертної ради з юридичних наук ВАК України, президентом громадської ради освітян і науковців України, Всеукраїнської незалежної суддівської асоціації, міжнародної громадської організації «Харківське
земляцтво»;



чл.-кор. АПрН України Баулін Ю.В. є членом групи експертів високого
рівня Ради національної безпеки і оборони України;



чл.-кор. АПрН України Баулін Ю.В., чл.-кор. АПрН України Шепітько
В.Ю. та д.ю.н. Журавель В.А. є членами експертної ради з юридичних наук ВАК України;



чл.-кор. АПрН України Зеленецький В.С. є членом робочих груп Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України з розробки проекту
Кримінально-процесуального кодексу України, консультантом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, членом робочої групи з розробки проекту Закону України «Про боротьбу з тероризмом», рекомендацій щодо вдосконалення законів України «Про
боротьбу з корупцією» та «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», а також з підготовки пропозицій та
зауважень щодо проекту Концепції діяльності Центру правової реформи і законопроектних робот на 2002-2003 роки;



академік АПрН України Борисов В.І. як член робочої групи експертів
Служби безпеки України брав участь у підготовці проекту Закону
України «Про боротьбу із тероризмом»;



чл.-кор. АПрН України Голіна В.В. та д.ю.н. Кальман О.Г. є членами
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робочої групи при Міністерстві юстиції України по вдосконаленню
правового регулювання та аналізу законодавчих актів з питань запобігання та протидії корупції, організованій злочинності у сфері економіки;


чл.-кор. АПрН України Буроменський М.В., та к.ю.н. Сердюк О.В. є
членами робочої групи з підготовки проекту Закону України «Кодекс
доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій
держави»;



чл.-кор. АПрН України Буроменський М.В., к.ю.н. Сердюк О.В. та
к.ю.н. Ус О.В. є членами колективу з доопрацювання Закону України
«Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні»;



чл.-кор. АПрН України Шепітько В.Ю. є членом секції з теоретичних,
загальнометодичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;



д.ю.н. Кальман О.Г. є членом робочої групи Міністерства юстиції
України з розробки пропозицій до проекту Комплексної програми
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, на 2005-2010 роки;



д.ю.н. Кальман О.Г. брав участь у роботі Робочої групи Міністерства
юстиції по аналізу нормативно-правових актів з питань протидії корупції і організованій злочинності у сфері економіки;



к.ю.н. Шило О.Г. є членом міжвідомчої робочої групи з розробки проекту Закону України „Про відшкодування шкоди потерпілим від злочинів‖.
У 2005 р. науковцями Інституту проводилась така робота.
Для Кабінету Міністрів України
Пропозиції та зауваження до проекту Загальнодержавної про-

грами правового забезпечення розбудови України як правової, демокра-
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тичної, соціальної держави (у звязку із затвердженням Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України ―Назустріч
людям‖) (виконавці: сектори і лабораторії Інституту).
Для Міністерства закордонних справ України
Пропозиції стосовно заходів з підготовки проекту Цільового
плану на 2006 рік у рамках плану дій Україна – НАТО (виконавці: сектор
кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства, сектор вивчення причин
злочинності, сектор дослідження судової діяльності).
Для Міністерства юстиції України
1. Пропозиції щодо проекту Концепції державної політики у
сфері виконання покарань (виконавець – сектор проблем кримінальновиконавчого законодавства).
2. Пропозиції щодо доцільності підготовки змін до КК України
згідно Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму, підписаної
від імені України 16 травня 2005 р. (виконавець – сектор кримінальноправових проблем боротьби зі злочинністю).
3. Проект Закону України щодо доповнення КК України нормами
про відповідальність за тероризм та внесення змін до ст. 258 КК „Терористичний акт‖ у зв'язку із підписанням Україною 16 травня 2005 р. Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму (виконавці: сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю,сектор попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді).
Для Ради національної безпеки та оборони України
1. Пропозиції і доповнення до Концептуальних засад «Реформування системи правоохоронних органів України» та Пропозиції щодо
опрацювання Концепції реформування системи правоохоронних органів
України.
2. Пропозиції щодо формування термінологічного апарату до
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глосарія Концепції реформування правоохоронних органів, потрібного
для роботи Групи експертів високого рівня Міжвідомчої комісії з питань
реформування правоохоронних органів Ради національної безпеки і
оборони України (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності).
Для Верховному Суду України
Підготовлено зауваження та пропозиції до проектів постанов
Пленуму Верховного Суду України:
1) «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на обмеження окремих конституційних прав громадян на стадіях дізнання і досудового слідства» (виконавці: акад. АПрН
України

Грошевий Ю.М. , чл.-кор. АПрН України Зеленецький В.С. ,

к.ю.н. Сібільова Н.В., к.ю.н. Шило О Г. );
2) «Про практику застосування судами України законодавства,
що регулює повернення справ на додаткове розслідування» (виконавці:
акад. АПрН України Грошевий Ю.М., к.ю.н. Шило О. Г. );
3) «Про практику застосування судами України законодавства,
яким передбачені права потерпілого в кримінальному судочинстві» (виконавці: акад. АПрН України Грошевий Ю.М. , к.ю.н. Шило О.Г. );
4) «Про практику застосування судами України примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» (виконавці: акад.
АПрН України Грошевий Ю.М., к.ю.н. Шило О.Г. );
5) «Про практику постановлення вироку (постанови) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку» (виконавці: акад. АПрН
України Грошевий Ю.М. , к.ю.н. Шило О Г. );
6) «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» (виконавець – к.ю.н. Дорош Л.В.);
7) «Про практику застосування судами України законодавства
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про звільнення від кримінальної відповідальності» (виконавець – к.ю.н.
Дорош Л.В.);
Для Державного департаменту України з питань виконання
покарань
Пропозиції щодо реформування кримінально-виконавчої системи України, які були враховані при підготовці проекту Указу Президента
України

„Про

стратегію

дальшого

реформування

кримінально-

виконавчої системи України‖ (виконавець – сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства).
Для Держфінмоніторингу України
Інформування про стан виконання п. 9 Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (виконавцы: сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, сектор дослідження проблем боротьби з корупцією та
організованою злочинністю).
Для Служби безпеки України в Харківській області
Пропозиції щодо шляхів надання практично-методичної допомоги в оцінці тіньового обороту коштів, які отримуються від реалізації товарів, увезених до України, зокрема на територію Харківської області, контрабандним шляхом (виконавцы: сектор кримінально-правових проблем
боротьби зі злочинністю, сектор вивчення причин злочинності).
Для Управління криміналістики Генеральної прокуратури
України
Пропозиції щодо проекту методичного посібника „Тактика і методика проведення допитів і очних ставок‖ (виконавець – лабораторія
„Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю‖).
Науковці Інституту також брали участь у розробленні низки Концепцій:
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1) пропозицій щодо вдосконалення Концепції забезпечення захисту законних прав і інтересів громадян України, постраждалих від злочинів (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності);
2) пропозиції та зауваження до проекту Концепції розвитку національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки (виконавці: сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю,
сектор вивчення причин злочинності, сектор дослідження проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю);
3) пропозиції та зауваження на проекти Концепцій державної
політики у сфері виконання покарань (виконавець – сектор проблем
кримінально-виконавчого законодавства);
4) пропозиції та зауваження на проекти Концепцій виконання
покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі (виконавець – сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства).
Підготовлено пропозиції та зауваження до проектів постанов
Пленуму Верховного Суду України (виконавці: сектор дослідження проблем судової діяльності, сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, лабораторія «Використання сучасних досягнень науки
і техніки у боротьбі зі злочинністю»):
1) «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на обмеження окремих конституційних прав громадян на стадіях дізнання і досудового слідства»;
2) «Про практику застосування судами України законодавства,
що регулює повернення справ на додаткове розслідування»;
3) «Про практику постановлення вироку (постанови) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку»;
4) «Про практику застосування судами України законодавства,
яким передбачені права потерпілого в кримінальному судочинстві»;
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5) «Про практику застосування судами України примусових заходів медичного характеру та примусового лікування»;
6) «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»;
7) «Про практику застосування судами України законодавства
про звільнення від кримінальної відповідальності».
НауковцІ сектору дослідження проблем судової діяльності проводили правову експертизу законопроектів для комітетів Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованої злочинністю і корупцією, з питань
правової політики:
1) концепції вдосконалення процедури добору і призначення на
посаду професійних суддів України;
2) концепції вдосконалення процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності професійних суддів України;
3) змін та доповнень до Закону України «Про статус суддів в
Україні»;
4) змін та доповнень до Закону України «Про судоустрій в Україні»;
5) змін та доповнень до Закону України «Про Вищу раду юстиції»;
6) пропозицій до проекту Кримінально-процесуального кодексу
України.
Науковці Інституту брали участь у розробленні пропозицій та
зауважень до проектів законів України:
1) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо захисту особистих прав і свобод людини і громадянина)» (виконавець – сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинніс-
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тю);
2) «Про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди
громадянам, які потерпіли від злочину» (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності);
3) «Кодекс доброчесності поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави» (виконавець – Лабораторія соціології та порівняльного законодавства у галузі проблем боротьби зі злочинністю);
4) «Про внесення змін до статті 258 КК України (щодо тероризму)» (виконавець - сектор кримінально-правових проблем боротьби зі
злочинністю).
Також науковці Інституту брали участь у розробленні законуУкраїни.
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів
України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян»,
що був прийнятий 1 грудня 2005 р. Верховною Радою України (виконавець – наукова лабораторія дослідження злочинності проти прав і свобод людини і громадянина).
Розроблялись пропозиції щодо внесення змін до Кримінального
кодексу України, що передбачають більш диференційований підхід до
обрання міри покарання за вчинені злочини, якы не є тяжкими та особливо тяжкими, а також які б передбачали можливість застосування інших видів покарання, не повязаних з позбавленням волі (виконавці: сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, сектор
проблем кримінально-виконавчого законодавства).
Надавались наукові висновки щодо 3 законопроектів народних
депутатів України з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів (виконавець – наукова лабораторія дослідження злочинності проти
прав і свобод людини і громадянина).
Надавались пропозиції стосовно способів перешкоджання здій-
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сненню виборчого права та роботі виборчих комісій, кваліфікуючих ознак
та санкцій ст. 157 КК (виконавець – наукова лабораторія дослідження
злочинності проти прав і свобод людини і громадянина).
Також науковці Інституту виконували інші завдання.
1. За дорученням президента АПрН України, академіка. Тація В.Я. (члена Міжвідомчої комісії РНБО України з питань реформування правоохоронних органів) – підготовка пропозицій з розроблення
Концепції реформування правоохоронних органів (виконавці: сектор дослідження проблем судової діяльності; лабораторія соціології та порівняльного правознавства у галузі проблем боротьби зі злочинністю).
2. Надання пропозицій щодо забезпечення участі науковців у підготовці і виданні науково-методичної літератури з питань протидії легалізації відповідно до Плану заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 серпня 2005
р. за № 736 (виконавець – сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю).
3. На запит Управління Державного департаменту України з питань виконання покарання у Харківській області підготовлено 2 консультативні висновки щодо обчислення строку обмеження волі і порядку звільнення осіб з-під варти (виконавці: сектор дослідження проблем судової діяльності, сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства).
4. На запит прокуратури Донецької області по кримінальній
справі № 49-1660, порушеної Генеральною прокуратурою України за
ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376 КК України, за фактом втручання в діяльність судді особи з використанням свого службового становища – підготовлено консультативний висновок (виконавець –
к.ю.н. Сібільова Н.В. );
5. На запит адвокатської фірми надано консультативний висновок щодо нового порядку вирішення питання про притягнення депутата
місцевої ради до кримінальної відповідальності в зв'язку зі змінами до
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Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (виконавці – к.ю.н.
Шило О.Г. , к.ю.н. Лемешко О.М. ).
6. Надавались пропозиції та зауваження до проекту методичних
рекомендацій щодо особливостей розслідування злочинів, пов‘язаних з
невиплатою громадянам заробітної плати, пенсій, стипендій, інших
встановлених законом виплат (виконавець – лабораторія «Використання
сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»)
Науковці Інституту брали участь у розробленні низки законів і
нормативно-правових актів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема проводилась робота над підготовкою:
2 проектів законів, 1 проекту загальнодержавної програми, 3 пропозицій,
рекомендацій та зауважень, підготовлено більше 2 проектів змін, пропозицій та зауважень до законів та інших нормативно-правових актів тощо.

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Науковцями Центром сформовано пропозиції щодо наукового
забезпечення, розроблення проекту Загальнодержавної програми правового забезпечення розбудови України як правової, демократичної, соціальної держави, а в серпні 2005 р. - пропозиції щодо нормативноправового забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» в рамках співробітництва між Академією
правових наук України та Міністерством юстиції України.
У зв‘язку з утворенням Міжвідомчої робочої групи з питань проведення аналізу законодавства щодо виявлення правових розбіжностей
та підготовки пропозицій про їх усунення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. за № 368-р.) підготовлено пропозиції
щодо проекту положення про Міжвідомчу робочу групу та матеріали до
участі в її першому засіданні, що відбулося 26 вересня 2005 р. в Міністерстві юстиції України.
Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України
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від 25 квітня 2003 р. за № 441 директор Центру чл.-кор. АпрН України
М.Я. Швець є членом Консультативної ради з питань інформатизації при
Верховній Раді України. У рамках робіт Консультативної ради співробітники Центру надавали необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо таких проектів законів України: «Про захист інформації в автоматизованих системах»; «Про захист персональних даних; про діяльність у
сфері інформатизації».
Згідно з договором з Міністерством юстиції України здійснювався порівняльно-правовий аналіз законодавства України та країн ЄС у
сфері захисту персональних даних. Підготовлено звіт по науководослідницькій роботі за темою: «Послуги щодо здійснення комплексного
порівняльно-правового дослідження відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері персональних даних та
його друку».
Спільно з Міністерством юстиції України продовжувалось доопрацювання законопроекту „Про захист персональних даних‖ для внесення його на друге читання до Верховної Ради України.
Розроблено пропозиції щодо механізму реалізації норм права,
які визначені у Законі, тобто реалізації правових механізмів забезпечення захисту персональних даних.
Надано пропозиції до проекту «Комплексна програма профілактики злочинності на 2006 – 2008 роки» та надіслано їх до МВС України
для подальшого розгляду в Кабінеті Міністрів України.
Підготовлено матеріали до робочого засідання на тему «Обговорення

законопроектів

про

внесення

змін

до

Кримінально-

процесуального кодексу України щодо протидії торгівлі людьми» Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (Київ, 15 листопада 2005 р.), що враховано в постанові Верховної Ради
України від 15 грудня 2005 р. за № 3228 - IV «Про прийняття за основу
проекту Кримінально-процесуального кодексу України».
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Працівники Центру (Коваль М.І., Фурашев В.М.) за власною ініціативою розробили проект Закону України «Про Єдину державну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему ―Вибори». В даний час
цей законопроект опрацьовується науковцями Центру з метою подальшого внесення на розгляд до відповідних центральних виконавчих органів, а у 2006 р. він може стати складовою частиною Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки «Розробити проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інформатизації»
(постанова Верховної Ради України від 4 листопада 2005 р. за № 3075IV).
У 2005 р. здійснювалась правова експертиза законопроектів, зокрема, опрацювання:
1) проекту постанови Верховної Ради України про затвердження
Завдань Національної програми інформатизації на 2006 – 2008 роки від
31.05.2005 р.;
2) проекту Закону України від 30.05.2005 р. „Про ратифікацію
Конвенції про кіберзлочинність‖,
3) проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України
„Про Державний бюджет України на 2005 рік‖, від 16.05.2005 р., реєстраційний № 7401; проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності‖ від
13.04.2005 р., реєстр. № 7478. Науковці Центру підготували пропозиції
та зауваження щодо зазначених законопроектів та надіслали їх до Президії Академії правових наук України.
До парламентських слухань з питань розвитку інформаційного
суспільства в Україні, організованих Комітетом Верховної Ради України з
питань освіти і науки 21 вересня 2005 р., було підготовлено пропозиції
«До проекту постанови Верховної Ради України про підсумки та рекомендації парламентських слухань 21 вересня 2005 року з питань розвитку
інформаційного суспільства в Україні».
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У 2005 р. Центр обґрунтував та надіслав до Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо включення до річної Національної програми
інформатизації виконання науково-дослідницькоїроботи (завдання) за
темою: «Створення, впровадження і супроводження електронної системи баз даних і знань у галузі держави і права як складову автоматизованої інформаційної системи сприяння адаптації (гармонізації) законодавства України до законодавства Європейського Союзу». В результаті
цього тему було включено до «Переліку завдань (проектів) Національної
програми інформатизації на 2005 рік, їх державних замовників та обсяги
фінансування», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. за № 329-р.

