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І. Фундаментальні наукові дослідження 

 

 

У  2006 р. науково-дослідні установи Академії правових наук України 

проводив фундаментальні дослідження відповідно до Зведеного плану науково-

дослідницьких робіт АПрН України на 2006 р., затвердженого постановою 

Президії Академії № 44/5 від 19 жовтня 2005 р. Дослідженні здійснювалися за 

15 плановими фундаментальними темами. Зокрема, Інститутом вивчення 

проблем злочинності досліджувалося 6 фундаментальних тем, Інститутом 

державного будівництва та місцевого самоврядування – 4, Інститутом 

приватного права і підприємництва – 2, Інститутом інтелектуальної власності – 

2, Центром правової інформатики – 1. 

У звітному році завершено дослідження за трьома фундаментальними 

темами: 2 в Інституті вивчення проблем злочинності, 1 в Інституті 

інтелектуальної власності. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
 

Інститут у 2006 р. завершив дослідження двох фундаментальних 

наукових тем. 

 

1. “Теоретичні проблеми попередження злочинності”. РК УкрІНТЕІ № 

0102U002193. Термін виконання: 1 кв. 2002 р. – 1 кв. 2006 р. Науковий керівник 

– д.ю.н. О. Г. Кальман.  

У рамках зазначеної теми у 2006 р. дослідження проводилося за 

чотирма підтемами: 

1)“Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької 

злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому 

місті” 

Проведене дослідження показує, що корисливо-насильницька 

злочинність за декілька останніх років має тенденцію до зниження, що 

пов‘язується, зокрема, із зменшенням чисельності населення неповнолітніх у м. 

Харкові, про що свідчить демографічна статистика. Злочинність неповнолітніх 

у м. Харкові в основному має корисливий характер і на перше місце у структурі 

злочинності неповнолітніх виходять корисливі і корисливо-насильницькі 

злочини проти приватної власності. 

Вивчення злочинності неповнолітніх у м. Харкові дозволило отримати 

науковий приріст знань стосовно кількісно-якісних показників злочинності 

неповнолітніх у крупному мегаполісі, яким є м. Харків, її детермінант, особи 

злочинця-неповнолітнього, причин та умов вчинення корисливих і корисливо-

насильницьких злочинів неповнолітніх. Це дало змогу вийти на реальні заходи 

запобігання злочинності неповнолітніх. 
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За результатами дослідження була підготовлена колективна монографія 

„Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності 

неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті (Досвід 

конкретно-соціологічного дослідження)‖ / За заг. ред. чл.-кор. АПрН України, 

д.ю.н., проф. В.В. Голіни та д.ю.н., проф. В.П. Ємельянова. 

2) "Теоретичні і практичні проблеми попередження злочинів у 

сфері службової діяльності в Україні” 

Відповідно до завдань, поставлених Комплексною цільовою програмою 

профілактики злочинності на 2001-2005 роки (гл. ІV п. 21), та тематичного 

плану науково-дослідних робіт ІВПЗ на 2003-2006 рр. у І кварталі 2006 року 

сектор закінчив дослідження з фундаментальної науково-дослідницької теми 

―Теоретичні проблеми попередження злочинності‖ за підтемою ―Теоретичні і 

практичні проблеми попередження злочинів у сфері службової діяльності в 

Україні‖. За результатами дослідження підготовлено заключний звіт та 

задепоновано монографію «Службова злочинність: теоретичні та практичні 

питання запобігання  і протидії». 

Проводилось узагальнення та аналіз слідчо-судової практики по 

розслідуванню і розгляду кримінальних справ стосовно осіб, притягнутих до 

кримінальної відповідальності за службові злочини. Постійно здійснювався збір 

показників кримінально-правової статистики і готувалися інформаційні довідки 

про стан злочинності в Україні.  

Готувалися матеріали до Президії Академії правових наук України: 

щодо наукових розробок та проблемних питань, які впливають на ефективність 

боротьби з організованою злочинністю та корупцією; щодо удосконалення 

законодавства у сфері протидії корупції та питань ратифікації конвенцій Ради 

Європи ООН по боротьбі з корупцією для доповіді на Міжвідомчій комісії Ради 

національної безпеки і оборони України  з комплексного вирішення проблем у 

сфері боротьби з корупцією; щодо наукового забезпечення протидії тероризму 

та організованій злочинності в Україні; щодо вдосконалення законодавства у 

сфері протидії тероризму та організованій злочинності у контексті європейської 

та євроатлантичної інтеграції України. 

Підготовлено аналітичні довідки: про стан службової злочинності у 2005 

р.; аналіз нормативно-правових актів, спрямованих на попередження злочинів у 

сфері службової діяльності за 2005 р. 

Сектором готувались пропозиції  та зауваження до проектів «Стратегія 

протидії корупції», розробленого робочою групою Комітету Верховної Ради 

України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, та 

«Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності». 

До прокуратури  Харківської області направлені пропозиції стосовно 

системи невідкладних заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією. 

Підготовлено висновок про обґрунтованість та доцільність прийняття 

законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», 

поданий народними депутатами України щодо питання призначення та 

звільнення з посад посадових осіб, органів юстиції та нотаріату. 
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Співробітники сектору брали участь у розробці пропозицій, зауважень і 

підготовці висновків до проектів наступних законодавчих актів: проекту 

Загальнодержавної програми правового забезпечення розбудови України як 

правової демократичної соціальної держави; до Плану заходів щодо реалізації 

Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпілі 

від злочинів. 

У ІІ кварталі 2006 р. розпочато дослідження за фундаментальною темою 

«Кримінологічні проблеми попередження злочинності» за підтемою 

«Теоретичні та прикладні проблеми фінансового і ресурсного забезпечення 

боротьби зі злочинністю в Україні». Термін виконання ІІ кв. 2006 р. – ІІІ кв. 

2007 р. 

2) Уточнення до пункту п.2 листа Президії Академії правових наук України 

стосовно інформації про результати роботи над темою ―Теоретичні та 

прикладні проблеми відповідальності за порушення виборчих прав громадян за 

кримінальним законодавством України‖ (стор. 26 Річного звіту):  

У 2006 р. науковці Лабораторії досліджували проблеми кримінальної 

відповідальності за незаконне використання виборчих бюлетенів, підробка 

виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне 

оголошення результатів виборів (ст. 158 КК України). 

У той же час, з урахуванням подій, які відбулися під час вибрів 

Президента України у 2004 році та виборів до Верховної Ради України і 

місцевих рад у 2006 р., є очевидним, що назріла необхідність суттєвого 

вдосконалення і реформування норм про відповідальність за виборчі злочини. 

Для цього необхідно дослідити саму сутність виборчих та референдумних 

відносин та механізм спричинення їм шкоди, з‘ясувати можливі способи 

вчинення виборчих злочинів, дослідити коло суб‘єктів, які можуть вчиняти дані 

злочини.  

На цей час Лабораторією досліджені об‘єктивні, суб‘єктивні ознаки та 

покарання за фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму чи 

фальсифікації підсумків голосування та порушення законодавства про вибори. 

Дані проблеми знайшли своє висвітлення в численних наукових статтях та 

коментарях до Кримінального кодексу України, а також у розділах монографії, 

яка присвячена кримінально-правовій охороні конституційних прав громадян. 

Науковці Лабораторії працюють над колективною монографією, яка має бути 

опублікована наприкінці 2007 р. 

3) “Теоретичні та прикладні проблеми попередження злочинів у 

сфері службової діяльності в органах виконавчої влади країн Ради Європи: 

соціологічний та порівняльно-правовий аналіз‖ 

Основною метою дослідження був аналіз практики країн Ради Європи в 

попередженні службових злочинів в органах виконавчої влади (яка 

відображається в регіональних конвенціях, діяльності спеціалізованих 

міждержавних органів), оцінка відповідності українського законодавства та 

правозастосовної практики європейським політико-правовим стандартам. У цій 

площині аналізувалися перспективи ратифікації та подальшого застосування 

європейської Кримінально-правової антикорупційної конвенції. В ході 
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дослідження отримано та узагальнено емпіричну інформацію про ефективність 

протидії та попередження цього виду злочинів у країнах Ради Європи, на основі 

чого запропоновано рекомендації по вдосконаленню превентивної діяльності в 

органах виконавчої влади в Україні. Результати дослiдження знайшли 

апробацiю у 22 наукових публiкацiях, у доповiдях i повiдомленнях на 19 

науково-практичних конференцiях та семінарах. За результатами дослідження 

було підготовлено та видано науковий звіт за темою ―Теоретичні та прикладні 

проблеми попередження злочинів у сфері службової діяльності в органах 

виконавчої влади країн Ради Європи: соціологічний та порівняльно-правовий 

аналіз‖ (2,2 д.а.), який увійшов як розділ у заключний звіт за темою 

―Теоретичні проблеми попередження злочинності‖. Результати дослідження 

мають сприяти розвитку теоретико-методологічних засад вивчення службової 

злочинності.  

4) “Теоретичні та прикладні проблеми попередження насильницьких 

злочинів і правопорушень у сімейно-побутовій сфері” 

Метою дослідження є комплексне вивчення насильницької злочинності у 

сімейно-побутовій сфері, включаючи процес криміналізації поведінки 

правопорушників, аналіз феноменологічних аспектів і закономірностей злочинів та 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері і розробка заходів їх попередження.  

У межах теми дослідження за звітний період проводився збір емпіричного 

матеріалу з проблеми насильницької злочинності у сімейно-побутовій сфері, у 

тому числі з точки зору гендерної теорії права, проводилась розробка 

методологічного інструментарію, проаналізовано стан та динаміка насильницьких 

злочинів і правопорушень у сімейно-побутовій сфері в Україні. За результатами 

дослідження та узагальнення матеріалів судової практики проаналізовано 

характерологічні особливості та механізм злочинної поведінки засуджених до 

позбавлення волі за насильницькі злочини у сімейно-побутовій сфері. Проведено 

також дослідження сучасного стану реагування ОВС на факти насильства в сім'ї та 

спеціально-кримінологічного попередження.  