VIII. УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ
(КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, „КРУГЛИХ СТОЛІВ”)
З метою обговорення актуальних питань правознавства, що розробляються в рамках тем наукового дослідження за участю як співробітників

Інститутів,

так

і

науковців

провідних

наукових,

науково-

дослідницьких та освітніх центрів України, правознавців, регулярно проводилися наукові конференції, семінари, «круглі столи», симпозіуми тощо.
Загалом у 2005 р. інститути Академії виступили організаторами
та співорганізаторами 44 конференцій, семінарів, ―круглих столів‖ та
взяли участь у роботі понад 293 наукових заходів.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
З метою обговорення актуальних питань правознавства, що розробляються в рамках тем наукового дослідження, за участю як співробітників Інституту, так і науковців провідних наукових та науково-
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педагогічних центрів України, іноземних правознавців, регулярно проводяться наукові заходи.
У 2005 р. Інститут виступив організатором та співорганізатором
6 наукових заходів.
1. Розширене засідання Вченої ради Інституту щодо обговорення Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям‖
(15.03. 2005 р., м. Харків).
2. ХVІ Харківські

політологічні читання „Соціально-політичні

протиріччя та проблеми соціального партнерства‖(25.06.2005 р., м. Харків).
3. Науковий семінар з обговорення проекту «Концепції реформування публічної адміністрації в Україні» (11.10.2005 р., м. Харків).
4. Науковий семінар «Європейська інтеграція після прийняття
Конституції для Європи: проблеми і перспективи розвитку» (21.10.2005
р., м. Харків).
5. Всеукраїнський «круглий стіл» з філософії права «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми перспективи)» (16-17 вересня 2005 р., м. Львів).
6. XVII Харківські політологічні читання «Проблеми формування електоральної культури населення» (10.12.2005 р., м. Харків).
Науковці Інституту брали участь у роботі понад 104 наукових
заходів.

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Організованого та проведено 4 наукові заходи
1. І Міжнародна науково-методична конференція „Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського
Союзу‖ (11-12 березня 2005 р., м. Хмельницький).
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2. «Круглий стіл» «Промислово-фінансові групи: проблеми законодавчого регулювання» (16 червня 2005 р., м. Київ).
3. Науково-практичний семінар „Проблеми здійснення і захисту
корпоративних прав в Україні‖ (, 14 жовтня 2005 р., м. Івано-Франківськ).
4. Конференція «Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи» (24 листопада 2005 р., м.
Київ).
Науковці Інституту у звітній період брали участь у понад 25 наукових заходах.

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАНОСТІ
З метою обговорення актуальних питань правознавства, які розробляються в рамках тем наукового дослідження, за участю як співробітників Інституту, так і науковців провідних наукових та науководослідних і освітніх центрів України, правознавців регулярно проводились наукові конференції, семінари, ―круглі столи‖, симпозіуми тощо.
Інститутом організовано і проведено 15 наукових заходів.
1. «Круглий стіл» «Використання інтелектуального капіталу країни – шлях до ефективності та конкурентоспроможності продукції» (м.
Київ, 11 жовтня 2005 р.).
2. Семінар „Про деякі питання практики призначення судових
експертиз у справах зі спорів, пов‘язаних із захистом прав на об‘єкти інтелектуальної власності‖ (м. Київ, 27-28 сычня 2005 р.).
3. VІІІ міжнародна науково-практична конференція „Захист прав
інтелектуальної власності‖ (м. Алушта, 30 травня – 3 червня 2005 р.).
4. I Професійна конференція „Интеллектуальная собственность
в современном бизнесе‖ (м. Київ, 25 лютого 2005 р.).
5. Семінар „Захист прав на об‘єкти інтелектуальної власності в
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України: сучасний стан та перспективи‖(м. Київ, 8 червня 2005 р.).
6. Семінар

„Про застосування Порядку сплати зборів за дії,

пов‘язані з охороною прав на ОІВ‖(м. Київ, 1 лютого 2005 р.).
7. Засідання Комітету права інтелектуальної власності і рекламного права АПУ (м. Київ, 1 листопада 2005 р.).
8. Науково-практичний семінар „Проблеми методологічного забезпечення судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності‖ (м. Київ, 27-28 вересня 2005 р.).
9. Науково-практичний семінар «Проблеми законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності». Організатори – КРЦ АПрН,
НДІ ІВ АпрН (м. Київ, 11-12 жовтня 2005 р.).
10. Науково-практичний семінар „Вектор інноваційної діяльності у державній політиці‖ (м. Київ, 25жовтня 2005 р.).
11.

Семінар „Організація винахідницької та патентно–

ліцензійної роботи на підприємстві‖(підвищення кваліфікації спеціалістів
з питань інтелектуальної власності)‖ (м. Київ, 28 лютого 2005 р.).
12.

VI науково-теоретична конференція „Формування та

розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті‖ (м. Київ, 2930 квітня 2005 р.).
13. II професійна конференція «Захист прав промислової власності» (м. Київ, 10 лисьопада 2005 р.).
14.

Семінар „Актуальные вопросы налогообложения нота-

риусов, адвокатов и частнопрактикующих юристов‖ (м. Київ, 14 березня
2005 р.).
15. Фахівці інституту брали участь у роботі Секції судової експертизи ОІВ Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи, створеної при Міністерстві юстиції України як її члени
(м. Донецьк, 26-27 травня 2005 р., м. Київ15-16 вересня 2005 р.).
Науковці Інституту приймали участь у 11 заходах:
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ІНСТИТУТ ФІНАНСОВГО ПРАВА
Інститут організував та провів 6 наукових заходів:
1. „Круглий стіл‖ на тему „Проблеми контролю за виконанням
природокористувачами грошових зобов‘язань перед державою‖ (м. Ірпінь, 21 квітня 2005 р.).
2. „Круглий стіл‖ на тему „Проблеми внутрішнього фінансового
контролю‖ (м. Ірпінь, 9 вересня 2005 р.).
3. Міжнародна науково-практична конференція „Фінансування,
оподаткування контроль у сфері природокористування в аспекті сталого
розвитку‖ (м. Ірпінь, 19-20 жовтня 2005 р.).
4. Культурологічні читання „Польща-Україна: історія, сучасний
стан, перспективи розвитку‖ (м. Ірпінь, 17 березня 2005 р.).
5. Науково-практична конференція „Податкова політика України
та механізми її реалізації в Податковому кодексі‖. Організатор – Національна академія ДПС України (м. Ірпінь, 23-24 травня 2005 р.).
6. Науково-практична конференція „Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця‖. Організатор – Національна академія ДПС України (м. Ірпінь, 15
грудня 2005 р.).
Науковці Інституту брали участь в роботі 50 заходів.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
У 2005 р. колективом Інституту проведено 4 наукових заходи:
1. Науково-практичний семінар „Проблемні питання, що виникають на практиці при застосуванні судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою‖ (м.
Харків, 26 січня та 30 травня 2005 р.).
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2. Міжнародний науково-практичний семінар „Етичні та правові
проблеми забезпечення незалежності суддів‖ (м. Харків, 30-31 березня
2005 р.).
3. Науково-практична конференція „Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності‖ (м. Харків, 5-6 жовтня 2005 р.).
4. Науково-практичний семінар „Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення‖ (м. Харків, 1-2 грудня 2005 р.).
Співробітники Інституту брали активну участь у роботі 84 міжнародних, республіканських, регіональних та місцевих науково-практичних
конференцій, семінарів, «круглих столів».

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Центром організовано та проведено 9 наукових заходів.
1. Регулярно проводились засідання постійно діючого семінару
«Правова інформатизація» (керівник – чл.-кор. АПрН України Швець
М.Я.).
2. „Юридичні та організаційні аспекти розбудови системної інформатизації в Україні‖ (НДЦПІ, 31 березня 2005 р.).
3. «Автоматизована інформаційна система ―Інтегрований національний банк даних про транспортні засоби» (НДЦПІ, 11 квітня 2005 р.).
4. «Про проблеми та перспективи інформатизації наукової діяльності в юридичній сфері» (НДЦПІ, 12 травня 2005 р.).
5. „Особливості побудови предметно-орієнтованого тезауруса
―Судова практика‖ (НДЦПІ, 28 липня 2005 р.).
6. «Правове регулювання електронних державних послуг. Стан і
перспективи» (НДЦПІ, 12 жовтня 2005 р.).
7. «Приклад математичної моделі соціальної системи» (НДЦПІ,
28 листопада 2005 р.).
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8. «Круглий стіл» на тему «Електронна система (бібліотека) баз
даних і знань у галузі держави і права: розвиток і впровадження» (4 травня 2005 р.).
9. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні шляхи
боротьби за безпеку дорожнього руху» (12-14 жовтня 2005 р.).
Співробітники Центру брали участь у 20 конференціях, „круглих
столах‖ та інших наукових заходах.
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ІX. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Члени Академії правових наук України та науковці її структурних
підрозділів у 2005 р., опублікували близько 960 одиниць друкованої продукції, підготовленої як одноособово, так і у співавторстві, загальним обсягом близько 2250 д.а., з яких: 32 монографії, 22 підручників та курсів
лекцій, 29 навчальних та практичних посібників, 4 брошури, практикуми і
Видавнича діяльність АПрН України
Наукові
енциклопедії; 2

Довідники ; 5

960 од.
друкованої
продукції
(2250 д.а.)

Монографії; 32

Періодичні
видання Президії
та Інститутів; 26

750 наукових статей, доповідей та
тез наукових
доповідей

Словники; 4

Навчальні та
практичні
посібники ; 29

Підручники; 22

програми, 4 словники, 2 наукові енциклопедії, 5 довідників, 34 нормативно-правових, науково-практичних видань, науково-практичних коментарів та кодексів, збірників нормативних актів, 26 періодичних видань, збірників наукових праць, 8 довідкових та аналітичних оглядів, наукових
записок, 2 біографії та бібліографії вчених, понад 750 наукових статей,
доповідей та тез наукових доповідей тощо.
У багатогранній видавничій діяльності, яку здійснюють академіки та члени-кореспонденти Академії, помітне місце посідає видавництво
«Право», яке входить до складу Академії. Серед книг, що вийшли друком у 2005 р., — 6 підручників, 7 навчальних посібників, 1 словник, 4 нормативно-правові видання та кодекси, 8 монографій, 9 періодичних видань, 2 біографії та бібліографії вчених, всього 37 назв, що становить
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477,8 д.а. Так, зокрема вийшли друком:
1. Екологічне право України: Підручник / А. П. Гетьман, М. В.
Шульга, В. К. Попов та ін. – 2005.
2. Логіка: Підручник / В.Д. Тітов. – 2005.
3. Кримінально-виконавче право України: Підручник / А.Х. Степанюк – 2005.
4. Господарське право України: Підручник / В.М. Гайворонський,
В.П. Жушман – 2005.
5. Кримінально-виконавче право: Підручник – 2-е доп. вид.). /
А.Х. Степанюк – 2005.
6. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Підручник /
С.Г. Серьогіна. – 2005.
7. Посібник з англійської мови для студентів- юристів: Навчальний посібник / В.П. Сімонок. – 2005.
8. Англійська мова. Граматичний довідник: Навчальний посібник
/ С.В. Мясоєдова. – 2005.
9. Завдання з англійської мови: Навчальний посібник / Кол. авт.
– 2005.
10.

Тестові завдання з англійської мови: Навчальний посіб-

ник / О.П. Лисицька, О.В. Гончар.– 2005.
11.

Методичні вказівки з підготовки до кандидатського іспи-

ту з іноземної мови: Навчальний посібник / В.П. Сімонок. – 2005.
12.

Завдання студентам-юристам для самостійного опра-

цювання розмовних тем (німецька мова): Навчальний посібник / В.П. Сімонок, Л.С. Кондратьєва – 2005.
13.

Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

/ Г.Г. Демиденко. – 2005.
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14.

Словник латинських юридичних висловів / З.М. Хомиць-

ка.– 2005.
15.

Кримінально-виконавчий кодекс України / Упорядник

А.Х. Степанюк – 2005.
16.

Бюджетний кодекс України / Упорядник М.П. Кучеряве-

нко. – 2005.
17.

Конституція України.– 2005.

18.

Кримінально-виконавче право (збірник нормативно-

правових документів) / А.Х. Степанюк. – 2005.
19.

Координаційна функція прокуратури України / П.М. Кар-

кач – 2005.
20.

Державна служба в Україні: Монографія / Ю.П. Битяк. –

21.

Правова сутність економічних спорів та спосіб їх вирі-

2005.

шення / О.В. Бринцев. – 2005.
22.

Вищі представницькі органи влади (історико-правове

дослідження) / В.М. Єрмолаєв. – 2005.
23.

Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави

кримінальної відповідальності) / Кол. авт. – 2005.
24.

Місцеве самоврядування в умовах демократичної дер-

жави: Збірник наукових доповідей / Кол. авт., за ред. Ю.П. Битяка. –
2005.
25.

Міжнародні господарські зв‘язки країн із перехідною

економікою в умовах глобалізації / С.М. Макуха. – 2005.
26.

Курс налогового права. Том ІІІ / Н.П. Кучерявенко. –

2005.
Видавництво продовжувало випуск чергових номерів „Вісника
Академії правових наук України‖. Видано чотири його номери.
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Науковцями Інституту вивчення проблем злочинності підготовлено 1 номер збірника наукових праць „Питання боротьби зі злочинністю‖.
Видано також два номери збірника наукових праць „Державне
будівництво та місцеве самоврядування‖.
Видано періодичні видання: „Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права‖ (2004) та „Теорія та практика судової експертизи і криміналістики‖ Вип. 5.
Також видано 2 біографії та бібліографії вчених – правознавців:
Страхова М.М. та Сташиса В.В.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Науковцями Інституту опубліковано близько 311 одиниць друкованої продукції, підготовленої як одноособово, так і у співавторстві, загальним обсягом близько 800 д.а., з яких: 8 монографій, 2 наукові енциклопедії, 7 підручників, 12 навчальнихпосібників, 8 коментарів законодавства, 1 довідник, 1 словник, 6 збірників законодавства, 4 довідкових
та аналітичний оглядів, 2 збірника наукових праць, понад 255 наукових
статей, наукових доповідей та тез наукових доповідей, зокрема:
Монографії
1. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові
засади: Монографія. – Х.: Право, 2005.
2. Політико-правові інститути сучасності: структура, функції,
ефективність / За ред. Панова М. І., Герасіної Л. М. – К.: Концерн «Видавничий дім ―Ін Юре‖, 2005. – 384 с. (у співавт.)
3. Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної
політики в Україні / Відп. за вип.: Грошевий Ю. М., Панов М. І. – Х.: Нац.
юрид. акад. України, 2005. – 651 с. (у співавт.)
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4. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правовий
аналіз / За ред. Мазура А. В. – К., 2005. – 700 с. (у співавт.)
5. Константий О. В. Джерела адміністративного права України. –
К.: Укр. агентство інформації та друку „Рада‖, 2005. – 120 с.
6. Нижник Н. Р., Пашко Л. А., Олуйко В. М., Кінзерський С. А..
Ділове спілкування у сфері державного управління. – Хмельницький,
2005. – 195 с. (у співавт.)
7. Правові проблеми створення та діяльності промисловофінансових груп в Україні. Монографія / За заг. ред. Галянтича М. К. –К.:
НДІ ППіП, 2005. – 224 с. – (у співавт.)
8. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. – В 6 т. – Т. III: Учение о налоге. – X.: Право, 2005.– 600 с.
Наукові енциклопедії
1. Антологія української юридичної думки. – Том 10.-Юридична
наука незалежної України/ За ред. Шемшученка Ю.С. – К.: Вид. Дім
„Юридична книга‖, 2005 (у співавт.)
2. Міжнародна поліцейська енциклопедія. – Т.ІІ. – К., 2005/ Погорілоко П. М., Грищук О. В., Панкевич І., Гудима Д.А. та ін. (у співавт.)
Підручники
1. Екологічне право України: Підручник / Гетьман А. П., Шульга
М. В.,. Попов В. К. та ін.; За ред. Гетьмана А. П. та Шульги М. В. – Х.:
Право, 2005.
2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс).
– Х.: Еспада, 2005.
3. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За
заг. ред. Шемшученка Ю. С.. – К., 2005 (у співавт.)
4. Философия права: Учебник / Данильян О. Г., Байрачная Л. Д.,
Максимов С. И. и др. / Под ред. Данильяна О. Г.. – М.: Эксмо, 2005. –
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416 с. (у співавт.)
5. Философия права: Учебник / Данильян О. Г., Байрачная Л. Д.,
Максимов С. И. и др. / Под ред. Данильяна О. Г.. – Х.: Прапор, 2005. –
384 с. (у співавт.)
6. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Философия: Учебник. – М.:
Эксмо, 2005. – 512 с. (у співавт.)
7. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник. –
М.: Эксмо, 2005. – 480 с. (у співавт.)
Посібники
1. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина:
Навчальний посібник / Битяк Ю. П., Зуй, В. В., Гаращук В. М. та ін. – Х.:
Одіссей, 2005. – 128 с.
2. Законодавство про вибори народних депутатів України. Науково – практичний посібник/ За ред. Панова М. І., Серьогіної С. Г., Бітяка
Ю. П. та ін.). – Х., 2005 (у співавт.).
3. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства:
Навчальний і науково-практичний посібник / За ред. Гетьмана А. П., Янчука В. З.. – К., 2005 (у співавт.).
4. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник /За ред.
Гайворонського В. М. та Погорілка В. П. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 366
с. (у співавт.).
5. Шульга М. Г. Митне право України: Навчальний посібник. – Х.:
Нац. юрид. акад. України, 2005. – 110 с.
6. Філософія права: проблеми та підходи: Навчальний посібник
для студентів спеціальності «Правознавство». – Львів, 2005 (у співавт.).
7. Рабінович П.М., Ярмол Л. В. Проблеми філософії права: Навчальний посібник . – Львів: Вид-во ЛНУ, 2005.
8. Основи правознавства: Навчальний посібник /За ред. Кома-
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рова В. В.- Х., 2005 (у співавт.).
9. Завдання до практичних занять з екологічного права для студентів ІV курсу / Укладачы: Попов В. К., Гетьман А. П., Шульга М. В. та
ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України. 2005. – 40 с. (у співавт.).
10.