За результатами дослідження проведено аналіз сучасного стану 

насильницьких злочинів і правопорушень у сімейно-побутовій сфері; розкриті 

види та ознаки насильницьких діянь проти членів сім‘ї; наведені поняття 

насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері і надана їх класифікація; 

визначені типові криміногенні фактори насильства в сім‘ї; створені основи для 

визначення психологічного портрету особливості правопорушників - жінок та 

чоловіків залежно від мотиваційної спрямованості злочинного діяння; 

розглянуто стан практики попередження насильства в сім‘ї УМВС України в 

Харківській області; пропонуються рекомендації й оптимальні напрямки 

підвищення ефективності системи заходів попередження насильства в сім‘ї; на 

основі вивчення зарубіжного досвіду розкриваються нові аспекти насильства 

щодо неповнолітніх та заходи щодо їх попередження. 

Кінцевим результатом став підготовлений співробітниками лабораторії 

Заключний звіт за темою дослідження ―Теоретичні та прикладні проблеми 

попередження насильницьких злочинів і правопорушень у сімейно-побутовій 

сфері‖. 
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ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ в цілому по темі у 2006 р. 

Опубліковано 

Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: 

Монографія. – Х.: Право, 2006. 

Борисов В.І., Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю. та ін. Службова злочинність: 

теоретичні та практичні питання запобігання і протидії.  2006. – 222 с.  Деп. в 

ДНТБ України 5.06.2006. № 40-Ук 2006. 

Голіна В.В. Судимість. Монографія. - Х.: Харків юридичний, 2006. 

Модельні справи із застосування Конвенції про ліквідацію усіх форм 

дискримінації щодо жінок в Україні / За наук. ред. О.М. Руднєвої.- К.: Істина.- 

2006. – 142 с. 

Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні (збірник 

документів) / За заг. ред. Буроменського М. В. – Х., 2006. – 400 с.  

 

2. “Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності 

правоохоронних органів”. РК УкрІНТЕІ № 0102U002194. Термін виконання: 1 

кв. 2002 р. – 4 кв. 2006 р. Науковий керівник – чл.-кор. Ю. В. Шепітько.  

У звітному періоді в межах цього фундаментального дослідження робота 

проводилася за двома підтемами. 

Перша підтема – “Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності 

правоохоронних органів” (однойменна із загальною назвою теми). 

Друга підтема – “Криміналістична характеристика легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”. 

За першою підтемою досліджувалися проблеми: 

1. „Науково-технічні та організаційно-тактичні засоби протидії 

злочинності‖. 

2. „Інформаційні (комп‘ютерні) технології у боротьбі зі злочинністю‖. 

3. „Методики і програмні засоби комп‘ютерної (об‘єктивної) підтримки 

експертної діяльності в процесі ідентифікаційного дослідження спотвореного і 

обмеженого за обсягом мовного матеріалу‖. 

У межах цих напрямків здійснювалась розробка та вивчалися проблеми: 

1. Наукова обґрунтованість та можливості застосування науково-

технічних засобів у слідчій діяльності; здійснення наукового пошуку щодо 

розробки криміналістичних приладів і пристроїв: а) портативного 

газоаналізатору для розшуку прихованих трупів та їх частин; б) пристрою для 

виміру швидкості балістичного об‘єкта; в) металошукача для пошуку металевих 

предметів. 

2. Організаційно-тактичне та методичне забезпечення розслідування 

тяжких насильницьких злочинів. На підставі узагальнення кримінальних справ 

по нерозкритих убивствах передбачалось виявити недоліки та помилки в 

слідчій діяльності та сформувати методичні рекомендації щодо розслідування 

даної категорії справ. 

3. Розробка автоматизованих систем ідентифікації людини на основі 

біометричних ознак: капілярних узорів, характеристик голосу й мови, малюнка 

райдужної оболонки ока, зовнішнього вигляду. 
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4. Формування банку знань автоматизованого робочого місця слідчого 

(АРМ-слідчого). Основне призначення даного банку знань – спростити 

процедуру створення документів, скоротити час їх оформлення з одночасним 

збільшенням якості при провадженні досудового слідства. 

5. Створення електронного каталогу фотороботів на основі комп‘ютерної 

бази даних (за матеріалами Расіне створених фотороботів). 

6. Розробка програмного засобу та технології ідентифікації людини за 

параметрами мовних сигналів для ототожнення особи; побудова програмно-

технологічного комплексу поділу мовних сигналів у площині вейвлет-

коефіцієнтів при різних рівнях розкрадання. 

Характеристика результатів з поставлених проблем: 

1) науково-технічні та організаційно-тактичні засоби протидії 

злочинності: 

- здійснено науковий пошук щодо можливості розробки газоаналізатору 

для пошуку прихованих трупів чи їх частин шляхом виявлення в повітрі 

сірководню; 

- розроблено та впроваджено пристрій для виміру швидкості балістичного 

об‘єкта на основі фотоелектронного методу; 

- розроблено принципову електричну схему металошукача для пошуку 

металевих предметів (чорних і кольорових) методом індуктивного балансу – 

подачі хвиль певної частоти і повернення їх на прилад; 

- здійснено роботу з підготовки науково-практичного посібника стосовно 

упорядкування типових тактичних помилок у діяльності слідчого: вивчено та 

систематизовано слідчі помилки, що виникають під час розслідування 

кримінальних справ щодо нерозкритих вбивств, розглянуто тактико-методичні 

помилки, пов‘язані з проведенням першочергових слідчих дій і оперативно-

розшукових заходів (помилки при проведенні огляду місця події, при 

призначенні судових експертиз, відібранні зразків, при проведенні 

пред‘явлення для впізнання); 

- здійснювалася співпраця і була надана відповідна допомога слідчим 

підрозділам Служби безпеки України у Харківській області, прокуратури м. 

Харкова та Харківської області під час розслідування найбільш тяжких 

резонансних злочинів; 

- підготовлена і вийшла з друку монографія „Розслідування злочинів у 

сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики‖ (окремі 

науковці лабораторії); 

Напрямок 2. Інформаційні (комп’ютерні) технології у боротьбі зі 

злочинністю 

- розроблено базу знань та відповідну модель автоматизованої системи 

ідентифікації людини на основі біометричних ознак. Розроблено програмний 

комплекс для автоматичної ідентифікації людини за фотопортретом. Здійснено 

розробку: а) алгоритму автоматичної локалізації центрів зіниць людини, 

зображеної на фотопортреті; б) алгоритму попередньої обробки й нормалізації 

цифрових фотопортретів; в) алгоритму пошуку антропометричних крапок 

особи на фотопортретах; г) алгоритмів порівняння фотопортретів й 
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ідентифікації людини за фотопортретом за допомогою комбінованого 

вирішального правила; 

- створено банк знань „Автоматизоване робоче місце слідчого‖ (АРМ-

слідчого), який складається з таких елементів: 1) система „Законодавство‖ 

(нормативно-правові акти, що регулюють діяльність слідчого); 2) система 

„Документ‖ (зразки процесуальних документів); 3) система „Слідчі дії‖ 

(процесуальна регламентація і тактика слідчих дій); 4) система „Науково-

технічні засоби‖ (техніко-криміналістичне забезпечення органів досудового 

слідства); 5) система „Судові експертизи‖ (призначення судових експертиз, 

типові питання); 6) система „Криміналістичні методики‖ (методики 

розслідування окремих видів злочинів); 7) система „Словник термінів‖ 

(словник термінів з криміналістики); 8) система „Правоохоронні органи та 

експертні установи‖ (основні відомості та адреси); 9) система „Навчання‖ 

(програми-тренажери); 

- створено електронний каталог фотороботів на основі комп‘ютерної бази 

даних (за матеріалами раніше створених фотороботів, кількість фотороботів 

245). 

Напрямок 3. Методики і програмні засоби комп’ютерної (об’єктивної) 

підтримки експертної діяльності в процесі ідентифікаційного дослідження 

спотвореного і обмеженого за обсягом мовного матеріалу 

- створено та функціонує методика ідентифікації людини за голосом, яка 

дозволяє ототожнювати особу, у тому числі за обмеженим обсягом мовного 

матеріалу (ідентифікація здійснюється за елементарними сегментами голосних 

звуків); 

- удосконалена побудова математичної моделі швидкого вейвлет-

перетворення з застосуванням квадратурних дзеркальних фільтрів; 

- реалізоване багатомасштабне відображення мовного сигналу, в якому 

розглядається „дерево‖ розкладання мовного сигналу по вейвлет-пакетах на 

глибину занурення, що аналізується. Це дозволяє досить точно диференціювати 

вейвлет-коефіцієнти по діапазонах (вейвлет-пакетах); 

- формуються автокореляційні функції кожного вейвлет-пакета мовного 

сигналу та створюється еталонний образ мовця. Кількість автокореляційних 

функцій вейвлет-пакетів залежить від обраного ступеня деталізації мовного 

сигналу; 

- визначені ділянки вейвлет-коефіцієнтів, які містять структуру „тонкої‖ 

та „грубої‖ складової мовного сигналу. Знайдені ті вейвлет-пакети, які 

відображують найбільш інформативну частину мовного сигналу з точки зору 

особливих властивостей мовця (ідентифікаційних ознак); 

- проведені експериментальні дослідження по формуванню класу мовних 

образів при різних ступенях деталізації сигналу для ідентифікації особи мовця; 

- побудовані графічні залежності узагальненої нормованої різниці 

автокореляційних функцій відповідних вейвлет-пакетів при кожному ступені 

деталізації зразків мовних сигналів; 

- з‘ясовано, що при різному ступені розкладання мовних сигналів (рівню 

масштабованості) нормована різниця функцій зближується, якщо звукові 
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образи належать одному диктору, і, навпаки, розходяться, приналежності до 

різних дикторах. 