Завдання до практичних занять з навчальної дисциплі-

ни «Цивільне право України» для студентів ІІІ курсу / Укладачы: Баєва Г.
О., Баранова Л. М., Борисова В. І.. та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України,
2005. – 115 с. (у співавт.).
11.

Завдання до практичних занять з навчальної дисциплі-

ни «Основи римського приватного права» для студентів ІІ курсу заочного
факультету / Укладачі: Борисова В. І., Баранова Л. М., Печений О. П. –
Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – 16 с. (у співавт.).
12.

Завдання до практичних занять з адміністративного

права для студентів ІІ та ІІІ курсів / Укладачі: Паращук В.М., Зуй В. В.,
Шульга М. Г. та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. –57 с. (у співавт.).
Коментарі законодавства
1. Земельный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. / Гетьман А. П., Шульга М. В., Размєтаєв С. В./ - 3-е изд. – Х., 2005
(у співавт.).
2. Земельный кодекс Украины: Комментарий. – Изд. 4-е / Под
ред.. Гетьмана А. П., Шульги М. В. – Х.: Одиссей, 2005.
3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» / Автори та упорядники. Єрмоленко В. М, Статівка А. М., Уркевич В. Ю. // Бюл. законодавства і юридичної практики України. – 2005. - № 10. – 352 с. (у співавт.).
4. Первомайський О. О. Закон України «Про концесії»: Науковопрактичний коментар. – Сер. «Юридичний радник».- Х.: Страйд, 2005.164 с.
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5. Науково-практичний коментар ЦК України: У 2 т. За ред. Дзери О. В., Кузнецової Н. С., Луця В. В. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. 1. –
832 с. (у співавт.).
6. Науково-практичний коментар ЦКУ. У двох томах. За ред. О.
В. Дзери, Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. – Т. 2. К.: Юрінком Інтер, 2005. –
1088 с. (у співавторстві)
7. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины / Кол. авт.: Бех Г. В., Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. и др.
/Под общ. ред. проф. Кучерявенко Н. П. – Х.: Одиссей, 2005 (у співавт.).
Довідники
Мазур А. В. Порядок заповнення вантажної митної декларації‖ /
За ред. Пашка П.В. – К.: Знання, 2005. – 399 с. (у співавт.).
Словники
Современный словарь по общественным наукам /Под ред Данильяна О. Г. , Панова Н. И. – М.: Эксмо, 2005. – 521 с.
Збірники законодавства
1. Бюджетний кодекс України: Збірник законодавства / Уклад.
Кучерявенко М. П. – Х.: Право, 2005.
2. Законодательство Украины о нотариате (сборник нормативных актов) / Сост. Ігнатенко В. Н. – Х.: Одиссей, 2005.- 416 с.
3. Жилищный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 01.02.2005г.) / Сост. Ігнатенко В. Н. – Х.: Одиссей,
2005.- 160 с.
4. Жилищное законодательство Украины.– Изд. 7-е, с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 мая 2005 г. / Сост. Ігнатенко
В. Н. – Х.: Одиссей, 2005.- 504 с.
5. Борисова В. І., Яроцький В. Л. Цивільний кодекс України //
Упоряд.: Борисова В. І., Яроцький В. Л.- Х.: СПД ФО Вапнярчук Н. М.,
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2005.- 464 с.
6. Інформаційне законодавство / Збірник законодавчих актів у 6
т. – За заг. Ред. Шемшученка Ю. С., Чижа І. С./ Укладач 6-ти томів – Погорілко В. Ф. – К.: Юрид. думка, 2005.
Довідкові та аналітичні огляди
1. Екологічний атлас Харківської області. – Вид. 2-е, перероб. –
Х.: УкрНДІЕП, 2005. – 80 с. (у співавт.).
2. Білоус В. В., Первомайський О. О. Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів
народних депутатів України (з додатками).- Сер. «Юридичний радник».Х.: Страйд, 2005.- 224 с. (у співавт.).
3. Нижник Н. Р. Кафедра державного управління та менеджменту – іменинниця // Командор.- 2005.-№ 1. – С. 2.
4. Любченко П. М. Порівняльний аналіз конституційного регулювання місцевого самоврядування в Україні та інших країнах // Місцеве
самоврядування в умовах демократичної держави / Яричевська Л.В.,
Любченко П.М., Жилінкова І.В. та ін.; За ред. проф. Битяка Ю.П. – Х.:
Право, 2005. – С. 64-82.
Збірники наукових праць
1. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник
наукових праць / Гол. ред. Битяк Ю. П. – Х.: Право, 2005. – Вип. 9.
2. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник
наукових праць / Гол. ред. Битяк Ю. П. – Х.: Право, 2005. – Вип. 10.

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Науковцями Інституту опубліковано близько 135 одиниць друкованої продукції, підготовленої як одноособово так і у співавторстві, загальним обсягом 103,5 д.а., з яких: 3 монографії, 2 підручники, 1 навчаль-
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ний посібник, 3 науково-практичні коментарі, 1 брошура, 3 збірники наукових праць, 2 наукові записки, понад 103 наукові статтті, наукові доповіді та тези наукових доповідей, зокрема:
Монографії
1. Актуальні проблеми методології приватного права: Колективна монографія / За заг. ред. О.Д. Крупчана. – К.: НДІ ППіП, 2005.
2. Правові проблеми створення та діяльності промисловофінансових груп в Україні: Монографія / За ред. М.К. Галянтича. – К.: НДІ
ППіП, 2005. – 224с.
3. Політико-правове регулюваня підприємництва в Україні: теорія і практика: Монографія /Варналій З.С., Кампо В.М. – К., 2005. -380 с.
Підручники
1. Господарське право України: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів / Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М.
та ін. – К.: МАУП, 2005. -236с.
2. Цивільне право України: У 2 кн. – За ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2005 (у співавт.).
Навчальні посібники
Акціонерне право: Навчальний посібник /За ред Луця В.В., Крупчана О.Д. К.- 2004. – 254 с. (фактично посібник вийшов друком у 2005
р.).
Науково-практичні коментарі
1. Комментарий к Гражданському кодексу Украины. –– Х.: Одисей, 2005. – Т. 2 (у співавт.).
2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У
2 т. / За відп. ред. Дзери О.В. (кер.авт.кол.), Кузнецової Н.С., Луця В.В. –
К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. 1 (у співавт.).
3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У
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2 т. / За відп. ред. Дзери О.В. (кер.авт.кол.), Кузнецової Н.С., Луця В.В. –
К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. 2 (у співавт.).
Брошури
Збірник навчально-методичних матеріалів з курсу „Житлове
право‖. Галянтич М.К. – К.: Академія муніципального управління, 2005. –
56 с.
Збірники наукових праць
1. Приватне право і підприємництво: Збірник наукових праць. –
2005. – Вип.4.
2. Актуальні проблеми господарського права (за матеріалами
«круглого столу», м.Київ, 16 грудня 2004 р.) / Ред. кол.: Крупчан О.Д.
(голова), Луць В.В., Галянтич М.К. та ін. – К.: НДІППіП, 2005.
3. Актуальні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні: Збірник наукових праць /Варналій З.С.,
Кампо В.М., Сизоненко та ін. .К –2004 (фактично збірник вийшов друком
у 2005 р.).
Відповідно до Закону України „Про видавничу справу‖ підготовлено та передано до Державного комітету телебачення та радіомовлення документи для одержання Свідоцтва про видавничу справу.

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Науковцями Інституту опубліковано близько 160 одиниць друкованої продукції, підготовленої як одноособово, так і у співавторстві, загальним обсягом близько 150 д.а., з яких: 2 монографії, 1 науковопрактичний коментар законодавства, 1 навчальний посібник, 3 брошури,
1 словник, 8 збірників наукових праць, близько 140 наукових статей, наукових доповідей та тез наукових доповідей, зокрема:
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Монографії
1. Сімсон О.Е. Інвестиційні та інноваційні правовідносини: Перспективи розвитку публічної та приватної сфер. – К.: Концерн „Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2005. — 416 с.
2. Демченко Т. Охрана товарних знаков (сравнітельно-правовой
аналіз). – Изд. 2-е, перераб. и доп.— К.: Ин-т государства и права им.
В.М.Корецкого НАН України, 2005.— 208 с.
Науково-практичний коментар
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України /За
відп. ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С., Луця В.В. – К.: Юрінком Інтер,
2005. – Т.II. – 1088 с. (у співавт.).
Збірники наукових праць
1. Питання інтелектуальної власності.- К.: Друк ПП ―Чех‖, 2005. –
Вип. 2 – 233 с.
2. Питання інтелектуальної власності.-К.: Друк ПП ―Чех‖, 2005. –
Вип. 3 – 306 с.
3.Науково-практичний журнал «Інтелектуальний капітал» (з № 6
нова назва – «Теорія і практика інтелектуальної власності») - вийшло
друком 6 номерів журналу.
Навчальний посібник
Штефан. О.О. Цивільно-процессуальне право у схемах: Навчальний посібник – К.: МАУП, 2004. – 208 с.
Брошури
1.

Орлюк О.П., Ревуцький С.Ф., Нежиборець В.І. Правове

забезпечення національної інноваційної системи в Україні: питання теорії і практики. - К.: Друк ПП ―Чех‖, 2005. – 94 с.
2. Атаманова Ю. Інноваційне право України: проблеми теорії та
систематизації. —Х.: ЧП „Вапнярчук‖, 2005.— 108 с.
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3. Демченко Т. Правове регулювання промислової власності в
Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення. —К.,
2005.— 64 с.
Словники
1. Прахов Б. Словарь терминов по єкономике и конкурентного
права.

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Науковці Інституту фінансового права опубліковали близько 53
одиниць друкованої продукції, підготовленої як одноособово, так і у
співавторстві, загальним обсягом близько 133,16 д.а., з яких: 4 монографії, 1 підручник та конспект лекцій, 1 навчальний посібник, 2 коментарі законодавства, 45 наукових статей та тез наукових доповідей, зокрема:
Монографії
1. Кофлан В.М. Правові аспекти місцевого оподаткування зарубіжних країн: Монографія. – Ірпінь: Нац. акад. держ. под. служби України. – 2005. – 109 с.
2. Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: Монографія. – Хмельницький-Київ, 2005. – 436 с.
3. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. – Т. ІІІ: Учение о налоге. – Х.: Право, 2005.
4. Дедекаєв В.А. Оподаткування:метрологія доданої вартості:
Монографія. – К.: МП „Леся‖, 2005. – 174 с.

Підручники та конспекти лекцій
Дедекаєв В.А. Основи економічної теорії: Комп‘ютерна версія. –
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К.: МП ―Леся‖, 2005. – 150 с.
Навчальні посібники
Музика О. Фінансове право: Навчальний посібник – 2-е вид.,
доп. і перероб. – К.: Вид-во ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 260 с.
Коментарі законодавства
1. Бюджетний кодекс України /Упорядник Кучерявенко М.П. – Х.:
Право, 2005.
2. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины /Кол. авт.: Бех Г.В., Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. и др.; Под
общ. ред. проф. Кучерявенко Н.П. -Х.: Одиссей, 2005.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
Науковці Інституту опубліковали 216 одиниць друкованої продукції, підготовленої як одноособово, так і у співавторстві, загальним обсягом близько 504,44 д.а., з яких: 5 монографій, 6 підручників та курсів лекцій, 6 навчальних та практичних посібників, практикумів та програм, 7
науково-практичних коментарів, 4 довідники, 2 збірники нормативних актів, 1 словник, 1 збірник наукових праць, 175 наукових статей та тез наукових доповідей, зокрема:
Монографії
1. Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г.
Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні
по кримінальній справі: Монографія. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2005. – 352 с.
2. Борисов В.І., Баулін Ю.В., Дорош Л.В., Лемешко О.М., Перепелиця О.І. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). Х.: Право, 2005.
3. Голіна В.В. Судимість. – Х.: Юрид. Харків, 2005.
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4. Гура Р.М. Виконання покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – Х.: Вид-во
СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005.
5. Мельник М.І. Відповідальність за злочини проти виборчих
прав. – К.: Атіка, 2005.
Підручники, курси лекцій
1. Российское уголовное право. Часть Общая: Учебник / Под
ред. проф. Комиссарова В.С. – СПб., 2005. (у співавт.).
2. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студ. юрид.
спеціальностей вищ. навч. Закл. / Марочкін І.Є. , Каркач П.М. , Грошевий
Ю.М. та ін.; За ред. проф. Марочкіна І.Є. , Каркача П.М. – Х.: Одіссей,
2005. – 240 с. (у співавт.);
3. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии: Учебник.– Х.: Одиссей, 2005 (у співавт.).
4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. – Х.: Одиссей,
2005. – 368 с. (у співавт.).
5. Курс лекций по криминологии / Под ред. проф. Даньшина И.Н.
(Общая часть) и проф. Голины В.В. (Особенная часть). – Х.: Одиссей,
2005. – 280 с. (у співавт.).
6. Кримінально-виконавче право: Підручник / За заг. ред. Степанюка А.Х. – Х.: Право, 2005 (у співавт.).
Навчальні та практичні посібники, практикуми та програми, методичні рекомендації
1. Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання для студентів ІV курсу /Укладачі: Шепітько В.Ю., Коновалова
В.О., Журавель В.А. та ін.– Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – 40 с. (у
співавт.).
2. Науковий статус соціології права. Соціологія юридичної діяльності // Програма навчальної дисципліни „Соціологія права‖. – Х.: На-
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ціональна юридична академія України, 2005 (у співавт.).
3. Методичні матеріали з навчальної дисципліни „Питання теорії
та практики застосування Кримінального кодексу України‖ для слухачів
факультету №8 з підготовки професійних суддів-магістрів за спеціальністю 6.060101 ―Правознавство‖ / Укладачы: Баулін Ю.В., Дорош Л.В.– Х.:
Нац. юрид. акад. України, 2005.
4. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний
посібник – Х.: Право, 2005.
5. Журавель В.А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Науково-практичний посібник. – Х.:
Одіссей, 2005. – 312 с.
6. Осадчий В.І. Розслідування злочинів. Методичні рекомендації
/За ред. Коляди П.В. – К.: РВВ МВС України, 2005. (у співавт.).
Науково-практичні коментарі
1. Науково-практичний коментар до Закону України „Про попередження насильства в сім‘ї‖ – 2-е вид., перероб. та доп. / За ред.
О.М. Руднєвої. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. – 160 с.
2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу
України: У 3 кн.– К.: Форум, 2005. – Кн. 2.
3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний
коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С. /За заг.ред.Степанюка А.Х.– Х.:
Одіссей, 2005.
4. Кримінально-виконавчий кодекс України / Упоряд. Степанюк
А.Х. – Х.: Право, 2005.
5. Руднєва О.М. та ін.. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (Науково-практичний коментар) / За ред. О.М. Руднєвої. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив,
2005.
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6. Тихий В.П. Злочин, його види та стадії // Науково-практичний
коментар до Кримінального кодексу України: У 3 кн. – К.: Форум, 2005. –
Кн. 1.
7. Тихий В.П. Злочини проти громадянської безпеки // Науковопрактичний коментар до Кримінального кодексу України: У 3 кн.– К.: Форум, 2005. – Кн. 3.