Друга підтема дослідження: 

Наукове значення проведеного дослідження полягає в тому, що вперше в 

Україні здійснено розробку концепції криміналістичної характеристики 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і на цьому 

підґрунті запропоновані основні положення відповідної методики 

розслідування, а саме визначено обставини, що підлягають з‘ясуванню, надано 

рекомендації стосовно виявлення ознак, які вказують на здійснення легалізації, 

розглянуто специфіку порушення кримінальних справ і здійснення дослідчої 

перевірки, сформовано типові слідчі ситуації  початкового етапу розслідування 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

запропоновані програми дій слідчого щодо їх розв‘язання, виокремлено 

специфіку тактики проведення окремих слідчих дій. 

Емпіричну базу проведеного наукового дослідження склали результати 

узагальнення 150 кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, та опитування 75 слідчих прокуратури, 

СБУ, податкової міліції. 

Теоретичну основу розбудови окремої методики розслідування 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 

криміналістична характеристика цього різновиду злочинів, що представлена у 

формі інформаційно-описової моделі. Створення зазначеної окремої методики 

продовжується за напрямками дослідження особливостей тактики проведення 

окремих слідчих дій та з‘ясування питання взаємодії правоохоронних та інших 

органів.  

Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, передбачає необхідність проведення відповідних слідчих дій чи 

тактичних операцій як засобів впливу на ситуації, що виникають. Йдеться в 

першу чергу про такі слідчі дії, як обшук, виїмка, огляд документів, допит 

підозрюваних (обвинувачених) та свідків, ревізії, судові експертизи. 

Своєрідність тактики проведення зазначених слідчих дій полягає в тому, що у 

переважній більшості випадків процес розслідування легалізації відбувається 

паралельно з розслідуванням предикатного злочину. Такий стан речей вимагає 

від слідчого застосування комплексного підходу як до організації 

розслідування в цілому, так і тактики проведення окремих слідчих дій. 

Обов‘язковою умовою успішного розслідування легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, є налагоджена координація і взаємодія 

діяльності між різними органами і структурами, у компетенцію яких входить 

протидія цьому різновиду злочинів. Згідно з чинним законодавством, створено 

достатньо багато цих структур, але провідне місце серед них займає Державний 

комітет з фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг України), який у ході 

виявлення та розслідування діянь з ознаками легалізації взаємодіє з МВС 

України, СБУ, Генеральною прокуратурою України та Державною податковою 

адміністрацією України. 
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Фахівцями сектору дослідження проблем боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю у 2006 р. за темою: ―Криміналістична 

характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом‖ здійснювалось наукове дослідження  за такими напрямками: 

– особливості тактики допиту осіб, що здійснюють легалізацію 

(виконавці В.А. Журавель, С.С. Кисельова); 

– специфіка слідчого огляду при розслідуванні легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинних шляхом (виконавець С.В. Веліканов); 

– роль спеціалістів у встановленні ознак, що вказують на здійснення 

легалізації – (виконавець В.А. Журавель); 

– призначення судово-економічної експертизи при розслідуванні 

легалізації (виконавець С.В. Веліканов); 

 – професійні учасники ринку цінних паперів як суб‘єкти легалізації 

„брудних‖ коштів (виконавець С.С. Кисельова). 

Результатом діяльності співробітників сектору з цієї теми є опис 

елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, визначення обставин, що підлягають 

з‘ясуванню, ознак, що вказують на здійснення легалізації, а не іншого злочину, 

виокремлення специфіки порушення кримінальних справ і здійснення дослідчої 

перевірки, формування типових слідчих ситуацій як основ планування та 

організації початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, а також розробка тактики проведення окремих 

слідчих дій і дослідження взаємодії правоохоронних та інших органів. 

Співробітниками сектору вивчення проблем боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю також здійснено систематизацію та 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. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Опубліковано 

Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі 

криміналістичні методики: Монографія / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. 

Коновалова, В.А. Журавель та ін./ За. ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – 

624 с. 

 

У 2006 р. Інститут вивчення проблем злочинності продовжував 

дослідження 4 фундаментальних тем. 

1. “Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та 

покарання”. РК УкрІНТЕІ 0102U005760. Термін виконання – 2 кв. 2002 р. - 1 

кв. 2007 р. Науковий керівник – академік АПрН України В. В. Сташис.  

У звітному періоді науковці Інституту продовжили роботу над науковим 

дослідженням за означеною фундаментальною темою за двома підтемами.  

Перша підтема:  ―Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності‖. 

Метою наукового дослідження є вирішення питань кримінальної 

відповідальності за злочини проти особи, злочини у сфері господарської 
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діяльності, а також теоретичне обґрунтування практики притягнення осіб, 

винних у вчиненні злочинів, до кримінальної відповідальності та застосування 

до них покарання за новим КК України. 

У межах наукового дослідження провадилася робота за напрямками : 

1) кримінальне законодавства України як нормативно-правова засада 

кримінальної відповідальності та покарання (дослідники акад. АПрН України 

В.І. Борисов та акад. АПрН України  В.В. Сташис); 

2) теоретичні проблеми звільнення від кримінальної відповідальності за 

КК: поняття кримінальної відповідальності, кримінальна відповідальність як 

вид юридичної відповідальності, потерпілий у системі ознак складу злочину як 

підстава кримінальної відповідальності (дослідники Л.М. Демидова, акад. Ю.В. 

Баулін, М.В. Сенаторов); 

3) питання Особливої частини кримінального права України та проблеми 

удосконалення кримінальної відповідальності та покарання за окремі види 

злочинів: 

- Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти 

життя та здоров‘я; 

- теоретичні проблеми кримінальної відповідальності проти статевої 

свободи та статевої недоторканості; 

- теоретичні проблеми кримінальної відповідальності проти волі, честі та 

гідності; 

- теоретичні проблеми кримінальної відповідальності в сфері 

господарської діяльності; 

4) теоретичні проблеми звільнення від кримінальної відповідальності; 

5) практика застосування кримінальної відповідальності та покарання до 

осіб, визнаних винними у вчиненні окремих видів злочинів, та пропозиції щодо 

її удосконалення; 

У роботі над темою у звітному періоді продовжено роботу у межах 

поставленого завдання, проводився аналіз наукової літератури та нормативно-

правових актів, розглядалися проблеми кримінальної відповідальності за 

злочини проти особи та загальнотеоретичні проблеми кримінальної 

відповідальності. Співробітниками сектора підготовлено з окремих проблем 

теми наукові статті та доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах. 
Друга підтема: ―Виконання покарання як стадія кримінальної 

відповідальності‖.  

Метою наукового дослідження є вирішення питань кримінальної 

відповідальності на стадії виконання покарання, а також теоретичне 

обґрунтування практики притягнення осіб, винних у вчиненні злочинів, до 

кримінальної відповідальності та застосування до них покарання на новим КК 

України. 

У межах наукового дослідження здійснено розробку засад теорії 

виконання покарань, продовжувалось дослідження проблем виконання 

покарань, альтернативних позбавленню волі, характеристики основних 

елементів у діяльності органів та установ виконання покарань, імплементації 

міжнародних стандартів у діяльність органів та установ виконання покарань. 
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Проводився аналіз кримінально-виконавчої діяльності, предмета дослідження, 

виявлення внутрішніх протиріч та проблем кримінально-виконавчої системи, 

окреслення шляхів їх подолання. 

Визначено новий підхід до первинної та вторинної класифікації 

засуджених до позбавлення волі, з‘ясовані особливості працевикористання 

засуджених-жінок, розроблено пропозиції щодо перспективи створення служби 

пробації в Україні. 

Результати дослідження застосовувалися у науково-дослідній роботі та 

при викладанні лекцій для співробітників кримінально-виконавчих інспекцій. 

Дослідження теоретичних проблем виконання кримінальних покарань 

може бути використане для подальшої науково-дослідної роботи з метою 

розробки понятійного апарату, нових підходів щодо первинної класифікації 

засуджених та їх розподілу до установ виконання покарань, вторинної 

класифікації, процесу виконання покарання відносно засуджених-жінок, 

покарань, альтернативних позбавленню волі, а також удосконалення практики 

застосування нового Кримінально-виконавчого кодексу України.  

У межах наукового дослідження провадилась робота за напрямками: 

1) політика у сфері виконання покарань. Основи теорії виконання покарань. 

Імплементація міжнародних стандартів у діяльність органів та установ 

виконання покарань; 

2) особливості відбування покарання засудженими жінками; 

3) виконання покарань, альтернативних позбавленню волі; 

4) первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл до 

установ виконання покарань; 

5) вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі; 

6) теоретичні та практичні проблеми застосування норм нового 

Кримінально-виконавчого кодексу України; 

7) робота спостережних комісій. 

У межах роботи над темою сектором у звітному періоді визначено проблеми 

у межах поставленого завдання, продовжено проведення аналізу наукової 

літератури та нормативно-правових актів, розглядалися питання застосування 

окремих норм КВК України. Співробітниками сектору підготовлено з окремих 

питань теми наукові статті та доповіді на науково-практичних конференціях, 

―круглих столах‖ та семінарах. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Опубліковано 

Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття 

та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або 

радіаційної безпеки. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 224 с. 

  Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної 

відповідальності) / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош , О.М. Лемешко, О.І. 

Перепелиця; За заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л. В. Дорош.– Х.: Право, 2005. – 256 с. 

(автор.: С. 71 – 89; 92 – 112). 



 14 

Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх 

розподіл в установи виконання покарань. Монографія. – Х.: Кроссроуд, 2006. – 

208 с. 

Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Тихий В.П. та ін. Кримінальний 

кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. –  Х.: Одіссей, 2006. 

Уголовно-исполнительный кодекс  Украины: Научно-практический 

комментарий / А.Ф. Степанюк, И.С. Яковец. – Х.: Одиссей, 2006. – 600 с. 

Яковець І.С. Організація діяльності спостережних комісій (Положення 

про спостережні комісії: Науково-практичний коментар). – М.: Penal Reform 

International, 2006. – 190 с. 

 

 

2. “Кримінально-процесуальне пізнання та його критерії”. РК 

УкрІНТЕІ № 0101U005763. Термін виконання: 2 кв. 2002 р. - 1 кв. 2007 р. 

Науковий керівник академік АПрН України Ю. М. Грошевий.  

Згідно з планом виконання робіт за темою дослідження науковцями 

Інституту у першій половині 2006 р. було спрямовано на аналіз процесів 

пізнання і доказування по кримінальній справі.  

Метою і перспективними напрямками цього дослідження є здійснення 

комплексного аналізу пізнання у кримінальному судочинстві й оперативно-

розшуковій діяльності, його специфіки на окремих етапах кримінального 

процесу; використання одержаних результатів у доказуванні по кримінальній 

справі; вивчення методологічних та практичних основ пізнання; дослідження 

доказування у гносеологічному та діяльнісному аспектах; характеристика 

об'єкта, предмета та засобів пізнання; розробка науково обґрунтованих 

критеріїв пізнання у кримінальній справі з метою використання одержаного 

знання у доказуванні обставин злочинного діяння. Важливою складовою даного 

дослідження є його комп'ютерне супроводження. Виконувалися роботи 

четвертого етапу дослідження зі створення автоматизованої пошуково-

довідкової системи підтримки рішень при перегляді судових рішень у порядку 

виключного провадження. Створена автоматизована пошуково-довідкова 

система "Бібліографія" з базою даних для зберігання відомостей про 

нормативно-правові документи та наукові публікації за тематиками "Докази та 

доказування", "Судовий розгляд справ". 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Опубліковано 

Зеленецкий В. С., Глинская Н. В. Теория и практика обоснования 

решений в уголовном процессе Украины.–Х.:  Страйд, 2006. 

Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства; 

Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами); словник-довідник з 

ювенальної юстиції / За заг. ред. В.С. Зеленецького, Н. В. Сібільової. – Харків, 

2006. 
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3. “Кримінологічні проблеми запобігання  злочинності”. Термін 

виконання: 2 кв. 2006 р. – 3 кв. 2007 р. Науковий керівник – д.ю.н О. Г. Кальман  

У рамках зазначеної теми дослідження проводилося за чотирма 

підтемами: 

1) Теоретичні та прикладні проблеми фінансового і ресурсного 

забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні” 

За звітний період підготовлено аналітичні довідки про стан і сучасні 

проблеми матеріально-технічного, фінансового, інформаційного і кадрового 

забезпечення умов функціонування правоохоронних, правозастосовних, 

контролюючих і судових органів; проведено аналіз нормативно-правових актів 

щодо матеріально-технічного, фінансового, інформаційного і кадрового 

забезпечення умов функціонування правоохоронних, правозастосовних, 

контролюючих і судових органів; проведено опитування працівників 

правоохоронних органів; підготовлені та направлені тези наукових доповідей 

для опублікування, підготовлені та направлені до опублікування наукові статті. 

2) Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та 

здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми 

Новизна дослідження полягає у тому, що це перше комплексне 

дослідження проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх за злочини 

проти життя та здоров‘я особи. 

Теоретична та практична значущість досліджуваної проблеми полягає в  

аналізі кількісно-якісних показників цього різновиду злочинності, особи 

винного, особи потерпілого, а також проблем детермінації зазначених злочинів 

і розробці заходів з їх загально-соціального та спеціально-кримінологічного 

попередження, зокрема вдосконаленню правоохоронної діяльності. 

За даною темою проведено складання бібліографії щодо насильницької 

злочинності неповнолітніх та підготовлено бібліографічну довідку; розроблено 

питальник для вивчення архівних кримінальних справ по насильницьких 

злочинах проти життя та здоров‘я особи, що вчиняються неповнолітніми, 

розглянутих судами України протягом 2001-2006 рр.; розроблено проект 

узагальненої таблиці; з Державної судової адміністрації України отримані 

статистичні дані про насильницьку злочинність неповнолітніх за останні 5 

років; проведено обробку та аналіз отриманого статистичного матеріалу та 

вивчення 450 архівних кримінальних справ за статтями 115-129 КК України в 

апеляційних та місцевих судах з різних регіонів України; на даний момент 

проводиться робота щодо заповнення узагальнюючої таблиці по насильницьких 

злочинах проти життя та здоров‘я особи, що вчиняються неповнолітніми. 

За результатами дослідження сектором будуть надіслані відповідні 

інформаційні листи до органів законодавчої, виконавчої та судової влади з 

метою підвищення ефективності запобіжної роботи та підготовлений науково-

практичний посібник. 

3) Соціальні та організаційно-правові проблеми імплементації 

європейських стандартів попередження службових злочинів у публічній 

сфері: порівняльний аналіз 
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У межах розробки зазначеної теми співробітники Лабораторії 

здійснювали роботу по визначенню проблем у межах поставленого завдання, 

підготовці бібліографії, збору матеріалів практики, проводили аналіз наукової 

літератури та нормативно-правових актів, доповідали на конференціях. У 

звітний період за темою запланованого дослідження тривала підготовка 

розділів Науково-практичного коментарю ―Конвенції Ради Європи про 

корупцію в контексті кримінального права‖. 

4) Теоретичні та прикладні проблеми попередження жіночої корисливої 

та корисливо-насильницької злочинності в Україні 

Метою наукового дослідження є створення комплексної кримінологічної 

характеристики корисливої та корисливо-насильницької злочинності жінок в 

Україні та розробка комплексних заходів протидії цим злочинним проявам. 

Протягом 2006 року співробітниками лабораторії був виконаний весь 

обсяг запланованих робіт, а саме:  

1.Проведене вивчення літератури, нормативної бази України та 

зарубіжних країн з проблеми жіночої корисливої та корисливо-насильницької 

злочинності; 

2.Розроблений методологічний інструментарій для проведення 

дослідження, зокрема: 

- анкета для вивчення архівних кримінальних справ у судах; 

- анкета для опитування засуджених жінок; 

- анкета для опитування експертів. 

За цими анкетами проведене пілотажне дослідження та доопрацьований 

методологічний інструментарій. 

3. До Департаменту інформаційних технологій МВС України (м. Київ) 

направлений запит на отримання статистичних даних про стан жіночої 

корисливої та корисливо-насильницької злочинності в Україні та отримані 

необхідні статистичні дані. 

4. Проведене вивчення судової практики щодо жіночої корисливої та 

корисливо-насильницької злочинності в Україні. За результатами дослідження 

судової практики заповнені спеціально розроблені анкети. 

5. Проведений аналіз стану та динаміки жіночої корисливої та корисливо-

насильницької злочинності. За результатами проведеного аналізу розроблена 

аналітична таблиця. 

6. Проведене опитування жінок, засуджених до позбавлення волі за 

вчинення корисливих та корисливо-насильницьких злочинів, з метою виявлення 

їх характерологічних особливостей. За результатами дослідження заповнені 

спеціально розроблені анкети. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Опубліковано 

Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у 

великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / 

Кол. авторів : В.В. Голіна, В.Д. Воднік, П.Т. Петрюк, Л.О. Шевченко, А.Б. 

Блага та ін., За заг. ред. В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. – Х.: Право, 2006.- 292 

с. 
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4. “Теоретичні та прикладні проблеми відповідальності за порушення 

виборчих прав громадян за кримінальним законодавством України. РК 

УкрІНТЕІ № 0105U003678 Термін виконання: 1 кв. 2005 р. – 4 кв. 2007 р. 

Науковий керівник – академік В. П. Тихий.  

У 2006 р. науковці лабораторії досліджували проблеми кримінальної 

відповідальності за неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог 

виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне 

оголошення результатів виборів (ст. 158 КК України). 

На цей час лабораторією досліджені об‘єктивні, суб‘єктивні ознаки та 

покарання за фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму чи 

фальсифікації підсумків голосування та порушення законодавства про вибори. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Опубліковано 

Тихий В.П. Конституційний Суд України // Організація судових та 

правоохоронних органів України. – Х., 2006.  

 

 

Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 
У 2006 р. Інститут відповідно до затвердженого бюро Президії Академії 

правових наук України тематичного плану науково-дослідної роботи проводив 

дослідження з таких планових фундаментальних тем:  

1. „Проблеми удосконалення правових засобів та режимів 

стимулювання підприємницької діяльності в Україні‖. РК УкрІНТЕІ №  

0105U000382. Строк виконання 01.2005-12.2009 рр. Науковий керівник – к.ю.н., 

доцент Д. В. Задихайло.  

 Метою роботи є створення цілісної ієрархічної економіко-правової 

моделі стимулювання підприємницької діяльності з системним викладенням 

засобів та режимів, що можуть ефективно застосовуватись державою; науково 

обґрунтоване врегулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

та міжнародного співробітництва відповідно до нового митного законодавства; 

розробка проектів комплексних нормативних актів по врегулюванню митних 

режимів, митного оформлення. 