Збірники нормативних актів
1. Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг та заяв
суб‘єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2004 року.
– К.: Атіка, 2005 (у співавт.).
2. Кримінально-виконавче право: Збірник нормативно-правових
документів / Уклад. Степанюк А.Х. – Х .: Право, 2005.
Довідкова література
1. Довідник працівника кримінально-виконавчої інспекції / Укладачі: Гура Р.М., Степанюк А.Х., Шкадюк В.В. – Х.: Вид-во СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 464 с.
2. Як не стати жертвами злочинних проявів насильницького і корисливого характеру: Пам‘ятка для громадян / Розробники: Голіна В.В.,
Батиргареєва В.С. та ін. К.: Видавничий Дім „Ін Юре‖, 2005.
3. Борисов В.І., Кальман О.Г. Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. Довідник
(1995-2005). Х.: Гімназія, 2005.
4. Вибори Президента України 2004 року. Інформ.-аналіт. вид./
Ред.кол.: Давидович Я.В., Ставнійчук М.І., Мельник М.І. та ін. – К.: ЦВК,
2005 (у співавт.).
Словники
Кальман А., Христич И. Понятийный аппарат современной кри-
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минологии: терминологический словарь / Под общей ред. Голины В.В. –
Х.: Гимназия, 2005.
Збірники наукових праць
Питання боротьби зі злочинністю. – 2005. – №10. – 223 с.

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Науковцями Центру опубліковано близько 50 одиниць друкованої продукції, підготовленої як одноособово, так і у співавторстві, загальним обсягом 88,83 д.а., з яких: 2 монографії, 1 посібник, 3 збірники наукових праць, 1 аналітичний огляд, 1 науково-практичне видання, 1 аналітичний огляд, понад 40 наукових статей, доповідей та тез наукових
доповідей, зокрема:.
Монографії
1. Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту
персональних даних (в електронному вигляді) / Швець М., Брижко В.,
Цимбалюк В., Гуцалюк М. – К., 2005. – 411 с.
2. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє/ Фурашев В., Ланде Д. , Григор‘єв О. , Фурашев О. К. : Інжиніринг, 2005. – 164 с.
Посібники
Організація захисту інформації. Навчальний посібник/ Гуцалюк
М.В., Гайсенюк Н.А. – К.: Альтерпрес, 2005. – 244с.
Збірники наукових статей
1. Правова інформатика. № 2(6). – К.: - НДЦПІ АПрН України,
2005. – 97 с.
2. Правова інформатика. № 3(7). – К.: - НДЦПІ АПрН України,
2005. – 108 с.
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3. Правова інформатика. № 4(8). – К.: - НДЦПІ АПрН України,
2005. – 102 с.
Аналітичний огляд
Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації: додаток до наукового журналу «Правова інформатика»/ Задорожня Л.М., Коваль М.І., Брижко В.М.; За ред. чл.-кор.
АПрН України Швеця М.Я. – К.: НДЦПІ, 2005. – 31 с.
Науково-практичне видання
Експертизи у судовій практиці/ Сегай М.Я. (у співавт.). – К.: Юрінком Інтер, 2005 р. – 386 с.
Видання та розповсюдження наукового журналу «Правова
інформатика»
Постановою Президії ВАК України від 08.06.2005 р. за № 2-05/5
журнал включено до Переліку №16 наукових фахових видань України, в
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук, галузь - юридичні науки.
Крім цього, створено веб-сторінку журналу „Правова інформатика‖

на

сайті

НДЦПІ

АПрН

України.

http://bod.kiev.ua/main2.htm.
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Його

адреса

-

X. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Важливим напрямком діяльності інститутів Академії правових
наук України є налагодження міжнародного співробітництва з науковими
та науково-освітніми закладами інших країн.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Львівська лабораторія прав людини і громадянина Інституту
співпрацювала з:


Інститутом конституційної та правової політики (COLPI) Інституту відкритого суспільства (Угорщина, м. Будапешт);



Міжнародним Центром юридичного захисту прав людини "Interrіghts"
(Велика Британія, Лондон);



Ягеллонським університетом у Кракові (Центр прав людини юридичного факультету).
На базі Львівської лабораторії проведено зустріч співробітників

Лабораторії

з

Головою

Європейського

суду

з

прав

людини

Л.Вільдхабером під час його перебування у Львові (5 травня 2005р.), на
якій відбувся взаємний обмін інформацією та друкованими виданнями
та обговорено можливості співпраці (інформацію про цей захід опубліковано у „Віснику Академії правових наук України‖. – 2005. – № 2).
Здійснюється співпраця з Бюро інформації Ради Європи в Україні щодо видання наступної збірки (книги) рішень Європейського суду з
прав людини.
Академік АПрН України Петришин О. В. брав участь у засіданні
Координаційної ради Міжнародного союзу юристів, що відбулося 10 лютого 2005 р. у Москві.
Чл.-кор. АПрН України Погорілко В.Ф. є членом Міжнародної
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Асоціації конституційного права. Він надавав допомогу у створенні Інституту держави і права Академії наук Молдови.
Чл.-кор. АПрН України Скакун О. Ф. співпрацює з Люблінським
університетом імені Марії Кюрі-Складовскої (Польща).
Чл.-кор. АПрН України Спасибо-Фатєєва І. В. у складі делегації
спілкувалась з науковцями Великої Британії з проблематики електронної
комерції.
Д.ф.н. Максимов С. І. підтримував наукові контакти з директором Дослідницького Центру з історії права, філософії та соціології права
і комп‘ютерних наук і права (CIRSFID) при Університеті Болоньї проф.
Энріко Паттаро та Почесним професором Університету Буенос-Айресу
Еугеніо Булигіним.
Науковий співробітник Лабораторії Панкевич І. М. брав участь у
стажуванні на юридичному факультеті Віденського університету та в інституті міжнародного і порівняльного права імені Макса Планка (Гейдельберг, Німеччина).

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
На розвиток міжнародного наукового співробітництва та зміцнення наукових зв‘язків Інститутом укладено Договір про співробітництво між Інститутом приватного права і підприємництва і Інститутом держави і права НАН Бєларусі.
У відповідь на запрошення до співробітництва з боку Київського
державного центру науково-технічної і економічної інформації (КиївЦНТЕІ) завідувачем відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Інституту проведено переговори щодо можливого
формату участі Інституту в заходах КиївЦНТЕІ, спрямованих на розвиток
співробітництва України та Китаю, зокрема, школи-семінару для українських вчених «Міжнародне правове регулювання договірних відносин в
сфері трансферу технологій в Україні та КНР».
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З метою сприяння здійсненню економічної політики України в
умовах реалізації стратегічного курсу нашої держави на європейську інтеграцію, невід‘ємною складовою якого є її вступ до Світової організації
торгівлі, відділом міжнародного приватного права та порівняльного правознавства у співпраці з американськими партнерами-представниками
Europe and Eurasia Commercial Law Development Program Office of the
General Counsel U.S. Department of Commerce здійснюється підготовка
англійсько-російсько-українського Словника термінів Світової організації
торгівлі.
Академік АПрН України Луць В.В. та чл.-кор. АПрН України Крупчан О.Д. як арбітри Міжнародного комерційного арбітражного суду при
Торгово-промисловій палаті України брали участь у вирішенні спорів з
участю іноземних комерційних організацій.

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Важливим моментом діяльності Інституту інтелектуальної власності є встановлення міжнародного співробітництва з низкою наукових
центрів зарубіжних країн, що працюють у сфері інтелектуальної власності.
За підписаним Інститутом Меморандумом про взаєморозуміння
з Інститутом Макса Планка (Німеччина) передбачено отримання від
останнього матеріалів з питань іноземного і міжнародного права в галузі
патентів, авторських прав і конкуренції. Досягнуто домовленостей щодо
отримання наукових публікацій фахівців Інституту Макса Планка у науковому виданні Інституту – науково-практичному журналі «Інтелектуальний капітал». Журнал включено до переліку періодичних видань, які є
обов‘язковими до передоплати.
Налагоджуються ділові контакти з факультетом права і управління Варшавського університету, з якім підписано Меморандум про
взаєморозуміння.
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Встановлено творчі контакти з багатьма провідними американськими, німецькими та польськими фахівцями з інтелектуальної власності. Зокрема досягнуто домовленості з професором Школи права Стенфордського університету (Каліфорнія, США) Л.Лесігом щодо започаткування і розвитку в Україні руху «Creative commons», який є одним із різновидів руху «Open source».
Дирекція Інституту інтелектуальної власності Варшавського університету пропонує

взяти участь у проекту, якій фінансується через

Євросоюз.
Проведено переговори щодо співпраці з представниками Варшавської політехніки, Федерації науково-технічних співтовариств (Польща).
У подальшому планується підписання договору про співробітництво з Варшавським Інститутом, Люблінським Університетом Марії
Кюрі-Скадовської, Інститутом інтелектуальної власності Ягелонського
Університету.

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Інститут продовжує роботу щодо співпраці з Федеральним державним унітарним підприємством „Державний науково-дослідний інститут розвитку податкової системи‖ Міністерства Російської Федерації по
податках і зборах.
Інститут тісно співпрацює з Посольством республіки Польща в
Україні.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
Міжнародне наукове співробітництво Інституту відбувалося за
такими напрямками.
Чл.-кор. АПрН України Баулін Ю.В. як член Групи експертів ви-
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сокого рівня Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних
органів Ради національної безпеки і оборони України був запрошений до
МВС Литви з метою обміну передовим досвідом роботи правоохоронних
органів двох країн.
Науковці лабораторії „Використання сучасних досягнень науки і
техніки у боротьбі зі злочинністю‖ спілкуються з науковими установами
та вищими навчальними закладами Росії та Бєларусі. Зокрема, до їх
складу входять: Академія управління МВС Росії, Воронізький державний
університет, Головне управління юстиції Краснодарського краю МЮ РФ,
Калінінградський державний університет, Алтайський державний університет, Тульський державний університет, Науково-дослідницький центр
при державному митному комітеті РФ (Російська митна академія), Саратовська державна академія права, Академія ФСБ Росії, Краснодарський
державний університет, Московський державний університет, Башкирський державний університет та ін.
Фахівці сектору проблем кримінально-виконавчого законодавства брали участь у проекті підвищення ефективності роботи спостерігальних комісій, що розробляється Міжнародною організацією „РRІ‖, яка
сприяє реформам у сфері виконання покарань.

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Науковці Центру брали участь у підготовці спільно з Національним центром з питань євроатлантичної інтеграції України щотижневого
інформаційного бюлетеня «Україна – НАТО» в електронному вигляді.
Спільно з Департаментом інформаційних технологій МВС України науковці Центру розробили пропозиції з питань системної інформатизації органів внутрішніх справ Вірменії, що враховують досвід розроблення та впровадження системної інформатизації органів внутрішніх
справ України.
Виконувались попередні роботи щодо включення польської мо-
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вної версії EVROVOC в інтегровану автоматизовану систему оброблення

нормативно-правової

інформації.

Зокрема,

разом

з

україно-

польським Центром сприяння розвитку менеджменту підприємництва та
інвестицій було підготовлено й надіслано до Парламентської Асамблеї
України та Республіки Польща пропозиції щодо можливої співпраці у
створенні інтегрованої автоматизованої системи обробленнянормативно-правової інформації з використанням стандарту EVROVOC. Основним завданням цієї системи є включення польської мовної версії
EVROVOC до вже існуючого англо-франко-українського багатомовного
варіанту та інтегрування його до інформаційно-аналітичних систем порівняння нормативно-правових баз даних польського та українського законодавства, а також гармонізація нормативно-правових актів з нормами
країн ЄС. Важливим елементом цього є також створення українопольського перекладача.
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ХІ. КООРДИНАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНСТИТУТІВ. МІЖГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Згідно з Статутом Академії правових наук України важливими
завданнями її діяльності є координація наукової роботи навчальних закладів юридичного профілю, сприяння інтеграції академічної та вузівської юридичної науки.
Президія Академії проводить значну роботу з питань координації наукових праць у галузі держави і
права. Одним з цих напрямів є координація дисертаційних досліджень між
науковими та навчальними закладами
юридичного профілю. Результати цієї
роботи лягли в основу видання першого та єдиного в Україні „Переліку тем
дисертаційних досліджень з проблем
держави і права―.
Цим виданням Академія ставить за мету поширення інформації серед наукової громадськості стосовно основних напрямів дисертаційних
досліджень, які виконуються в Україні, що дасть змогу вченим радам
вищих юридичних закладів освіти, юридичних факультетів та науководослідних установ юридичного профілю, науковим керівникам, аспірантам та здобувачам здійснювати планування науково-дослідницької роботи, проводити дисертаційні дослідження з найбільш актуальних проблем держави і права, уникати повторення та дублювання тематики, забезпечуючи тим самим ефективність наукових досліджень.
Видання „Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем
держави і права― вперше започатковано Академією у 1995 р. За період
до 2005 р. Президія Академії провела роботу щодо налагодження
зв‘язків як з вищими юридичними закладами освіти, так і з науководослідними установами, що мають вчені ради і затверджують теми кан-

>> 166 <<

дидатських і докторських дисертацій з юридичних спеціальностей, за
якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук. Це спеціальності: 12.00.01 – 12.00.12,
19.00.06, 21.07.01, 21.07.03, 21.07.04, 21.02.02, 21.07.01, 21.07.02,
21.07.03, 21.07.04.
На сьогоднішній день Президією Академії встановлено постійні
зв‘язки з 49 науковими установами.
Теми, затверджені вченими радами, групуються за певними галузями права і рецензуються координаційними бюро відділень Академії:
1)теорії та історії держави і права; 2) державно-правових наук і міжнародного права; 3) цивільно-правових наук; 4) екологічного, господарського
та аграрного права; 5) відділенням кримінально-правових наук, які є експертно-консультативними органами з координації наукових досліджень
у відповідній галузі правової науки.
Координаційні бюро відділень при рецензуванні тем звертають
увагу на теми, які не мають належного рівня актуальності; не належать
до заявленої спеціальності; некоректно та невдало сформульовані; на
теми, формулювання яких охоплює занадто вузьке коло проблем, або,
навпаки, має місце штучне звуження проблематики за рахунок надмірної
спеціалізації проблеми; на співвідношення кількості тем з різних спеціальностей тощо.
Координаційні бюро відділень за результатами аналізу тем надають Президії Академії зауваження, які доводяться до відома відповідних наукових установ, де затверджувалися ці теми.
За 10 років (1995 – 2004 рр.) обсяг опублікованих тем, затверджених вченими радами установ юридичного профілю, збільшився з 267
( 1995 р.) до 770 (2004 р). Президією Академії відпрацьовано форму даних, включених до опублікування у „Переліку‖ Так, сьогодні за кожною
спеціальністю спочатку подаються докторські, а потім кандидатські дисертації. У відповідних графах вказано тему дисертації, її виконавця, рік
затвердження теми відповідною вченою радою, наукового керівника
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(консультанта) та наукову установу, в якій виконується дисертація. Теми
дисертаційних досліджень подаються із збереженням їх мовностилістичних особливостей, як вони були затверджені вченими радами відповідних закладів і установ та надані Академії, за винятком явних орфографічних помилок. Теми ж, щодо яких є зауваження координаційних бюро
відділень Академії наводяться окремо з розкриттям змісту зауваження.
У 2005 р. вперше здійснено видання „Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права― з окремим опублікуванням
тем, що мають зауваження відділень Академії.
Дане видання отримало позитивний відгук з боку юридичної
громадськості і було надіслано навчальним закладам та науководослідним установам юридичного профілю для планування наукової діяльності.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Інститут протягом звітного періоду традиційно приділяв значну
увагу проведенню координаційної та інформаційно-аналітичної діяльності, здійсненню міжгалузевого співробітництва.
Керівництво Інституту веде регулярні консультації з харківським
міським головою щодо координації усіх розробок і проведення правових
експертиз проектів нормативно-правових актів для Харківської міської
ради.
Львівська лабораторія прав людини і громадянина виступала
координатором в питаннях стосовно перекладу та наступного наукового
коментування найбільш актуальних для України рішень Європейського
суду з прав людини.
Проведено

значну

інформаційно-аналітичну

діяльність.