У звітному періоді поряд із розвитком основних складових діяльності 

роботи підрозділу сформувалися загальні підходи до науково-дослідницької 

роботи. Визначено пріоритетні теоретичні напрямки досліджень,  

сформульовані наукові завдання, що пов‘язані та випливають з профілю 

підрозділу. За цей період відокремилася група завдань теоретичного характеру, 

які пов‘язані з дисертаційними дослідженнями співробітників підрозділу, 

напрямками монографічних досліджень та практичними прикладними 

завданнями. Характер останніх проблем обумовив визначення і більш вузьких 

напрямків науково-дослідницької роботи членів підрозділу: аналіз проектів 
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законодавчих актів; відповіді на запити, пов‘язані з застосуванням фінансового 

законодавства; тощо. 

Зокрема, під керівництвом М. П. Кучерявенка проведено дослідження 

проблем правового регулювання представництва у відносинах, пов‘язаних зі 

сплатою податків, зборів, інших обов‘язкових платежів, які до цього часу в 

Україні не аналізувалися. У дослідженні  вирішені такі завдання: визначено 

зміст представництва у податковому праві та його суттєві характеристики; 

проаналізовані підстави передачі повноважень суб‘єктами податкових 

правовідносин своїм представникам; досліджені характеристики та специфічні 

особливості представництва владної та зобов‘язаної сторін податкового 

правовідношення. За підсумками цієї роботи сформульовані такі висновки: (1) 

щодо співвідношення сторони й суб‘єкта в податкових правовідносинах, коли 

поруч із віднесенням тих чи інших суб‘єктів до владної чи зобов‘язаної сторони 

правовідношення можлива участь одного і того ж суб‘єкта як владної, так і 

зобов‘язаної сторони залежно від особливостей конкретного правовідношення; 

(2) з нових позицій розглянуто співвідношення понять „представництво в 

податковому праві‖, „податкове представництво‖, „податкове представництво 

держави‖, „представництво платника податків‖, де запропоновано 

використання  поняття представництва в податковому праві як родове, інші – як 

його види чи споріднені поняття залежно від їх змісту й характеру; (3) 

розроблено поняття представництва у податковому праві як правовідношення, 

у силу якого юридичні дії, вчинені податковим представником від імені 

суб‘єкта, якого він представляє, у межах його повноважень, створюють, 

змінюють чи припиняють податкові права й обов‘язки особи, яку 

представляють; (4) розроблено класифікацію представництва владної сторони 

податкового правовідношення, де запропоновано виділяти умовне та безумовне 

представництво залежно від того, на якій основі воно здійснюється і з якими 

умовами пов‘язано.  

Окрім того, М. П. Кучерявенком проведений ґрунтовний аналіз правового 

регулювання непрямого оподаткування. Дослідження непрямих податків та 

зборів здійснено за традиційною схемою - аналізуються елементи правового 

механізму конкретного платежу, але при цьому вони не розмежовуються на 

блоки основних, додаткових і факультативних, а розкриваються в сукупності. 

Такий підхід відображає дві особливості. З одного боку, певна єдність 

структурування матеріалу (кожний платіж характеризується традиційним 

набором елементів: платник, об'єкт, ставка, пільги й т.д.), що є основою схожої 

єдиної побудови глав або параграфів по різних податках. З іншого боку, 

конкретні податкові платежі відрізняються й певними особливостями в 

побудові правового механізму податку. Це диктує виділення виключних 

характеристик, властивих тільки даному податку або збору (для підакцизних 

товарів - конструкція акцизів, механізм бюджетного відшкодування - у податку 

на додану вартість, окремі види кадастрів - у майнових податках і т.д.). 

Особливості законодавчого регулювання непрямого оподатковування в 

Україні обумовлюють певний динамічний характер аналізу матеріалу. Тому 
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зіставлення змісту окремих елементів податку на додану вартість і акцизного 

збору у роботі обумовило необхідність дослідження їх із часу виникнення 

сучасної системи оподатковування України на початку 90-х років. Законодавче 

регулювання даних податків пройшло ряд етапів: закони початку 90-х років; 

декрети 1992 року; закони середини 90-х років і нині чинне законодавство 

України, що визначає зміст податку на додану вартість і акцизного збору. 

У ході дослідження природи непрямого оподатковування велика увага 

приділена порівняльно-правовому аналізу регулювання даних відносин в 

Україні, Російській Федерації й інших державах ближнього й далекого 

зарубіжжя з метою вдосконалення національного податкового законодавства. У 

дослідженні поставлені такі завдання: розкрити правову природу непрямого 

оподаткування, зокрема, місце непрямих податків у системі оподаткування, 

особливості непрямих податків та їх види. Результатом цієї роботи є: 

розроблення поняття податку на додану вартість, характеристика платника 

податку на додану вартість, зокрема, аналіз реєстрації платника, об‘єкта 

оподаткування, бази оподаткування, ставки та пільг щодо ПДВ, податкового 

періоду, порядку обчислення, обліку та сплати ПДВ, податкової накладної, 

податкового кредиту, бюджетного відшкодування, податкового векселю, а 

також відповідальності за порушення виконання обов‘язку щодо ПДВ; 

проведення ретельного аналізу сплати ПДВ спеціальними платниками, зокрема, 

у сфері сільського й лісового господарства, а також рибальства; при здійсненні 

постачання туристичних послуг; суб‘єктами вільних економічних зон; 

розроблення поняття акцизного збору, характеристика платника акцизного 

збору та об‘єкта оподаткування, підакцизних товарів, бази оподаткування, 

ставки та пільг щодо акцизу, обчислення та його сплати; щодо марок акцизного 

збору,  акцизного відшкодування (заліку, повернення), а також щодо 

особливостей обчислення та сплати акцизного збору по операціях з окремими 

видами товарів й продукції, податкового векселю та обліку по акцизному збору. 

М. О. Перепелицею проведено узагальнення практики застосування 

законодавства в  Державній податковій адміністрації у Харківській області.  

Зокрема, поставлено завдання проаналізувати застосування посадовими 

особами Державної податкової Адміністрації у Харківській області  таких 

нормативних актів: Закону України "Про державну податкову службу в 

Україні" від  4.12.90 р., Закону України "Про порядок погашення зобов‘язань 

платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 

21.12.2000 р., Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 

р., Закону України "Про  застосування реєстраторів розрахункових операцій у  

сфері  торгівлі, громадського харчування та послуг", Закону України "Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", Закону України від 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

правового захисту громадян за запровадження механізмів реалізації 

конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту 

недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист" 

12.01.2005 р., Наказу Державної податкової адміністрації України  від 
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11.10.2005 р. № 441 "Методичні рекомендації щодо складання плану-графіку 

проведення  документальних перевірок суб‘єктів господарювання", Постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 619 "Про порядок координації 

проведення планових  виїзних перевірок  органами виконавчої влади, 

уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням  та сплатою податків 

та зборів (обов‘язкових платежів)", Наказу Державної податкової адміністрації 

України від 20.09.2004 р. № 544 "Положення про проведення перевірок стану 

збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі".    

У рамках цієї роботи зроблені певні висновки. Податкове законодавство  

України застосовує класифікацію податкових перевірок на планові та 

позапланові тільки щодо виїзних перевірок.  Планування перевірок полягає у 

визначенні переліку об‘єктів, термінів, кадрових ресурсів, обсягів та категорій 

вказаних перевірок.  Згідно зі ст. 11 Закону України "Про державну податкову 

службу в Україні" плановою виїзною перевіркою вважається перевірка 

платника податків та зборів, яка передбачена у плані роботи органу державної 

податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого платника 

податків чи за місцем розташування об‘єкта права власності, стосовно якого  

проводиться така планова виїзна перевірка. Одна з значущих проблем, що існує 

у цій сфері – це питання щодо  строків її проведення. Відповідно  до 

законодавства продовження строків проведення планової виїзної перевірки  

можливе на термін не більш ніж 10 робочих днів, а стосовно суб‘єктів малого 

підприємництва – 5 робочих днів. Однак вказані терміни тривалості проведення 

перевірок не враховують дійсної ситуації, що склалася на практиці, і реально ця 

норма не завжди виконується, хоча закріплена на законодавчому рівні.  Так, 

законодавець не врахував, що на сьогодні з метою зменшення втручання 

органів державної податкової служби у господарську діяльність малого та 

середнього бізнесу до планів-графіків проведення документальних перевірок 

включаються підприємства, що належать до великих платників податків, 

валовий дохід яких перевищує 20 млн. грн. Як правило, період,  за який 

здійснюється перевірка, становить 2-3 роки.  При цьому значна кількість 

платників (наприклад, тих, що працюють в енергетичній, металургійній, 

машинобудівній та інших сферах матеріального виробництва) мають валові 

доходи на суму понад 100 млн. грн.  Значна категорія платників має 

розгалужену структуру відокремлених підрозділів, що розташовані в різних 

регіонах України. Без здійснення перевірок у зазначених структурних 

підрозділах неможливо встановити  правильність виконання норм податкового 

законодавства в цілому.  

      Таким чином, спираючись на таке протиріччя, що склалося у законодавстві 

та практиці,  протягом 2006 р. кількість апеляційних скарг відносно рішень  

державних податкових інспекцій у Харківській області становить 45% від 

загальної кількості апеляційних справ. Статистичні показники, що визначають 

хід провадження у справах, пов‘язаних із застосуванням норм щодо строків при 

проведення податкових перевірок, вказують, що 27%  таких справ було 

задоволено на користь платників податків. 
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        Позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі обставин, 

викладених у ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в 

України", за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється 

наказом. На сьогодні у даній статті існує суперечність, яка виникла через 

помилку законодавців при внесенні змін.  Результатом є те, що чинна  ч.7 ст.11 

даного закону спочатку передбачає, що позапланова перевірка може 

здійснюватися тільки за рішенням суду, а потім зазначає, що позапланова 

перевірка можлива за рішенням керівника податкового органу.  Спираючись на 

таке протиріччя, що склалося у законодавстві,  протягом 2006 р. кількість 

апеляційних скарг відносно рішень державних податкових інспекцій у 

Харківській області з даного питання становить 54% від загальної кількості 

апеляційних справ.  Статистичні показники, що визначають хід провадження у 

справах, пов‘язаних  із застосуванням норм щодо строків при проведенні 

податкових перевірок, вказують, що 32%  таких справ було задоволено на 

користь платників податків. 

      Тривалість позапланової виїзної перевірки  не повинна перевищувати 10 

робочих днів, а щодо суб‘єктів малого підприємництва – 5 робочих днів.  

Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на 

термін не більше як 5 робочих днів, а стосовно суб‘єктів малого бізнесу – 2 

робочих дні. Порядок продовження термінів проведення позапланової виїзної 

перевірки  регламентовано Методичними  рекомендаціями щодо взаємодії між 

підрозділами  органів державної податкової служби України при організації 

документальних перевірок юридичних осіб. Однак неврегульованим 

залишається поняття "робочі дні", тобто, що слід під цим розуміти – дні 

фактичного перебування посадових осіб органу податкової служби за місцем 

знаходження платника податків або  день, коли за наказом перевірка має місце, 

а у дійсності посадова особа працює за своїм місцезнаходженням.  
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2. „Державно-правовий розвиток України в контексті європейської 

інтеграції‖. РК УкрІНТЕІ № 0105U009017. Строк виконання 01.2006-12.2009 

рр. Науковий керівник  - академік АПрН України Ю. М. Тодика.  

Метою роботи є дослідження актуальних питань державно-правового 

розвитку національних держав в умовах європейської інтеграції, питань 

становлення європейського права, проблем, пов'язаних із інтеграцією України 

до ЄС. 

У межах напрямку наукового дослідження на 2006 р. ―Правові засади 

формування та функціонування органів державної влади України в контексті 

європейської інтеграції‖ здійснюється підготовка підрозділів: 

– ―Досвід удосконалення органів державної влади в європейських 

країнах‖ (на прикладі Франції, Німеччини, Великої Британії)‖; 

– ―Верховенство права в діяльності органів державної влади‖;  

–―Конституційно-правове регулювання формування та функціонування 

органів державної влади в контексті європейської інтеграції‖;  

– ―Державно-правовий розвиток України в контексті європейської 

інтеграції‖.  

У процесі проведення фундаментальних наукових досліджень було 

одержано такий приріст наукового знання.  

1.1. Реформування органів державної влади є однією із складових 

процесу створення демократичної, правової, соціальної держави в Україні та 

реалізації  її  курсу на євроінтеграцію. У той же час формування та 

реформування органів державної влади в транзитивному суспільстві, у тому 

числі й в українському,  являє собою досить складне і суперечливе завдання. 

Тому, щоб оптимізувати процес формування та реформування органів 

державної влади в Україні, потрібно уважно  вивчати  досвід зарубіжних країн 

(перш за все європейських)  по удосконаленню їх систем державної влади та 

використовувати його.  

 Вивчення досвіду удосконалення державної влади Франції, Німеччини, 

Великої Британії дозволяє виділити найбільш приоритетні напрямки щодо 

удосконалення органів державної влади в європейських країнах. Серед них: 1) 

розвиток конкурентного середовища та широке використання контрактної 

системи в державному управлінні, що значно підвищує ефективність 

держапарату; 2) удосконалення методів розробки державної політики за 

рахунок загальнонаціональних інтересів та стратегічних цілей, а не 

кон‘юнктурних факторів; 3) зміцнення  цілеспрямованості і відповідальності за 

розподіл державних послуг за рахунок уваги до інтересів різних соціальних 

груп; 4) підвищення якості та ефективності державних послуг, впровадження 

інноваційних підходів, прогресивного практичного досвіду; 5) використання в 

держуправлінні інформаційних технології для більш повного задоволення 

потреб громадян та розповсюдження послуг через електрону мережу; 6) 

модернізація держслужби шляхом удосконалення системи стимулювання 

службовців, поліпшення системи оцінки показників їх праці; 7) створення 

системи удосконалення адміністративної етики, розробка правових норм та 
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етичних кодексів держслужбовців, проведення компаній з поліпшення іміджу 

державної влади; 8) децентралізація державного управління, підвищення ролі 

органів місцевого самоврядування та ін.  

1.2. Метою дослідження був аналіз змісту принципу верховенства права та 

його ролі в діяльності органів державної влади. Це пов‘язано з тим, що вихід 

українського суспільства на якісно новий рівень свого цивілізаційного 

розвитку, пов‘язаний з включенням у процеси глобалізації та євроінтеграції, 

обумовив необхідність нового рівня в концептуальному осмисленні та 

практичній реалізації верховенства права як ключового принципу спільних 

цінностей, на яких базується сучасний цивілізований світ.  

Аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури дає підставу  розрізняти 

верховенство права як правову ідею і верховенство права як юридичний 

принцип. У свою чергу, розуміння верховенства права як ідеї включає декілька 

рівнів: формальної законності, пріоритету прав людини і надання органам 

державної влади статусу суб‘єктів права, реалізації вимог формальної 

справедливості у правопорядку.  

Співвідношення верховенства права як ідеї і як принципу полягає в 

розрізненні широкого змісту верховенства права (панування права) і більш 

вузького змісту (вищість права), що передбачає пріоритет права, як прав 

людини перед законом і діями виконавчої влади.  

Ці поняття відображені в декілька статтях Конституції України, але 

найбільш концентровано зміст ідеї верховенства права відображено у ст.1, яка 

містить положенні про Україну як правову державу, а принцип верховенства 

права у ст. 8. Вони тісно пов‘язані між собою: якщо ідея чи ідеал верховенства 

права дає ціннісно-концептуальне обґрунтування відповідному принципу, то 

принцип конкретизує і доповнює ідею. 

Якщо процес євроінтеграції обумовлює необхідність подальшого 

зміцнення та практичної реалізації верховенства права, то глобалізація таїть у 

собі певні загрози ще не затвердженому в соціальному бутті українського 

суспільства принципу верховенства права.  

1.3. Всебічно проаналізовано нову конституційну модель здійснення 

державної влади в Україні, виокремлено її головні переваги та вади, зроблено 

висновки: про можливість нав‘язування лідерами депутатських фракцій 

власного бачення народним депутатам України з будь-яких питань та 

вимагання голосувати лише певним чином; про можливість позаправового 

впливу на лідерів фракцій та народних депутатів у процесі формування уряду; 

про недоліки механізму формування уряду, які можуть негативно відбитися на 

фаховому рівні урядовців; про можливість виникнення внаслідок політичної 

реформи вже не двох, а трьох центрів протистояння (до парламенту та глави 

держави може долучитися ще й уряд). 

Проведено порівняльно-правовий аналіз конституційного механізму 

формування уряду в Україні та окремих європейських державах. Здійснено 

аналіз порядку створення Антикризової коаліції та формування уряду в Україні. 

Проаналізовано головні переваги та окремі протиріччя у системі здійснення 

державної влади. 
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1.4. Сьогодні ЄС – один з найбільших зовнішньоекономічних партнерів 

України, правовою основою відносин з яким є Угода про партнерство та 

співробітництво, якою закладено правові підвалини відносин між Україною та 

ЄС. У стратегії інтеграції України до ЄС визначаються основні пріоритети 

діяльності та компетенція органів виконавчої влади щодо створення передумов, 

необхідних для набуття Україною повноправного членства в ЄС та 

забезпечення внутрішнього процесу інтеграції. З метою прискорення 

імплементації УПС та реалізації стратегії інтеграції України до ЄС Президент 

України схвалив Програму інтеграції України до ЄС, згідно з якою Кабінет 

Міністрів України, починаючи з 2001 р., затверджує план дій щодо реалізації 

пріоритетних положень Програми, складовою частиною якої має бути план 

роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. У зв‘язку з цим 

важливого не лише теоретичного, а й практичного значення набуває висунення 

пропозицій щодо стратегії адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС, розробка рекомендацій до проектів законів, інших нормативно-правових 

актів щодо реалізації положень УПС.  

1.5. Основною метою дослідження було виявлення закономірностей в 

організації та діяльності законодавчих органів в Україні на різних етапах її 

історії. У процесі дослідження підготовлено і опубліковано декілька статей, 

присвячених історії організації та діяльності різних моделей вищих 

законодавчих органів України. 

Отримані наукові результати містять елементи наукової новизни, а саме: 

доведено, що Центральна Рада після прийняття нею III Універсалу (листопад 

1917 р.) діяла як перший український парламент УНР; законодавчі органи 

УСРР (Всеукраїнський з‘їзд Рад, Всеукраїнський ЦВК, Президія ВУЦВК) у 

1920-ті роки здійснили значний внесок у законодавче забезпечення прав 

національних меншин в Україні; на прикладі діяльності Президії ВУЦВК 

доведено зниження її ролі у законодавчому процесі в УСРР у 1930-ті роки в 

умовах укорінення в цей період командно-адміністративної системи управління 

в СРСР. 

Окрім того, співробітниками сектору проблем державно-правової 

конфліктології досліджувалася проблема ―Взаємозалежність соціальних 

протиріч і державно-правової конфліктності: теоретичний дискурс української 

та європейської науки‖. Приріст науково-теоретичного знання протягом 

звітного 2006 року здійснювався через розроблення членами сектору таких 

наукових напрямків:  

1. Інститути державності та процеси конфліктності. 

2. Правові чинники подолання конфліктності в державному механізмі. 

3. Конфлікти, протиріччя та соціальна напруженість: їх взаємозалежність. 

4. Політико-правові відносини ―Центр – регіони‖: конфліктологічний зріз. 

5. Державно-правовий конфлікт: організаційно-системний аспект. 