Львівською лабораторією перекладено з англійської мови і науково
опрацьовано 47 нових, актуальних для України рішень Європейського
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суду з прав людини, які оприлюднено у 68 публікаціях у таких періодичних виданнях: „Право України‖, „Юридичний вісник України‖, „Юридична
Україна‖, „Юридический Вестник‖, „Адвокат‖, „Вісник Верховного Суду
України‖, „Бюлетень Міністерства юстиції України‖, „Юридична газета‖
та які надсилалися для використання у практичній діяльності Апарату
Верховної Ради України, Конституційному Суду України, Верховному
Суду України, Міністерству юстиції України; використовувались при викладанні навчальних курсів „Права людини‖ у Західноукраїнському інституті інформаційних технологій та управління, „Теорія держави і права‖, „Філософія права‖, „Юридична деонтологія‖ на юридичному та філософському факультетах Львівського національного університету імені
Івана Франка та в організації роботи студентської юридичної клініки з
прав біженців при згаданому юридичному факультеті, в організації та
проведенні V обласної Олімпіади школярів з прав людини.
Співробітники сектору митного права Шульга М. Г., Мазур А. В.
здійснили узагальнення практики притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення в митній сфері (дослідження із застосуванням статистичних методів). Крім того, здійснено
систематизацію постанов Кабінету Міністрів України та наказів Державної митної служби України, що стосуються виконання положень нового
Митного кодексу України. К.ю.н. Зуй В. В. систематизувала митне законодавство щодо правового регулювання державного експортного контролю. К.ю.н. Писаренко Н. Б. підготувала картотеку законодавчих актів з
нетарифного регулювання в системі митної справи, здійснювала систематизацію постанов Кабінету Міністрів України та наказів Державної митної служби України, що стосуються виконання положень нового Митного кодексу України. М.н.с. Сорокун І. М. вивчала та аналізувала чинне
законодавство, монографічну літературу та збирала матеріали за темою
„Забезпечення якості товарів, що ввозяться в Україну: адміністративноправовий аспект‖.
П.н.с. Мілаш С. В. Узагальнили практику застосування законодавства України у сфері договірної діяльності Харківського апеляційного

>> 169 <<

господарського суду України.
Н.с. Воронова І. В. вивчала та аналізувала чинне законодавство, монографічну літературу та збирала матеріали за темою „Законоповага як правова цінність громадянського суспільства‖.
Традиційною формою інформаційно-аналітичної діяльності щодо впровадження та використання результатів наукових досліджень Інституту є читання лекцій для органів місцевого самоврядування, підприємств і установ різних форм власності. Так, протягом 2005 р. прочитано
понад 11 лекцій, проведено 6 виступів в пресі, на телебаченні.
Важливим напрямом роботи Інституту є налагодження міжгалузевого співробітництва, яке здійснюється Інститутом у різних формах. Інститут активно співпрацює з Харківською міською радою щодо
розроблення і правової експертизи проектів нормативно-правових актів.
Так, к.ю.н. Любченко П. М. є членом робочої групи з розгляду спірних
питань у містобудівній сфері Харківської міської ради.
Академік АПрН України Погорілко В. Ф. працює у Міжвідомчій
комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, є членом правління Фонду сприяння місцевому самоврядуванню, заступником Голови міжвідомчої комісії з питань правової освіти населення, співпрацює з Громадською радою експертів з питань внутрішньої
політики, Міжнародною Асоціацією з конституційного права і Товариством конституційного права.
Чл.-кор.

АПрН України Рабінович П. М. є членом Науково-

консультативної ради при Верховному Суді України.
Львівська лабораторія прав людини і громадянина співпрацювала з Львівським юридично-консультативним центром „Права людини
не мають кордонів‖ з проблематики прав біженців; Західноукраїнським
інститутом інформаційних технологій та управління (спільна організація
ІV Обласної олімпіади школярів з прав людини); юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка (спільна
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організація роботи студентської юридичної клініки); Спілкою адвокатів
України (підготовка до видання матеріалів тренінгів адвокатів з питань
використання Європейської конвенції з прав людини); Центром Ради
Європи в Україні (підготовка до видання збірки перекладів нових рішень
Європейського суду з прав людини).
К.ю.н. Константий О. В. брав участь у Третьому та Четвертому
засіданнях Громадської ради „Судова реформа‖ (Всеукраїнська незалежна суддівська Асоціація правників України, Американська асоціація
юристів. – К.: Київ. регіонал. центр АпрН України, (18 березня та 19 травня 2005 р.).
Завідувач Лабораторією проблем правового регулювання земельних відносин доц. Размєтаєв С. В. є членом колегії Держуправління
екології та природних ресурсів в Харківській області, головою Громадської ради та членом Науково-технічної ради, Наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги, обласної Координаційної ради з питань екологотехногенної безпеки.
Чл.-кор. АПрН України Шульга М. В. є консультантом Харківського обласного управління земельних ресурсів.
Науковці Інституту беруть участь у роботі 13 редакційних колегій таких видань: „Проблеми законності‖, ―Вісник державної служби‖, ―Вісник Національної академії державного управління при Президентові
України‖, збірник Національної академії державного управління при Президентові України, Вісник Академії митної служби ―Нова політика‖, збірник ―Інформаційні технології та захист інформації‖, журнал ―Юридична
Україна‖, збірник ―Інформаційні технології та захист інформації‖, Вісник
Хмельницького інституту управління і права, Вчені записки ХГУ ―НУА‖ –
ХГУ ―Народна українська академія‖, Бюлетень Національної служби посередництва і примирення, Щорічник матеріалів Харківських політологічних читань, Вісник Центральної виборчої комісії.
Співробітники сектору проблем державно-правової конфліктології підтримують наукові контакти з фахівцями відповідного профілю
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академічних установ, навчальних та інших закладів: Харківського Центру
по вивченню проблем боротьби з організованою злочинністю; ХНУ ім. В.
Н. Каразіна, (кафедри політології та соціологічного факультету); Українського інституту соціальних досліджень (Київ); ХГУ ―Народна українська
академія‖ (факультет соціального менеджменту) та беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад: спеціалізованої вченої ради ХНУ ім. В.
Каразіна за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології
(Герасіна Л. М.); спеціалізованої вченої ради Д.64.051.18 ХНУ ім. В. Н.
Каразіна за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія
історії (Клімова Г. П.).
У рамках співробітництва з Харківським відділенням Національної служби посередництва та примирення:


Надано методичну допомогу щодо проведення моніторингу стану
соціально-трудових відносин у колективах (к.ф.н. Воднік В. Д.);



Проведено щомісячні семінари-наради;



Виступи з лекціями для арбітрів та незалежних посередників Національної служби посередництва і примирення (16 годин) з проблем
наукового забезпечення розв‘язання колективних трудових спорів
(конфліктів) – квітень-травень 2005 р. (к.ф.н. Ставицька О. В.);



Участь у семінарах-нарадах (усього 7 засідань) Харківського відділення Національні служби посередництва і примирення (к.ф.н. Ставицька О. В.).
У рамках співробітництва з Харківським обласним комітетом

профспілок працівників освіти і науки прочитано лекції з практики регулювання конфліктів для студентського профактиву м. Харкова (к.ф.н.
Ставицька О. В.).
В контексті наукового співробітництва співробітники Інституту
здійснювали наукове керівництво та наукове консультування із захисту
докторських та кандидатських дисертацій. Крім того, проводили: опонування на захисті дисертацій; підготовка відгуків на автореферати; підго-
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товка експертних висновків на дисертаційні роботи; підготовка рецензій, відзивів на дисертації та автореферати.

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Інститут здійснював координаційну діяльність з:
1) Академією муніципального управління у напрямку розроблення методології приватного права; пізнання закономірностей розвитку
правових явищ; удосконалення механізмів правового регулювання; наукового забезпечення ефективного впливу права на розвиток суспільства; визначення співвідношення публічно-правової та приватноправової
сфер; розроблення критеріїв структуризації приватного права; забезпечення врахування приватних інтересів при нормотворчій та правозастосовчній діяльності;
2) Хмельницьким інститутом регіонального управління та права
у напрямку розв‘язання

проблем адаптації цивільного законодавства

України до стандартів Європейського Союзу;
3) Національним університетом «Острозька академія» в аспекті
дослідження та вивчення історії як світового, так і українського приватного права.
4) Академією муніципального управління з питань розв‘язання
екологічних проблем виробництва за допомогою пошуку нових шляхів і
підходів до виконання міжнародних стандартів природоохоронних вимог
екологічного законодавства; економії енергії та ресурсів для природоохоронних заходів за рахунок ефективнішого управління ними; поліпшення системи управління підприємством у цілому; освоєння ринку екологічно чистої продукції; проблем і перспектив сертифікації підприємств
України за міжнародними стандартами менеджменту як запоруки екологічної безпеки.

>> 173 <<

Здійснювалася співпраця з:
1) Міжрегіональною академією управління персоналом з питань
дослідження методологічних і теоретичних проблем приватного права,
закономірностей розвитку ринкових відносин в Україні як необхідної
умови становлення національного підприємництва; реалізації положень
нових Цивільного, Земельного та Господарського кодексів України; розвитку підприємництва промислової сфери; аналізу стану законодавства
в Україні та за кордоном у цій сфері; вироблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони і
захисту підприємницької діяльності державою;
2) юридичним факультетом Прикарпатського університету ім.
В.Стефаника з питань дослідження фундаментальних і прикладних проблем теорії та практики корпоративного права; розроблення та проведення наукової правової експертизи законодавчих та інших нормативноправових актів України стосовно корпоративних прав; підготовки в обґрунтування пропозицій щодо поліпшення юридичного забезпечення корпоративних прав в Україні відповідно до міжнародних стандартів; здійснення інформаційно-аналітичної діяльності у сфері розвитку міжнародного й національного законодавства з корпоративного управління, діяльності відповідних контрольно-наглядових та юрисдикційних органів,
вітчизняних та зарубіжних досліджень цієї проблематики;
3) Академією муніципального управління у напрямку дослідження правових засад організації та діяльності суб‘єктів підприємництва;
теоретико-правових основ здійснення підприємницької діяльності; державної регуляторної політики у сфері підприємництва.
Інститут також підтримує тісні зв’язки та здійснює координаційну діяльність з:
1) відділенням цивільно-правових наук Академії правових наук
України. У рамках координаційної роботи Інституту та відділення у 2005
р. практикувались спільні засідання відділення та Вченої ради Інституту,
на яких розглядались актуальні проблеми цивільного та підприємниць-
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кого права України;
2) юридичним факультетом Національного університету ім. Т.Г.
Шевченка, зокрема з кафедрою цивільного та господарського права, у
рамках координаційної роботи заплановано проведення у 2006 р. читань
ім. О.А. Підопригори;
3) Центром комерційного права.

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Інститут здійснює координацію роботи з органами державної
влади та підтримує наукові зв‘язки шляхом проведення спільних науково-практичних досліджень; участі у науково-практичних конференціях,
семінарах, „круглих столах‖; редагування підручників, навчальних посібників, монографій; рецензування та опонування кандидатських дисертацій тощо.
Зокрема, найважливіші заходи проведено з: Комітетом з питань євроінтеграції Верховної Ради України, Комітетом Верховної Ради
України з питань науки та освіти, Академією правових наук України, Вищим господарським судом України, Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Тернопільською
академією народного господарства, Міністерством економіки Автономної Республіки Крим.
Інформаційно-аналітична діяльність здійснювалась у напрямку аналізу та моніторингу національного законодавства України, сфери
інтелектуальної власності, інноваційної сфери та регулювання трансферу технологій, підготовки інформаційно-аналітичних добірок та довідок,
наукових програм, методичних рекомендацій. В рамках цієї діяльності
здійснено наступне.
1. Аналіз: державних систем правової охорони промислової
власності (зокрема винаходів і корисних моделей) країн СНД; законодавства України в сфері правової охорони винаходів і корисних моделей
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та законодавства країн-учасниць Міждержавної ради з питань охорони
промислової власності; відповідності законодавства країн СНД вимогам
Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS);
консолідованого тексту проекту Договору ВОІВ про охорону прав організацій ефірного мовлення; законодавства країн СНД та країн ЄС в сфері
правової охорони промислових зразків; форми правової охорони промислового зразка (зарубіжний досвід); особливостей правової охорони
промислового зразка як торговельної марки (знака для товарів і послуг);
правових заходів, які запобігають наданню прав на промисловий зразок
та торговельну марку різним особам; відповідності законодавства України в сфері правової охорони промислових зразків вимогам Угоди про
торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS); міжнародних норм, законодавчої та судової практики щодо правової охорони товарного знаку в мережі Інтернет; міжнародно-правових актів Конвенції,
які діють у країнах ЄС, щодо визнання та виконання іноземних судових
рішень; законодавчого забезпечення стосовно інноваційної діяльності,
що дає підставу пропонувати пропозицію скасування рішення Верховної
Ради України про зупинення чинності Закону України «Про інноваційну
діяльність» у ст.ст. 21 та 22, які передбачають пільгове оподаткування
об‘єктів інноваційної діяльності (зниження на 50% податку на додану вартість і так само – податку на прибуток), а також звільнення від мита і
того самого податку на додану вартість при ввезенні в Україну сировини,
комплектуючих виробів та обладнання, необхідних для випуску інноваційного продукту, що створить можливість спрямувати додаткові кошти
виключно на фінансування інноваційної, науково-технічної діяльності та
розбудову власних науково-технічних, дослідницьких та експериментальних баз; підстав припинення „чинності майнових прав інтелектуальної
власності на торговельну марку, який вживає ЦК і ―припинення дії свідоцтва, що використовується в Законі України від 15 грудня 1993 р. ―Про
охорону правна знаки для товарів та послуг‖; світових тенденцій в
розв‘язанні проблем патентування та ліцензування комп‘ютерних програм і баз даних (проаналізовано більше 82 публікацій). Головні тенденції в цьому напрямку – поширення „відкритих кодів‖ і водночас, більш
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активне

патентування

засобів,

пов‘язаних

із

застосуванням

комп‘ютерних програм. Про останнє свідчать факт прийняття у травні
2005 р. ЄС Директиви стосовно дозволу на патентування комп‘ютерних
програм та взагалі „пом‘ягшення‖ обмежень на патентування. Боротьба
проти „відкритих кодів‖ пересувається у бік недоліків від їх використання,
особливо побудови з їх використанням серверів (У цьому напрямку суттєвою рисою часу є утворення де-факто мегакорпорацій, оскільки компанії Microsoft, Hewlett-Packard, IBM та ін., захищаючи патентами власні
розробки на окремі процедури та протоколи і обмінюючись ліцензіями на
них зі своїми основними конкурентами (а це необхідно для сумісності з
іншими програмними продуктами, поширеними на ринку), звужують можливості представників „відкритих кодів‖); спеціальної літератури та нормативних актів щодо створення ринку ліцензій об‘єктів інтелектуальної
власності в США, країнах Західної Європи та Японії (проведений аналіз
показав, що у розвинутих країнах в основному дотримуються точки зору, згідно з якого продаж ліцензій являє собою не дуже прибутковий
шлях використання винаходів, і вдаються до продажу ліцензій на них
лише тоді, коли немає альтернативи для удержання та зміцнення позицій даних фірм на відповідних ринках); права інтелектуальної власності
в Польщі у контексті запозичення польського досвіду для вдосконалення
вітчизняного законодавства; умов надання правової охорони винаходу
відповідно до законодавств країн СНД.
2. Моніторинг: законодавчого забезпечення сфери правової
охорони інтелектуальної власності країн світу та регіональних конвенцій
в сфері правової охорони секретних винаходів зарубіжних країн, зокрема, країн, які входять до блоку НАТО, країн СНД; спеціальної літератури
та законодавчих актів у сфері венчурної діяльності; поточний моніторинг
в

англомовному

сегменті

Інтернет

з

питань

правового

захисту

комп‘ютерних програм та баз даних, які включали підтеми: програмного
забезпечення, апаратурного забезпечення, мереж, баз даних, менеджменту; загальних положень з цитування у законодавстві Німеччини, Росії
та України.
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Підготовлено тематичні інформаційно-аналітичні добірки: ―Національні інноваційні системи: основні поняття‖ (вип.1); „Національні інноваційні системи. Формування. Розвиток‖ (вип. 2); Фінансове та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності; „Ліцензійні договори‖; ‖Законодавство країн світу в сфері інтелектуальної власності‖; ‖Законодавство України в сфері інтелектуальної власності за об‘єктами права інтелектуальної власності‖; ―Правомочності з використання в господарський
діяльності прав інтелектуальної власності‖; ―Яким повинен бути звіт щодо оцінки інтелектуальної власності‖; ―Управління інтелектуальною власністю‖;

―Державна система інтелектуальної власності‖; ―Національні

інноваційні системи. Формування. Розвиток‖(вип. 3); ―Гармонизация правовой охраны интеллектуальной собственности в странах европейского
сообщества‖; „Законодавство країн СНД в сфері правової охорони винаходів і корисних моделей‖; ―Авторське право‖; ―Право інтелектуальної
власності на торговельну марку‖; ―Еволюція категорії ―власність‖, ―Інновації – головний напрямок інвестиційного процесу‖.
Підготовлено аналітичні довідки: „Порівняльний аналіз законодавства України в сфері правової охорони винаходів з законодавством
країн-учасниць Міждержавної ради з питань охорони промислової власності‖, в якій розглянуто основні положення щодо набуття прав на винаходи; „Державні системи правової охорони промислової власності (зокрема винаходів і корисних моделей) країн СНД‖, в якій розглянуто діяльність державних органів, законодавство в сфері правової охорони промислової власності країн СНД;

„Гармонізація законодавства в сфері

правової охорони винаходів і корисних моделей України і країн СНД –
учасниць Міждержавної ради з питань охорони промислової власності
та його відповідність вимогам Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS)‖; „Правове регулювання секретних винаходів в зарубіжних країнах та Україні‖, в якій розглянуто норми законів,
що стосуються правової охорони секретних винаходів в промислово розвинутих країнах, надано пропозиції щодо зміни концепції правової охорони секретних винаходів в Україні; „Форми правової охорони промис-
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лових зразків‖, в якій проаналізовано форми правової охорони промислового зразка (авторсько-правова, патентна, торговельна марка), сформульовано підхід до вибору форми правової охорони; „Промисловий
зразок як об‘єкт патентного права‖, в якій розглянуто основні положення
законодавства в сфері правової охорони промислових зразків зарубіжних країн, зокрема об‘єкти промислового зразка, суттєві ознаки, що характеризують промисловий зразок, умови надання правової охорони;
„Захист прав на винаходи відповідно до законодавства в сфері правової
охорони винаходів країн-учасниць Міждержавної ради з питань охорони
промислової власності‖, в якій розглянуто дії, що порушують права власника патенту на продукт та спосіб (процес); „Питання державного регулювання та участі держави у патентно-правових відносинах‖; ―Сучасний
стан рівня економіки України с точки зору її інновативності‖; ―Керівництво по розподілу інтелектуальної власності в договорах на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт і в
договорах про спільну науково-технічну діяльність, які укладаються між
українськими та іноземними організаціями‖ (проект). Матеріал надіслано
на відповідний сайт Інтернету Інституту для загального ознайомлення та
практичного застосування в зазначених організаціях.
Аналітичні добірки і довідки містять інформаційні матеріали, що
стосуються державної політики у галузі розвитку національної інноваційної системи, правової охорони об‘єктів авторського права і суміжних
прав, світових тенденцій розвитку системи охорони прав ОІВ, ринку інтелектуальної власності на основі патентної інформації.
Матеріали подано з таких напрямків: розвиток і вдосконалення
нормативно-правової бази, що забезпечує введення результатів інтелектуальної діяльності в цивільний оборот; проведення економічної політики відносно учасників інноваційної діяльності; формування інфраструктури інноваційної системи для розвитку і вдосконалення інноваційного
підприємництва; державна підтримка комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності; судова практика проведення експертиз об‗єктів інтелектуальної власності; правове регулювання захисту від недобросові-
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сної конкуренції; захист прав на винаходи відповідно до законодавства в
сфері правової охорони винаходів країн-учасниць Міждержавної ради з
питань охорони промислової власності; законодавство країн світу в
сфері інтелектуальної власності.
Підготовлено навчальні програми і методичні посібники (рекомендації) з дисциплін «Інтелектуальна власність» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» усіх спеціальностей
НТУУ "КПІ" (схвалена Методичною радою НТУУ "КПІ"); «Організація винахідницької та патентно–ліцензійної роботи на підприємстві»( курси підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інтелектуальної власності
ВАТ ―Укртелеком‖); «Фінансове право Росії і України: порівняльноправовий аналіз»; «Основа патентознавства» (ухвалено Вченою радою
Академії муніципального управління); «Інтелектуальна власність. Правова охорона об‗єктів промислової власності».
Міжгалузеве співробітництво науковців є різноманітним за
формою та змістом. Воно охоплює участь у роботі різних комісій, бюро,
груп, рад; надсилання до органів законодавчої, виконавчої влади та відповідних комітетів аналітичних і доповідних записок; підготовку висновків до проектів нових законів, а також пропозицій до чинного законодавства.
На засадах міжгалузевого співробітництва здійснювалася взаємодія з установами та структурами, функціонування яких тісно пов‘язане
з інтелектуальною власністю. Інститут є основним виконавцем договорів
між Академією правових наук України та Міністерством освіти і науки
України, а також між Академією правових наук України та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, у рамках яких проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції з питань інтелектуальної власності (м. Алушта).
Крім цього, Інститут налагодив дієву співпрацю з: підрозділом
Міністерства внутрішніх справ України, який відповідає за боротьбу з
правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих техно-
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логій, а також з обласними управліннями державної служби боротьби з
економічними злочинами, Комітетом з питань євроінтеграції Верховної
Ради України, Міністерством юстиції України, Вищим господарським судом України, Представництвом ООН в Україні у сфері роботи Програми
розвитку ООН в Україні, Міжнародним комерційним центром, Міністерством економіки України.
У сфері законотворчої роботи Інститут співпрацює з Інститутом
законодавства Верховної Ради України
Налагоджується дієва співпраця з Департаментом контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України, підрозділами ДП „Український інститут промислової власності, ЗАТ ‖Інститут
інтелектуальної власності і права‖.
Підтримується зв‘язок з навчальними закладами Росії. З метою
проведення порівняльно-правового дослідження та обміну досвідом у
сфері фінансово-правового регулювання інноваційної діяльності й інтелектуальної власності асистент кафедри адміністративного і фінансового права юридичного факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова к.ю.н. Щекин
Д.М. проходив стажування в Інституті.
Д.ю.н. Орлюк О. є членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій в Інституті законодавства Верховної Ради України, викладає у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами, постійно виступає офіційним опонентом та готує відзиви на автореферати
дисертацій. Бере участь у засіданнях: науково-методичних рад при
Держдепартаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України, Центрі правової реформи і законопроектних робіт Міністерства
юстиції України, Асоціації правників України (АПУ), групи фінансового та
банківського права АПУ, Київського регіонального центру АПрН України,
Громадської колегії при Голові Державної судової адміністрації України
тощо.
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ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Інститут здійснює координаційну діяльність в основному з
Національною академією державної податкової служби України. Її зміст
полягає в обміні даними, отриманими в процесі наукових досліджень;
інформацією щодо запланованих науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», науковою літературою та ін.
Наукові співробітники Інституту (Білецька Г.М., Федчук С.І.) брали участь у робочій групі з прискореного перегляду регуляторних актів,
створеній розпорядженням виконавчого комітету Ірпінської міської ради
на виконання Указів Президента України від 01.06.05 р. за №901/2005
„Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики‖ та від 15.05.05 р. за №779/2005 „Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва‖ тощо.
Науковці Інституту брали участь у розробленні:
1) проекту Загальнодержавної програми правового забезпечення розбудови України як правової, демократичної, соціальної держави;
2) пропозицій до Концепції реформування системи оподаткування та кодифікації податкового законодавства України.
Директор Інституту Антипов В.І. брав участь у засіданнях:
1) Громадської експертної ради з проблем законодавства (щодо
спрощеної системи оподаткування суб‘єктів малого та середнього підприємництва);
2) Правління Асоціації платників податків;
3) З‘їзду Асоціації платників податків;
4) Президії та загальних зборів Академії правових наук України.
Інститут протягом 2005 р. продовжував роботу за договорами
про співпрацю, укладеними з Українським державним центром науковотехнічної та інноваційної експертизи Міністерства освіти і науки України;
Комітетом Верховної Ради України з питань освіти і науки.
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Основними завданнями міжгалузевого співробітництва є
сприяння науковому забезпеченню інноваційного розвитку та інвестиційної діяльності в Україні шляхом удосконалення процесу розроблення
й експертизи інноваційних та інвестиційних проектів, що фінансуються
за рахунок бюджету.
Співпраця полягала у спільній організації та проведенні конференцій, семінарів, «круглих столів‖, зокрема, науковці Інституту Заруба
П.І. та Єгоров С.О. взяли участь у засіданні „круглого столу‖ ―Інвестиційний клімат в Україні. Пряма мова‖, який відбувся у м. Києві 20 травня
2005 р.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
Науковці Інституту вивчення проблем злочинності у звітному
періоді залучалися до роботи над узагальненням й аналізом слідчосудової практики та створенням на підставі цього аналітичних оглядів,
довідок тощо.
Цей напрямок роботи Інституту полягав у такому:
1. Узагальнено 300 актів судово-психіатричної експертизи, проведеної протягом 2002-2004 рр. Отримані результати цього узагальнення будуть використані при написанні відповідного розділу науковопрактичного посібника, присвяченого злочинності неповнолітніх у м. Харкова, а також до керівництва прокуратури Харківської області буде надіслано відповідну інформаційну довідку.
2. За результатами роботи над проектом „Розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі відповідно до нормпринципів Конвенції ООН про права дитини та інших норм міжнародного
права‖ підготовлено аналітичну довідку щодо стану чинного кримінального, кримінально-процесуального, судоустрійного, адміністративного
законодавства України про неповнолітніх з позиції відповідності нормам-
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принципам, сформульованим у міжнародних правових актах.
3. Здійснено узагальнення та аналіз слідчо-судової практики по
розслідуванню і розгляду кримінальних справ стосовно осіб, притягнутих
до кримінальної відповідальності за службові злочини. Також постійно
збираються збір показники кримінально-правової статистики з метою
підготовки періодичних інформаційних довідок про стан злочинності в
Україні.
4. Підготовлено аналітичні огляди наукових статей за фундаментальною темою „Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та
покарання‖, опублікованих у наукових виданнях України та Росії. За підсумками аналітичних оглядів продовжується робота над сформованою
раніше бібліографією наукових статей (виконавець –Сенаторов М.В.).
5. Проведено роботу з узагальнення зауважень та пропозицій
щодо вдосконалення чинного законодавства про кримінальну відповідальність (виконавці: М.В.Сенаторов; С.В. Болібок).
6. Продовжено роботу щодо вдосконалення та доповнення
комп‘ютерних програм „Пропозиції змін і доповнень до Кримінального
кодексу України 2001 р.‖ та „Судова практика‖, а також збирання матеріалу для поповнення баз програм. Як джерела інформації використовуються автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів, наукові статті, наукові доповіді, монографії.
7. Підготовлено матеріали для доповідей Президента Академії
правових наук України Тація В.Я. щодо наукових розробок та проблемних питань, які впливають на ефективність боротьби з організованою
злочинністю та корупцією.
8. В рамках проведення дослідження за темою „Криміналістична
профілактика економічних злочинів‖ здійснено опитування слідчих прокуратури, МВС, СБУ, податкової міліції щодо проблеми виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню економічних злочинів. На основі одержаних результатів проведеного опитування (84 респонденти) складено
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аналітичну записку та надыслано інформаційний лист на адресу керівників правоохоронних органів регіону стосовно проблеми виявлення
причин і умов, які сприяють вчиненню економічних злочинів.
9. Лабораторією „Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю‖ розробляються методичні рекомендації
―Слідчі помилки при розслідуванні вбивств‖ для співробітників правоохоронних органів щодо найбільш ефективного розслідування вбивств;
10.

За міжнародним проектом „Пілотажний дослідницький

проект ―Застосування в Україні затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту‖ проведено узагальнення судової практики за матеріалами судів м. Харкова щодо застосування затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Здійснено анкетування і проаналізовано 100 суддівських рішень із зазначених питань. За результатами
дослідження підготовлено навчально-методичний посібник для працівників органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суддів „Затримання та взяття під варту в стадії досудового розслідування в Україні‖. Крім того, проведено анкетування понад 800 оперативних працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією й
органів Центрального та регіональних управлінь СБ України, 250 слідчих
підрозділів СБ України, 270 слідчих органів прокуратури та прокурорів,
74 судді, а також досліджено статистичні й аналітичні матеріали органів
СБ України, прокуратури та суду за темою „Кримінально-процесуальне
пізнання та його критерії‖. Узагальнено понад 500 наглядових проваджень у кримінальних справах, а також близько 130 кримінальних справ
розслідуваних слідчими СБ України, в яких використовувалися матеріали ОРД як приводи та підстави до порушення кримінальної справи, проведення слідчих дій та для отримання фактичних даних, що використовувалися для одержання доказів у кримінальній справі.
Крім наукових і навчальних закладів, науковці Інституту підтримують зв‘язки з Верховною Радою України, судовими та правоохоронними органами, зокрема з Конституційним Судом України, Верховним
Судом України, Міністерством юстиції України, Міністерством закордон-
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них справ України, Апеляційним судом Харківської області, Генеральною прокуратурою України і прокуратурою Харківської області, Управлінням МВС у Харківській області. Характер цих зв‘язків різноманітний,
але найбільшого розвитку одержала підготовка наукових висновків на
проекти законів та рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України.
1. До комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованої злочинністю і корупцією, з питань правової політики надіслано розроблені науковцями сектору дослідження проблем судової діяльності
та прийняті на міжнародному науково-практичному семінарі «Етичні та
правові проблеми забезпечення незалежності суддів» (30 – 31 березня
2005 р., м. Харків): Концепція удосконалення процедури добору і призначення на посаду професійних суддів України; Концепція удосконалення процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності професійних суддів України; зміни і доповнення до законів «Про статус суддів
в Україні», «Про судоустрій в Україні», «Про Вищу раду юстиції»; пропозиції до проекту Кримінально-процесуального кодексу України., рекомендації семінару.
2. За дорученням Кабінету Міністрів України підготовлено пропозиції щодо розробки проекту Загальнодержавної програми правового
забезпечення розбудови України як правової демократичної держави та
їх зв‘язок із програмою діяльності Уряду «Назустріч людям».
3.