6. Проблеми сім‘ї й державно-правовий потенціал їх вирішення. 

7. Конституційно-правові аспекти взаємозалежності соціальних протиріч і 

державно-правової конфліктності. 
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Результати проведеної роботи знайшли своє відображення у таких 

положеннях: 

а) Проблеми розвитку громадянського суспільства в аспекті 

політолого-правового дискурсу  

Інтерес до проблем генезису й розвитку громадянського суспільства 

виявляє багато соціальних наук. Правова наука, зокрема, бачить у ньому об‘єкт 

правового регулювання та коло суб'єктів реалізації цивільного чи приватного 

права; в межах політологічної парадигми аналізуються сутність і роль 

громадянського суспільства в соціально-політичних процесах минулого й 

сучасності, характер і форми його взаємодії з політичними та соціальними 

інститутами – державою та її органами влади в центрі й на місцях, економікою, 

політикою, культурою, соціальним контролем тощо; досліджуються конкретні 

умови формування громадянського суспільства, процес структурування та 

чинники, що визначають його еволюцію.  

Більшість сутнісних трактувань громадянського суспільства дозволяє 

стверджувати, що це – людська спільнота, яка формується і розвивається у 

демократичних державах і представлена сукупністю недержавних відносин 

(економічних, соціальних, політичних, правових, етнічних, духовних, 

культурних, релігійних тощо) та мережею добровільно створених у різних 

сферах життєдіяльності позадержавних структур – об'єднань, організацій, 

спілок, асоціацій, клубів, центрів, фондів та ін. Ці об'єднання, що становлять 

структуру громадянського суспільства і характеризують багатоманітність його 

соціальних практик, відображають найширшу палітру господарських, правових, 

сімейних, культурних та інших потреб й інтересів людей (соціальних груп), 

створюються вони єдино з метою задоволення чи реалізації цих інтересів.  

Один із головних чинників, що сприяє процесам суспільної консолідації 

свідомої громади, полягає у розвитку демократії як суспільного стану і 

політичної технології, що безпосередньо обумовлює можливість виникнення і 

розвитку громадянського суспільства в країні. Що ж дає демократія 

суспільству, чому вона сприяє його трансформації у стан громадянської 

спільності? Як зазначає американський політолог Р. Даль, перевагами є – 

рятування від тиранії; свобода самовизначення особи; дотримання прав і свобод 

людини; моральна автономія; можливість розвитку особистості; захист 

головних інтересів особи; політична рівність; прагнення миру і процвітання. 

Демократія не просто робить громадянське суспільство суттєво необхідним, 

вона створює головні умови для його виникнення і розвитку. Організаційні 

принципи інститутів громадянського суспільства цілком відповідають 5 

демократичними критеріям, порушення яких неминуче веде до того, що члени 

даних асоціацій втратять соціально-політичну рівність: ефективна участь; 

рівність у голосуванні; розуміння, що базується на поінформованості; 

контроль за планами дій; участь повнолітніх. 

Важливо також розкрити дієві можливості громадянського суспільства 

щодо реалізації ідей демократії, адже основна його функція — найбільш повне 

задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб суспільства. Перш за 

все, це виявляється у забезпеченні соціальної свободи, демократичного 
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державного управління, в існуванні громадської сфери політичної діяльності і 

публічних політичних дискусій. Важливою умовою функціонування 

громадянського суспільства є гласність і пов'язана з нею висока 

інформованість громадян, що дозволяє реально оцінювати господарську 

кон'юнктуру, бачити соціальні проблеми й вживати заходів для їх вирішення. І, 

нарешті, визначальною умовою успішного функціонування громадянського 

суспільства є наявність відповідного законодавства і конституційних гарантій 

щодо його існування. 

Як зазначалось, соціально-політична сфера громадянського суспільства 

включає суспільно-політичні організації й рухи, інші різноманітні форми 

суспільної активності громадян (мітинги, збори, демонстрації, страйки), органи 

громадського самоврядування за місцем проживання чи в трудових колективах, 

недержавні (вільні) засоби масової інформації. Організації та об'єднання 

соціально-політичної сфери громадянського суспільства створюються й діють, 

як і всі суб'єкти громадянського суспільства, на основі суспільної ініціативи. Чи 

включає дана сфера політичні партії? Одностайної відповіді політична наука не 

дає. На нашу думку, партії, як найактивніші й впливові áктори публічної 

політики, походять саме з надр громадянського суспільства і тому мають 

вважатися за його елемент, що функціонує на межі з політичним полем 

державної політики. 

Зрештою, очевидно, що громадянське суспільство і демократична 

держава постійно йдуть назустріч одне одному: так відбувається функція 

громадського діалогу з державою. Громадянське суспільство формулює 

актуальні інтереси і звертається до держави зі своїми вимогами, проханнями та 

ініціативами, що вимагають державної підтримки (насамперед матеріальної). 

Держава ж може рухатись назустріч суспільству в різних формах: вивчення 

громадських ініціатив (їх підтримка або несхвалення), правове регулювання дії 

суспільних об‘єднань, субсідійна підтримка соціально-вразливих груп 

населення, виділення матеріальних коштів для розвитку активності організацій, 

фондів. Для цього в системі структур влади функціонують спеціальні органи 

співпраці з організаціями громадянського суспільства, напрями і форми 

діяльності яких досить різноманітні: реєстрація даних організацій, надання їм 

допомоги (консультації, фінансування), створення сприятливих умов для 

функціонування тощо.  

Наприклад, у Великій Британії вже багато років діє спеціальний 

державний орган – Комісія з добродійності, що реєструє досить численні 

благодійні організації і фонди, діяльність яких спрямована на допомогу бідним, 

підтримку церкви, запобігання дискримінаціям за расовою ознакою, захист 

здоров'я громадян, забезпечення інших рівних можливостей для громадян 

країни. Важливою функцією Комісії є надання матеріальної допомоги 

громадським організаціям. 

Крім цього, в Європі розповсюджена ще одна форма контактів держави з 

громадянським суспільством – представники громадських організацій входять 

до рад чи комісій, що працюють при парламентах і урядах; виступають як 
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експерти і професіонали, що володіють цінною інформацією стосовно стану 

суспільної думки, конкретних проблем розвитку соціуму (території); нерідко й 

самі стають депутатами представницьких органів політичної влади. За своєї 

ініціативи ради можуть звернути увагу уряду на важливість і невідкладність 

вирішення тих чи інших проблем. Такі громадські ради діють у Франції, 

Австрії, Швеції, Фінляндії, Італії, Бельгії, Іспанії та інших країнах, уряди яких 

вважають за доцільне враховувати думку громади щодо проектів законів з 

питань соціального й економічного характеру.  

 б) Конституційно-правові чинники подолання конфліктності в 

державному механізмі 

 Попередження та регулювання соціально-політичних конфліктів, 

можливість встановлення консенсуальних, доброзичливих стосунків у 

суспільстві багато в чому залежить від загального стану того економічного, 

соціального та політичного середовища, в якому воно відбувається. З цієї точки 

зору можна виділити дві сфери суспільного життя, де конфлікти є невід‘ємною 

складовою. Йдеться, по-перше, про владно-політичну сферу і, по-друге, про 

сферу громадянського, приватного життя суспільства.  

 З цієї точки зору найвпливовішим фактором позитивного вирішення 

різноманітних конфліктів у цих сферах є Конституція як основний закон 

держави, тобто йдеться про таку державу, яка визначається як конституційна.  

Як відомо, конституційній державі властиві декілька ознак. І майже всі 

визначення конституційної держави обстоюють її атрибут — розподіл функцій 

влади. Розподіл функцій влади можна вважати індикатором демократизму  

держави, умовою режиму законності в суспільстві.  

Незважаючи на те, що принцип поділу влади є однією з конституційних 

основ нашої держави, у реальному житті функції трьох гілок влади інколи 

перехрещуються або вступають у взаємні протиріччя; виникають суперечки 

щодо компетенції та досить серйозні конфлікти.  Конфлікти між гілками влади 

повинні розв‘язуватися завжди легітимними, конституційними засобами. Саме  

Конституція достатньо повно визначає компетенцію кожної з гілок влади і тим 

самим надає базу для розподілу їх функцій. Порушення Конституції саме і 

породжує конфлікт між гілками влади. 

  Безконфліктна діяльність влади, поза сумнівом, є найкращою. Але для 

цього необхідна головна умова: чітке виконання кожним з органів влади своєї 

компетенції, яка передбачена Конституцією і законами. Необхідно своєчасно 

звертати увагу на конфліктні ситуації, що зароджуються, і попереджувати їх 

розвиток. На вищому державному рівні це функція Президента як гаранта 

дотримання Конституції, на нижчих щаблях таку стримуючу роль  можуть і 

повинні відігравати голови адміністрації, представницькі та судові органи та 

інші установи.    

У діяльності парламенту конфлікти виникають теж досить часто, і 

розв‘язання таких конфліктів потребує розробки та використання низки 

парламентських процедур. Правила організації і діяльності парламенту, що 
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закріплені в Конституції, Регламенті Верховної Ради та інших нормативних 

актах, створюють великі можливості для обговорення спірних питань і 

розв‘язання конфліктів демократичним, цивілізованим шляхом. Конституційне 

судочинство, поряд з парламентськими процедурами, – одна з форм подолання 

конфліктів, що виникають у законодавчій та парламентській діяльності. Можна 

сказати, що Конституційний Суд у специфічній формі контролює дотримання 

Конституції іншими державними органами. Існування  Конституційного Суду 

відіграє важливу попереджувальну, стримуючу  роль вже при зародженні 

політичних конфліктів. Якщо ж конфлікт вже відбувся, Конституційний Суд 

розв‘язує його, спираючись на достатньо чіткі норми конституційного 

законодавства. 