Під керывництвом академыка АПрН України Грошевого

Ю.М. як наукового керівника фундаментальної теми і члена Науковоконсультативної ради при Верховному Суді України підготовлено зауваження та пропозиції до проектів постанов Пленуму Верховного Суду
України: «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на обмеження окремих конституційних прав громадян на стадіях дізнання і досудового слідства» (виконавці: академік
АПрН України Грошевий Ю.М. , чл.-кор. АПрН України Зеленецький В.С.,
к.ю.н. Сібільова Н.В, к.ю.н. Шило О. Г. ); «Про практику застосування су-
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дами України законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування» (виконавці: академік АПрН України Грошевий Ю.М. ,
к.ю.н. Шило О. Г. ); «Про практику застосування судами України законодавства, яким передбачені права потерпілого в кримінальному судочинстві» (виконавці: академік АПрН України Грошевий Ю.М. , к.ю.н. Шило
О.Г. ); «Про практику застосування судами України примусових заходів
медичного характеру та примусового лікування» (виконавці: академік
АПрН України Грошевий Ю.М. , к.ю.н. Шило О.Г. ); «Про практику постановлення вироку (постанови) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку» (виконавці: академік АПрН України Грошевий Ю.М.,
к.ю.н. Шило О Г. ).
Крім того, на прохання Верховного Суду України фахівцям сектору кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю підготовлено зауваження та пропозиції до проектів постанов: «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за легалізацію
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом‖ (виконавець – Дорош Л.В.); „Про практику застосування судами України законодавства
про звільнення від кримінальної відповідальності‖ (виконавець – Дорош
Л.В.).
4. Для Міністерства закордонних справ України розроблено
пропозиції з переліку заходів щодо підготовки проекту Цільового плану
на 2006 р. у рамках плану дій «Україна – НАТО», розділи «Зміцнення
повноважень та незалежності судової влади», «Сприяння постійному
розвитку і зміцненню громадянського суспільства, верховенству права,
захисту основних прав людини в громадянських свобод» (виконавці: сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства, сектор вивчення
причин злочинності, сектор дослідження судової діяльності).
5. Для Міністерства юстиції України підготовлено: інформацію
щодо виконання Програми українсько-американського співробітництва у
сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю на 20002005 рр. (виконавець – сектор дослідження судової діяльності); доповідну записку стосовно узагальнення пропозицій змін та доповнень до
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Кримінального кодексу України (виконавець – сектор кримінальноправових проблем боротьби зі злочинністю); запит щодо можливостей
прийняття Кабінетом Міністрів України проекту Плану заходів, спрямованих на формування у громадян антикримінальної культури, поширення знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати жертвою злочинних проявів насильницького і корисливого характеру (п.110 Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки) (виконавець – сектор попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді).
6. На прохання Держфінмоніторингу України підготовлено пропозиції до навчальних програм і планів центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на 2005-2006 рр., а також перелік окремих проблемних питань, що
потребують подальшого вивчення (виконавець – сектор дослідження
проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю).
7. За дорученням Державного департаменту України з питань
виконання покарань підготовлено відзив на проекти Концепції виконання
кримінальних покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі, Концепції
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (виконавець - сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства).
8. На прохання Управління Державного департаменту України з
питань виконання покарань у Харківській області в рамках програми підвищення рівня професійної майстерності, здійснюваної фондом «Відродження», прочитано лекції за темами: «Взаємодія державних органів
при виконанні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю», «Взаємодія кримінальновиконавчих інспекцій з державними органами, громадськими організаціями при виконанні покарання у виді виправних та громадських робіт»,
«Загальні положення про нагляд і контроль за виконанням кримінальних
покарань»; «Загальна характеристика покарань, не пов‘язаних із позбавленням волі та обмеженням свободи. Правове становище засуджених
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до цих покарань»; «Взаємодія кримінально-виконавчих інспекцій з державними органами, громадськими формуваннями, установами та організаціями при здійсненні контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та проведенні індивідуальнопрофілактичної роботи». Тексти лекцій передано до «Донецького Меморіалу» та Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області з метою вирішення питання про їх
опублікування (виконавець - сектор проблем кримінально-виконавчого
законодавства); надано консультативну допомогу в роз‘ясненні норм
чинного законодавства, що стосуються процедури звільнення з-під варти осіб, вирок відносно яких не набрав законної сили, які відбули призначений судом строк покарання (виконавці: сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства та сектор дослідження проблем судової
діяльності); надано консультативну допомогу в роз‘ясненні норм чинного
законодавства, які стосуються питання порядку обчислення строку покарання у виді обмеження волі (ст. 58 КВК України) та кола осіб, визначених у ст. 154 КВК України (виконавці: сектор проблем кримінальновиконавчого законодавства та сектор дослідження проблем судової діяльності).
Одним із проявів міжгалузевого співробітництва науковців Інституту є отримання від МВС України статистичної інформації про стан
злочинності в Україні, яка необхідна при проведенні наукових досліджень; опитування та тестування осіб, засуджених за вчинення насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері, на базі Качанівської жіночої
виправної колонії та Диканівської чоловічої виправної колонії.
Крім цього, науковці сектору дослідження проблем боротьби з
корупцією та організованою злочинністю надали пропозиції до проекту
Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2006 р.
Також здійснюється плідна співпраця з правоохоронними та
правозастовчними органами (Генеральна прокуратура України, МВС
України, СБ України).
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Інститут у переважній більшості взаємодіє з науковими установами, що проводять суміжні наукові дослідження. До їх складу передусім
входять Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, Одеська Національна юридична академія, Академія Державної податкової служби України, Харківська філія Української академії правового регулювання економіки Харківського державного економічного університету тощо.
Протягом 2005 р. науковці Інституту підтримували творчі зв‘язки
з Київським національним університетом України ім. Тараса Шевченка,
Київським національним університетом внутрішніх справ, Національною
академією служби безпеки України, Одеською національною юридичною академією, Харківським національним університетом внутрішніх
справ, Луганською академією внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності
України, Запорізьким юридичним інститутом, Донецьким юридичним інститутом, Львівським юридичним інститутом, які виявлялися у взаємному рецензуванні наукових статей, монографій, підручників, участі у захисті кандидатських та докторських дисертацій та ін.
Крім наукових і навчальних закладів, науковці Інституту підтримують зв‘язки з Верховною Радою України, судовими та правоохоронними органами, зокрема з Конституційним Судом України, Верховним
Судом України, Апеляційним судом Харківської області, Генеральною
прокуратурою України і прокуратурою Харківської області, Управлінням
МВС України у Харківській області.
Форми співпраці з науковими і навчальними установами у переважній більшості подано у вигляді оперативних «круглих столів» та надання відзивів на автореферати дисертаційних досліджень. За звітний
період секторами та лабораторіями Інституту підготовлено 51 відзив на
автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук.
Сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю
координує свою роботу, зокрема, з Інститутом економіко-правових дос-
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ліджень НАН України з питань

спільного проведення науково-

практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», вирішення проблем удосконалення законодавства у сфері господарської діяльності.
Науковці сектору вивчення причин злочинності беруть активну
участь у роботі Кримінологічної асоціації України (Кальман О.Г. – член
ревізійної комісії), діяльності робочої групи Міністерства юстиції по аналізу нормативно-правових актів з питань протидії корупції і організованій
злочинності у сфері економіки, зокрема з розроблення проекту Закону
України «Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні».
За дорученням Кабінету Міністрів України у 2005 р. співробітники Лабораторії соціології та порівняльного правознавства у галузі боротьби зі злочинністю чл.-кор. АПрН України Буроменський М.В. та к.ю.н.
Сердюк О.В. увійшли до складу робочої групи з підготовки Проекту Закону України «Кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави» (проект знаходиться на розгляді у Кабінеті
Міністрів України).
Крім того, науковці структурних підрозділів Інституту підтримують творчі зв‘язки з Харківським НДІ судових експертиз, Науководослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, а також
спілкуються з іншими науковими установами України. Здійснюється взаємодія з питань проведення економічних та криміналістичних експертиз,
тактики і методики розслідування економічних злочинів з підрозділами
Генеральної прокуратури України, МВС України, СБУ, інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України та ін.
Завідувач сектору дослідження проблем боротьби з корупцією
та організованою злочинністю д.ю.н. Журавель В.А. є членом редколегії
збірника науково-практичних матеріалів „Теорія та практика судової експертизи і криміналістики‖, що видається Харківським НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса та Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого, членом Координаційного бюро з
проблем криміналістики, психології та судової експертизи в Академії
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правових наук України.
Чл.-кор. АПрН України В.Ю. Шепітько очолює Координаційне
бюро з проблем криміналістики, психології та судової експертизи Академії правових наук України.
Здійснюється обмін інформацією сектору попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді зі Службою у справах неповнолітніх при Харківській облдержадміністрації, Управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області,
Апеляційним судом Харківської області та ін.
Сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства співпрацює з Державним департаментом України з питань виконання покарань, його регіональними управліннями та громадськими організаціями.
Крім того, здійснюється взаємодія структурних підрозділів в самому Інституті. Так, сектор попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді переважно співпрацює із сектором кримінально-правових
проблем боротьби зі злочинністю та лабораторією «Удосконалення правового становища жінок і попередження жіночої злочинності», а також
Службою у справах неповнолітніх при Харківській облдержадміністрації,
Управлінням Державного департаменту з питань виконання покарань у
Харківській області тощо. Формами координації наукових досліджень є
проведення та участь у науково-практичних конференціях, семінарах,
«круглих столах»; розроблення і розсилання рекомендацій щодо посилення боротьби з окремими видами злочинності, публікація тематичних
збірників наукових праць та ін.
Формами координації наукових досліджень є також підготовка,
проведення та участь у міжнародно-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» тощо; розроблення рекомендацій щодо посилення
боротьби з окремими видами злочинності; обмін даними, отриманими
під час наукових досліджень та узагальнень, науковою літературою тощо.

>> 192 <<

Сектори та лабораторії Інституту підтримують зв‘язки з іншими
науковими та практичними установами України, ближнього та далекого
зарубіжжя. Наприклад, науковці лабораторії „Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю‖ координують свою діяльність з Державним науково-дослідним криміналістичним центром МВС
України, Дніпропетровським відділенням Харківського НДІСЕ, Донецьким науково-дослідним інститутом судових експертиз, Київським науково-дослідним

інститутом

судових

експертиз,

Кримським

науково-

дослідним інститутом судових експертиз, Львівським науково-дослідним
інститутом судових експертиз, Одеським науково-дослідним інститутом
судових експертиз, Тернопільським відділенням Київського НДІСЕ, Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл.
проф. М.С. Бокаріуса (ХНДІСЕ).
Науковці сектору дослідження проблем боротьби з корупцією та
організованою злочинністю вивчають практику Харківського НДІ судових
експертиз, Державного науково-дослідного криміналістичного центру
МВС України, спілкуються з іншими науковими установами України, Росії, зокрема з Академією управління МВС Росії, НДІ Генеральної прокуратури РФ, Уральською юридичною академією (Єкатеринбург). Здійснюється взаємодія з питань проведення економічних та криміналістичних
експертиз, тактики і методики розслідування економічних злочинів з підрозділами Генеральної прокуратури України, МВС України, СБУ, інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України та ін.

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Координаційну діяльність Центр правової інформатики
здійснював з організаціями, що є замовниками досліджень або проводять суміжні наукові дослідження. Передусім це Секретаріат Кабінету
Міністрів України, комітети та Апарат Верховної Ради України, Управління інформаційних технологій Верховного Суду України, Київський національний університет внутрішніх справ України, Департамент інформа-
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ційних технологій МВС України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних
технологій та систем НАН України і Міносвіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого та ін.
У названі та в інші установи й заклади впродовж 2005 р. надсилались примірники фахового наукового журналу «Правова інформатика», електронної «Бібліотеки баз даних і знань у галузі держави і права»,
монографії «Електронне інформаційне суспільство України: погляд у
сьогодення і майбутнє», посібника «Тезаурус EUROVOC», аналітичного
огляду «Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації» та іншої наукової продукції.
У грудні 2005 р., за результатами виконання контракту після
проведення торгів (тендера) на закупівлю послуг з виконання робіт за
Завданням Національної програми інформатизації на тему: ―Створити
систему баз даних у сфері розвитку держави і права як складову автоматизованої системи забезпечення гармонізації законодавства України
із законодавством Європейського Союзу‖ науково-технічну розробку
НДЦПІ АПрН України - електронну систему баз даних у сфері розвитку
держави і права - впроваджено в більш як 4500 державних органах,
установах і закладах України.
З метою координації наукових досліджень структурних підрозділів Академії правових наук України у вересні 2005 р. Центром було надыслано в НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування,
НДІ фінансового права, НДІ інтелектуальної власності, НДІ приватного
права і підприємництва та Інститут вивчення проблем злочинності такі
матеріали: а) структура та основні напрямки діяльності Центру; б) організаційна структура Центру; в) проект тематичного плану Центру на 2006
р.
Виконувалися й інші роботи, зокрема написання обґрунтувань,
рецензій, відзивів, довідок тощо.
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Інформаційно-аналітична діяльність виконувалась згідно
з пунктами «Тематичного плану науково-дослідних робіт Науководослідного центру правової інформатики Академії правових наук України на 2005 рік» у рамках наукових розробок за темами:
1) ―Дослідження, розроблення і розвиток комп‘ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності‖;
2) ―Створення систем баз даних у сфері розвитку держави і
права як складову автоматизованої системи забезпечення гармонізації
законодавства України із законодавством Європейського Союзу‖;
3)

―Послуги

щодо

здійснення

комплексного

порівняльно-

правового дослідження відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері персональних даних та його друку‖.
Значним результатом інформаційно-аналітичної діяльності науковців Центру є підготовка та опублікування у друкованому та електронному вигляді монографій, посібників, трьох номерів наукового фахового
журналу „Правова інформатика‖, 38 наукових статей та інших наукових
праць, а також розроблення, вдосконалення та впровадження в більш як
4500 державних установах і закладах України ―Бібліотеки баз даних і
знань у галузі держави і права‖, на яку одержано гриф ―Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів‖, ―Системи баз даних у сфері розвитку
держави і права – як складової автоматизованої системи забезпечення
гармонізації законодавства України їз законодавством Європейського
Союзу‖.
Результатом інформаційно-аналітичної діяльності у напрямку
моніторингу національного законодавства України у сфері інформації та
інформатизації, підготовки пропозицій щодо його вдосконалення є опублікування:
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1) аналітичного огляду на тему ―Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації‖: додаток до
наукового

журналу

―Правова

інформатика‖

(Задорожня Л.М.,

Ко-

валь М.І., Брижко В.М.; За ред. чл.-кор. АПрН України Швеця М.Я. – К.:
НДЦПІ, 2005. – 31 с.). У роботі аналізується законодавство України у
сфері інформації та інформатизації, дається коротка анотація базових
законів у сфері інформації та інформатизації, що регулюють найбільш
загальні аспекти суспільних відносин і є характерними для всіх видів інформації, а також для сфери інформатизації. Крім того, розглядається
видове законодавство, до якого належать законодавчі акти, що регулюють певного виду інформаційні відносини та відносини у сфері інформатизації. Сформульовані основні можливі напрямки вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації;
2) монографії ―Електронне інформаційне суспільство України:
погляд у сьогодення і майбутнє‖ (Фурашев В.М. , Ланде Д.В. , Григор‘єв
О.М. , Фурашев О.В. – К.: Інжиніринг, 2005. – 164 с.). У цій роботі проаналізовано шляхи і сучасний стан побудови електронного інформаційного суспільства в Україні в контексті з загальносвітовими тенденціями.
Важливим

напрямком

інформаційно-аналітичної

діяльності

Центру є постійне аналітичне опрацювання документів еталонної бази
даних нормативно-правової інформації України.
Міжгалузеве співробітництво науковців Центру пов‘язане
з виконанням таких двосторонніх угод.
1. План спільних робіт Управління комп‘ютеризованих систем
Апарату Верховної Ради України та Науково-дослідного центру правової
інформатики Академії правових наук України на 2005 р., погоджений з
Президентом Академії правових наук України та Керівником Апарату
Верховної Ради України.
2. План спільних робіт Секретаріату Кабінету Міністрів України і
Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України на 2005 р.
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3. Договір про науково-практичне співробітництво Державного
науково-дослідного центру безпеки дорожнього руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції Міністерства внутрішніх справ
України.
4. План спільних заходів Міністерства внутрішніх справ України
та Академії правових наук України по забезпеченню науково-дослідних
розробок у галузі правової інформатики та їх впровадження у діяльність
правоохоронних органів, затверджений Президентом Академії правових
наук України.
5. План спільних заходів Науково-дослідного центру правової
інформатики Академії правових наук України і кафедри інформатики та
обчислювальної техніки Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого.
До міжгалузевих комісій, груп входить Швець М.Я. – секретар
Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України, науковий консультант Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Координаційному комітеті по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України, член Міжвідомчої робочої групи з питань проведення аналізу
законодавства щодо виявлення правових розбіжностей та підготовки
пропозицій про їх усунення.
Необхідну консультативно-методичну допомогу Громадській
раді при Міністерстві внутрішніх справ України готують та надають й інші
працівники, зокрема Хахановський В.Г., Раціборинський Б.Л., Целуйко
М.І.
Науковці Центру брали участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, зокрема спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 в Національній академії внутрішніх справ України, редколегіях фахових журналів ―Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)‖ (Швець М.Я.), ―Правове, нормативне та метрологічне забезпечен-
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ня системи захисту інформації в Україні‖ (Швець М.Я., Цимбалюк В.С.).

ХІІ. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
В установах Академії правових наук України успішно функціонує аспірантура, головною метою роботи якої є підготовка власних наукових кадрів для роботи в установах Академії. Станом на січень 2006 р.
підготовка наукових кадрів в аспірантурі здійснюється в чотирьох наукових установах Академії: Інституті вивчення проблем злочинності (з 1999
р.), Інституті приватного права та підприємництва (з 2000 р.); Інституті
державного будівництва та місцевого самоврядування (з 2001 р.). 23
лютого 2005 р. наказом Міністерства освіти і науки України відкрито аспірантуру в Інституті інтелектуальної власності, проте через відсутність
державного фінансування підготовка аспірантів у 2005 р. не проводилася. Бюджетне фінансування виділене з 1 січня 2006 р.
Підготовка наукових кадрів здійснюється за такими
спеціальностями:


В Інституті державного будівництва та місцевого самоврядування:
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політикоправових вчень.



В Інституті вивчення проблем злочинності: 12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 –
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.



В Інституті приватного права та підприємництва: 12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 – господарське право, господарське-процесуальне право.



В Інституті інтелектуальної власності: 12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
В аспірантурі наукових установ АПрН України станом на 1 січня
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2006 р. навчаються 13 осіб, зокрема:

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
3 аспіранти – Д. В. Радько (1 р., зарахований з 12.12.2005 р.),
Т.Є. Дунаєва (2 р.), Д.В. Затенацький (3 р.).

ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
4 аспіранти – І. А. Спасибо (1 р., зарахований з14.12.2005 р.),
А.Б. Гриняк (2 р.), С.Ф. Задорожна та Р.Б. Сивий (3 р.).

ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО

БУДІВНИЦТВА

ТА

МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ
4 аспіранти –Якименко Х.С. (1 р., зарахована з 01.10 2005 р.),
Головащенко О.С. (2 р.), Гетьман І.В. та Гуцель В.Г. (3 р.),
Інститут інтелектуальної власності: 2 аспіранти 1 р. навчання,
які зараховані з 1 січня 2006 р., –Глотов С. О.та Полуектов І. Л.
Аспірантура в наукових установах АПрН України в цілому працює задовільно. Щорічно проводиться атестація аспірантів, яка є формою контролю за їх роботою. На сьогоднішній день усі аспіранти атестовані позитивно.
У 2005 р. аспірантуру установ академії закінчили 3 аспіранти Інституту вивчення проблем злочинності. Малихіна Н. С. та Симонян Б. А.
закінчили аспірантуру 30 вересня 2005 р., а Панов М. М. – 12 грудня
2005 р. Працевлаштовані в Інституті на посаді молодшого наукового
співробітника.
У Малихіної Н.С. на сьогодні 60 % фактично виконаної роботи
по дисертації, опубліковані 1 наукова стаття у фаховому виданні та 2
наукові тези, 1 наукова стаття та 1 наукові тези надіслані до редакції.
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У Симоняна Б.А. – 65 % фактично виконаної дисертації, опубліковані 2 наукові тези, 1 стаття у фаховому виданні, 2 наукові статті знаходяться в редакції.
У Панова М.М. 80% фактично виконаної дисертації, опубліковані2 статті у фахових виданнях та 2 наукові тези.
Загалом на 1 січня 2006 р., крім зазначених 3 осіб, аспірантуру
закінчили ще 6 чоловік, з яких 4 успішно захистили кандидатські дисертації. Так, після закінчення навчання захистили дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук 3 аспіранти Інституту вивчення проблем злочинності: Глинська Н.В. та Сенаторов М.В (захист відбувся у червні 2005 р.), які зараз працюють в цьому Інституті молодшими науковими співробітниками. Гура Р.М. захистив дисертацію у
2003 р., звільнився і займається приватною практикою.
Плідно працює аспірантура в Інституті державного будівництва та місцевого самоврядування. На сьогодні аспірантуру закінчила
одна особа. Чапала Г.В. достроково закінчив та 28. 10. 2004 р. успішно
захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01. Призначений вченим секретарем Інституту.
В Інституті приватного права і підприємництва закінчили аспірантуру 2 особи. Наприкінці грудня 2005 р. на засіданні відділу приватного права Інституту приватного права та підприємництва рекомендовано до захисту кандидатську дисертацію Оплачко Л.П., яка закінчила
аспірантуру у 2003 р. і працевлаштована в Інституті на посаді молодшого наукового співробітника.
Доопрацьовує кандидатську дисертацію аспірантка Інституту
приватного права і підприємництва Виноградова Н. А., яка закінчила аспірантуру 17.12.2004 р. і працевлаштована в Інституті на посаді молодшого наукового співробітника.
Достроково завершив дисертаційне дослідження аспірант 3 р.
навчання цього Інституту Сивий Р. Б. (дата закінчення аспірантури
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31.12.2006 р.) і 11 січня 2006 р. на засіданні відділу приватного права
Інституту рекомендований до захисту. Відповідні матеріали знаходяться
на розгляді Спеціалізованої вченої ради Інституту по захисту дисертацій
К 26.500.01 на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 – господарське право; господарське процесуальне право – строком на два роки, яка була
створена відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії
України №28-06/ від 15 грудня 2005 р. Орієнтовний строк захисту – квітень 2006 р.
З метою підвищення кваліфікації співробітниками інститутів
Академії вони прикріплюються як здобувачі до наукових установ та вищих навчальних закладів України юридичного профілю для написання
дисертаційних досліджень. Зокрема, в Інституті приватного права та
підприємництва таких співробітників 6: Попович Т.Г. (4 р. навчання),
Кашина О.В. (3 р. навчання), Саракун І.Б. (3 р. навчання), Задорожна
Н.В. (2 р. навчання), Бровко Н. В. (3 р. навчання), Шупінська О. В. (1 р.
навчання).
В Інституті вивчення проблем злочинності – 6: Любжина
Т.К. (3 р. навчання), Колодяжний М. Г. (3 р. навчання), Зайда В.В., Кисельова С.С., Керік Л.І. – 2 р. навчання, Самойлова О. М. (1 р. навчання).
В Інституті державного будівництва та місцевого самоврядування таких співробітників 7: Онупрієнко А.М. (5 р. навчання), Чуйко
З.Д. (4 р. навчання), Разумная І.В., Гудима Д.А., Пащук Т.І. (3 р. навчання), Сорокун І.М. та Радченко І.П. (2 р. навчання).
Співробітник Інституту Воронова І. В. завершила навчання у
2005 р. і подала дисертаційне дослідження на розгляд вченої ради Інституту.
Двоє співробітників Інституту –Рабінович С.П. та Мазур А.В. у
2004 р. успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
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П.В. Нікулін (5 р. навчання) працює на посаді молодшого наукового співробітника в Управлінні планування і координації правових досліджень в Україні.
В Інституті інтелектуальної власності таких співробітників 2:
Мельников М. В. (2 р. навчання), Борко Ю. Л. (5 р. навчання). Над докторською дисертацією з проблем інтелектуальної власності розпочав
роботу к.ю.н. Комзюк Л.

ХІII. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
З кожним роком внесок науковців Академії правових наук України у розвиток юридичної науки та подальше вдосконалення національної правової системи, формування правової культури населення України стає більш вагомим. З огляду на це багато науковців Академії у 2005
р. стали лауреатами премій і були нагороджені державними нагородами та відомчими відзнаками.
За значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку висококваліфікованих юристів, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність науковці Академії були нагороджені такими високими
державними та урядовими нагородами:


Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – чл.-кор. Головатий
С.П.;



Орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня – академік Сташис
В.В.;



Орденом ―За заслуги‖ III ступеня – академік



Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2005 р.

Закалюк А.П.

стали члени-кореспонденти Малишева Н.Р., Римаренко Ю.І.


Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України був нагороджений
чл.-кор. Швець М.Я.
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Почесною Грамотою Верховної Ради України були нагороджені академік М.В. Цвік, члени-кореспонденти Жигалкін П.І., Шульга
М.В., Швець М.Я., Задорожній О.В.



Грамотою Верховної Ради України була нагороджена чл.-кор. Нижник Н.Р.



Лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого у 2005 р. стали: академіки Шемшученко Ю.С., Погорілко В.Ф., члени-кореспонденти
Зеленецький В.С., Денисов В.Н., Костенко О.М., Нагребельний
В.П., Спасибо-Фатєєва І.В., Сібільов М.М.
Велика увага приділялась питанням кадрового забезпечення.

Зараз до складу Академії входять: 44 дійсних члени, 57 членів - кореспондентів.
В цілому 101 член Академії (докторів наук – 85 %.).
Апарат Президії Академії нараховує 58 одиниць (м. Харків - 40,
м. Київ - 18), серед них: 14 докторів юридичних наук, 11 кандидатів наук (у тому числі: 9 кандидатів юридичних наук, 1 кандидат історичних
наук, 1 кандидат технічних наук). Встановлена чисельність працівників
за штатом апарату Президії Академії практично укомплектована.
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6

2

2

8

НДІ ПП і П

НДІ ІВ

НДЦПІ

НДІ ДБ і МС

4

5

6

7

7

КРЦ

2

ІВПЗ

6

Апарат Президії м.Харків

1

3

Кількість
працюючих
академіків

Назва структурної одиниц

№
п/п

4

1

1

6

5

1

-

Кількість
працюючих
членівкореспонд.

-

1

1

1

4

4

3

19

2

5

12

11

5

2

3

4

6

10

4

1

1

36

5

11

11

19

2

5

Сум

Осн.

Осн.

Сум

Канд.. наук

Доктори наук

11

23

20

34

25

6

5

Осн.

58

14

23

31

35

7

7

Сум

69

37

43

65

60

13

12

Разом

Всього наукових співробітників

Кількість наукових співробітників (чол.)

З метою подальшого зміцнення наукового потенціалу в підвідомчих інститутах проводиться цілеспрямована робота. Зокрема, до
штату інститутів зараховуються висококваліфіковані фахівці. За звітний
період штат працівників підвідомчих установ Академії оновився приходом на роботу молодих фахівців.
Серед молодих учених Академії 5 науковців (Мельников М.В.,
Сивий Р.Б.,. Лемешко О.М., Летнянчин Л.І., Сопільняк Д.В.) отримують
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Загальна кількість штатних одиниць – 72.
Загальна чисельність працюючих працівників – 89 у тому числі:
а) працюючих за основним місцем роботи – 28;
б) працюючих за сумісництвом – 61;
в) працюючих за контрактом - 9.
Загальна чисельність наукових співпрацівників – 69. Середній
вік – 42 роки. Докторів наук – 19; кандидатів наук – 39; без ступеня – 11;
мають почесні звання - 8.

НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Загальна кількість штатних одиниць – 83.
Загальна чисельність працюючих співпрацівників – 85, у тому
числі:
а) працюючих за основним місцем роботи – 53;
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б) працюючих за сумісництвом – 32;
в) працюючих за контрактом - 1.
Загальна чисельність наукових працівників –65; середній вік–
50 років. Докторів наук – 13; кандидатів наук – 21; без ступеня – 31, мають почесні звання – 9.

НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Загальна кількість штатних одиниць – 57.
Загальна чисельність працюючих працівників – 54, у тому числі:
а) працюючих за основним місцем роботи – 30;
б) працюючих за сумісництвом – 24;
в) працюючих за контрактом – 10.
Загальна чисельність наукових співпрацівників – 43; середній
вік – 49 років. Докторів наук – 6; кандидатів наук – 17; без ступеня – 20;
мають почесні звання – 4.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
Загальна кількість штатних одиниць – 68.
Загальна чисельність працюючих працівників – 76, у тому числі:
а) працюючих за основним місцем роботи – 40;
б) працюючих за сумісництвом – 36;
в) працюючих за контрактом – 10.
Загальна чисельність наукових співпрацівників –60; середній
вік – 39 років. Докторів наук – 15; кандидатів наук – 23; без ступеня – 22;
мають почесні звання – 5.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ
Загальна кількість штатних одиниць – 49.
Загальна чисельність працюючих працівників – 47, у тому числі:
а) працюючих за основним місцем роботи – 33;
б) працюючих за сумісництвом – 14;
в) працюючих за контрактом –3.
Загальна чисельність наукових співпрацівників –37. середній
вік – 45 років. Докторів наук – 3; кандидатів наук – 9; мають почесні
звання – 5.
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ХІV. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Академія правових наук України згідно з чинним законодавством є вищою державною науковою організацією України, що організовує
і здійснює фундаментальні дослідження в галузі держави і права. Всього на цей час в Академії України діють 7 бюджетних установ. Загальна
кількість працюючих станом на 01.01.2006 становить 425 чол., в тому
числі 300 наукових працівників, серед яких 70 докторів наук та 120 кандидатів наук.
Законом України „Про Державний бюджет України на 2005 рік‖
затверджено показники бюджетного фінансування Академії правових
наук України загальним обсягом 11832,8 тис.грн., у тому числі за загальним фондом – у сумі 9962,9 тис.грн., за спеціальним фондом у сумі –
1869,9 тис.грн. Зазначені кошти спрямовувалися на забезпечення статутної діяльності Академії за 5 бюджетними програмами.
У 2005 р. до Академії з усіх джерел фінансування надійшло
11458,1 тис.грн.
Із загального фонду бюджету Академією було профінансовано в
обсязі 9962,9 тис.грн., що склало 100% від планових річних показників.
Понад асигнування, що були виділені із загального фонду Державного бюджету, бюджетні установи Академії самостійно отримали у
2005 р. ( спеціальний фонд бюджету) 1495,3 тис.грн., що склало 13 %
загального обсягу надходжень.
Спеціальний фонд бюджету Академії у 2005 р. формувався відповідно до чинного законодавства за рахунок таких надходжень:


плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
функціональними повноваженнями (проведення наукових робіт за
рахунок власних коштів організацій – замовників, проведення наукової експертизи та ін.);



плата за надання в оренду майна;
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за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески,
гранти та дарунки, кошти для виконання окремих доручень від організацій чи фізичних осіб).
У 2005 р. загальні касові видатки Академії склали 11209,1

тис.грн. При цьому видатки загального фонду бюджету становили
9845,3 тис. грн., спеціального фонду – 1363,8 тис.грн. (зведені відомості
про витрачання коштів Державного бюджету в 2005 р. наведено у табл.
1).
Інформацію про використання коштів Державного бюджету
України Академією у 2005 р. в розрізі бюджетних програм наведено у
табл. 2.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї було витрачено 6834,5 тис. грн., або 61 % всіх видатків. Причому, якщо у загальному фонді частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями становила 65 % (6395,4 тис.грн.), то у спеціальному фонді – 31 % (426,8
тис.грн.).
На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг
використано 1305,4 тис. грн. (12%). На це пішло 5,3% загального та 57%
спеціального фонду.
76,7 тис.грн. (1%) було витрачено на відрядження (0,3% загального та 3% спеціального фонду).
На оплату комунальних послуг

установи Академії витратили

119,5 тис.грн. (1%).
На придбання обладнання установами Академії було витрачено
217,6 тис.грн. (2%), з яких

119,2 тис.грн. коштів загального і

98,4

тис.грн. спеціального фонду бюджету.
Витрачання бюджетних коштів здійснювалось для забезпечення
таких напрямів роботи Академії:
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Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і
права
За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено виконання 14 тем фундаментальних наукових робіт. Середні
витрати на фінансування однієї тими фундаментальних досліджень за
загальним фондом становили у 2005 р. 305,3 тис.грн.
Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства
В рамках цієї програми фінансувався напрямок діяльності Академії з підготовки наукових кадрів. Середньорічна чисельність аспірантів у 2005 р. становила 11 осіб; прийнято в аспірантуру в 2005 р. 3 осіб;
випуск становив відповідно 3 осіб.
Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері
вдосконалення законодавства
Установами Академії у 2005 р. продовжувалось виконання 3
державних програм, затверджених Кабінетом Міністрів України, а саме:
„Конституційно-правовий статус органів державної влади та проблеми
державно-правової конфліктології‖, „Проблеми формування, організації
та функціонування промислово-фінансових груп в сфері підприємницької діяльності‖, „Житлове право у світі ринкових перетворень: стан та
напрямки вдосконалення на сучасному етапі в Україні‖.
Державні науково-технічні програми та наукові частини
державних цільових програм у сфері боротьби зі злочинністю
Інститути Академії у 2005 р. продовжували виконання державної
цільової програми, затвердженої Указом Президента України від
25.12.2000 р. за № 1376/2000 „Про комплексну програму профілактики
злочинності на 2001-2005 роки‖.
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Звіт про використання коштів Державного бюджету України Академією правових наук України за 2005 р.
Таблиця 1
Академія правових наук України
Загальний фонд
Затв. кошКасові
Показники
торисом на видатки
рік
Видатки всього
9962,9
9845,3
В тому числі
1000
Поточні видатки
9843,7
9726,1
1110
Оплата праці працівників бюджетних
1323,3
1310,6
установ
1120
Нарахування
на
482,9
401,3
зарплату
1130
Придбання предметів постачання і ма321,0
312,1
теріалів, оплата послуг та інші видатки
1140
Видатки на відря13,6
13,0
дження
1160
Оплата комунальних послуг та енер45,3
39,9
гносіїв
1171
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реа4981,1
4974,3
лізаціїдержавних
(регіональних)
прграм
1300
Субсидії і поточні
2676,5
2674,8
трансфери
2000
Капітальні видатки
119,2
119,2
6580000
Код
економ.
класиф.
видатків

Спеціальний фонд
Затв. кошКасові
торисом на видатки
рік
1869,9
1363,8
1724,2

1265,4

21,8

5,4

7,8

1,7

184,2

99,6

1,4

1,3

10,8

10,8

1495,2

1114,4

3,0

2,2

145,7

98,4

Таблиця 2
Код економ.
класиф.
видатків

Найменування
бюджетної програми

6851020

Наукова і органі-

Загальний фонд
Затв. кошКасові
торисом на видатки
рік
4888,4

4779,0
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Спеціальний фонд
Затв. кош- Касові
торисом на видатки
рік
274,7

176,6

6581030

6581040

6581050

6581060

заційна
діяльність
Президії
Академії правових наук України
Фундаментальні
дослідження
у
сфері
законодавства і права
Підготовка наукових кадрів у
сфері
законодавства
Розробка найважливіших новітніх технологій у
сфері удосконалення
законодавства
Державні науково-технічні програми та наукові
частини державних
цільових
програм у сфері
боротьби зі злочинністю
Всього:

4294,2

4287,6

1526,6

1160,4

62,7

61,3

68,6

26,8

225,7

225,5

-

-

491,9

491,9

-

-

9962,9

9845,3

1869,9

1363,8
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