Незважаючи на різноманітність конкретних характеристик Конституції, це 

законодавчий акт, який визначає, насамперед,  організацію вищих органів 

держави, їхні взаємовідносини та компетенцію, порядок спонукання їх до 

здійснення певних функцій, а також засадні права, свободи та обов‘язки 

людини та громадянина. Саме таке визначення сутності конституції дозволяє 

вважати її головним чинником стабільності суспільства, забезпечення 

можливостей регулювання та подолання конфліктів на всіх рівнях, поєднання 

та збалансованості взаємодії економічних, політичних, культурних інтересів 

всіх соціальних та етнічних груп, усіх громадян і держави. 

Зміни до Конституції, передбачені Законом України ―Про внесення змін до 

Конституції України‖ від 8.12.2004 р., в цілому можна охарактеризувати як 

такі, що спрямовані на розширення повноважень Верховної Ради щодо 

регулювання найважливіших основ суспільного життя країни. Розширення 

повноважень вищого законодавчого органу держави у контексті зазначеної 

теми можна розглядати як розширення можливостей громадянського 

суспільства щодо участі в управлінні державою, а також агрегування та 

артикуляції його інтересів у владі. Тому чим більше повноважень отримує 

законодавча влада, тим більш демократичним стає політичний режим у країні, 

тим більше формується можливостей еволюційного шляху розвитку   

суспільних відносин і побудови взаємного діалогу влади та суспільства. Більша 

участь громадянського суспільства в управлінні державою через розширення 

повноважень законодавчої влади, яка сформована з представників політичних 

партій,  дозволяє більш ефективно попереджувати  та  впливати на протікання 

різноманітних конфліктів.  

Як відомо, для нашої країни як такої, що належить до  країн, що 

розвиваються, з нестійким  державним ладом (―демократичного транзиту‖), 

конфлікти цінностей є найбільш характерними. Тому жорсткі вимоги до 

формування коаліцій депутатських фракцій (нова редакція ч. 2 ст. 90 

Конституції) сприятимуть більшій політичній відповідальності  партій за свою 

діяльність та її наслідки в плані недопущення переростання міжпартійних  

суперечок у державно-правові та соціальні конфлікти. Тим більше, що у країнах 

розвиненої демократії, до якої прагне Україна, більшість конфліктів розв‘язує 

не держава, а інші відповідальні соціально-політичні інститути, зокрема партії.  
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     в)  Політичний конфлікт у державі та роль опозиції   

Політичний конфлікт – це особливий вид суспільних відносин, різновид і 

результат конкурентної взаємодії двох і більше сторін (політ. груп, держав), що 

заперечують право іншого на владні повноваження чи ресурси.  Політичні 

конфлікти є неминучим явищем у сучасному політичному житті. Проблема 

полягає в тому, щоб у державі створювалися і діяли справедливі норми, правові 

закони, за допомогою яких можна було б конструктивно, з найменшими 

втратами вирішувати виникаючі політичні конфлікти, упорядкувати динаміку 

політичного процесу і суспільства в цілому. 

 Для політичних конфліктів характерні загальні принципи: 

1. Політична боротьба – за інтереси та цілі певних великих соціальних 

груп, крім того, кожен суб‘єкт політичного конфлікту прагне представити свої 

цілі як загальні для суспільства і знайти його підтримку. Цей принцип 

виявляється, насамперед, у виборчих кампаніях, оскільки кожна партія, що веде 

боротьбу за голоси виборців, представляє себе виразником і захисником 

інтересів широкого соціального спектра суспільства. 

2. Прагнення суб‘єкта конфлікту обґрунтувати свою легітимність і 

спростувати легітимність конфронтуючого суб‘єкта (мова йде про легітимність 

влади, її цілей, прийнятих рішень).  

3. У політичний конфлікт втягуються великі маси людей, як певні 

спільноти, об‘єднані в політичній боротьбі єдиною настановою, загальною 

ідеологією.  

 Не менш важливе значення має дослідження проблем, пов‘язаних із 

сутністю опозиції та її функціонуванням. У демократичній державі опозиція є 

невід‘ємним елементом політичної системи, вкрай важливим видом політичної 

діяльності. Політична опозиція – це не виняток з правил, а норма життя, 

природна потреба цивілізованого суспільства. Діяльність опозиції сприяє і 

політичній стабільності держави, і створенню найбільш сприятливих умов для 

нормальної життєдіяльності суспільства. Разом з тим наявність опозиції – це 

засіб зберегти суспільство і державу від безконтрольності, небезпеки прийняття 

поспішних і однобічних рішень.  

 Політична опозиція може бути конструктивною – такою, що формулює 

змістовні, ділові пропозиції; деструктивною – руйнівною; помірною, лояльною 

– готовою до згоди з владою і її підтримки; радикальною – такою, що закликає 

до повалення існуючої влади; утопічною і реальною, демократичною і 

антидемократичною тощо. Але в будь-якому випадку наявність опозиції 

свідчить про те, що в суспільстві і державі є не тільки офіційні, а й інші точки 

зору, позиції, програми діяльності, які варто враховувати. Крім того, якщо вони 

конструктивні, влада повинна їх приймати на озброєння і до виконання. 

 Ефективність діяльності опозиції залежить від низки факторів: 

закріплення на законодавчому рівні прав громадян на об‘єднання, збори, 

свободу слова; ступінь врахування думки парламентської меншості при 

прийнятті важливих рішень; дотримання опозицією конституційних і правових 

вимог до парламентських процедур тощо. 
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 За роки незалежності в Україні відбулися глибокі економічні і соціально-

політичні зміни – суспільство остаточно стало на шлях просування від 

тоталітаризму до демократії. Однак практика останніх років і важливі політичні 

події свідчать про те, що в українському суспільстві ще не створені необхідні 

умови для формування цивілізованої опозиції. як і раніше, в політичному житті, 

політичній боротьбі використовуються методи і засоби, не властиві 

демократичному режиму. навіть на верхній ланці політичної влади керівники 

держави не тільки не можуть терпіти опозицію, але й застосовують недозволені 

для демократичної держави методи і способи боротьби зі своїми опонентами, 

аж до їхньої повної ізоляції. 

 У цих умовах офіційне визнання опозиції, її правове регулювання, 

широка пропаганда в засобах масової інформації її сутності – це ті питання, що 

вимагають невідкладного вирішення. 

г) Проблеми сім’ї й державно-правовий потенціал їх вирішення  

Сім‘я обіймає ключову позицію у практичному розв‘язанні соціально-

економічних та духовно-моральних питань життєдіяльності суспільства. 

Успішне  виконання сім‘єю своїх  функцій визначається не тільки її внутрішнім 

станом, але й соціальною політикою держави. Для сучасного розвитку нашого 

суспільства, коли воно переживає гострі економічні та політичні труднощі, все 

ж характерне зростання ролі та значення сім‘ї. Пояснюється це її специфічними 

функціями, відповідно до яких вона забезпечує фізичне та духовне відтворення 

населення. Великого значення нині набуває розробка й оновлення стратегії 

виховання дітей в сім'ї і суспільстві відповідно до вимог початку XXI століття, і 

вже зараз слід вжити низку організаційних заходів, спрямованих на 

мобілізацію відповідних зусиль держави. Підвищеної уваги потребує 

вдосконалення законодавства, створення такої нормативно-правової бази, яка 

забезпечувала б правові передумови для повноцінного функціонування і 

всебічного розвитку кожної сім'ї. 

Сім‘я виконує посередницьку роль в узгодженні інтересів особистості і 

суспільства (держави). Ступінь узгодженості чи розбалансування цих інтересів 

визначає різноманітні наслідки для особистості, сім‘ї і суспільства. Наслідком 

не тільки сімейного неблагополуччя, негативного впливу найближчого 

оточення, а й певних особливостей соціально-економічного і політичного 

розвитку суспільства у трансформаційному перехідному періоді є злочинність 

неповнолітніх. У роботі були використані дані комплексного дослідження 

проблем попередження злочинності неповнолітніх у м. Харкові.  

 Внаслідок    переходу   до   ринкової   економіки   останніми   роками 

спостерігається   нестабільність   рівня   життя   більшості   сімей   в Україні. 

Найбільш уразливими є сім'ї, які виховують дітей, особливо багатодітні та 

сім'ї, в яких немає годувальника, а також ті, в яких працездатні члени сім'ї не 

мають регулярного доходу. 

Недостатню увагу з боку держави і громадськості до проблем 

неповнолітніх виділяють як одну з причин злочинності неповнолітніх. Хоча слід 

зазначити, що законодавство України надає певні можливості для забезпечення 

широкого спектра прав і свобод дітей. З часу набуття Україною незалежності 
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прийнято і введено в дію низку законодавчих та інших нормативно-правових 

актів загального призначення, норми яких спрямовані на поліпшення 

соціального стану неповнолітніх. Ці документи визначають головні завдання 

державної молодіжної політики, права неповнолітніх на охорону життя, здо-

ров'я, їх всебічного розвитку, встановлюють гарантії в отриманні освіти, 

працевлаштуванні, у використанні вільного часу, надання різного виду 

соціальної допомоги, зміцнення ролі сім'ї у вихованні підростаючого 

покоління, забезпечення духовно-морального розвитку з одночасним 

запобіганням впливу негативних факторів. 

Однак реальна ситуація в суспільстві вимагає з боку держави подальших 

конкретних та ефективних заходів щодо правового захисту дитинства. Зокрема, 

потребує більш чіткого визначення законодавством статусу органів опіки і 

піклування. Незважаючи на актуальність та загострення протягом останніх років 

проблеми забезпечення прав неповнолітніх, обов'язки щодо формування та 

реалізації державної політики з питань опіки та піклування так і не було 

покладено на жоден орган центральної виконавчої влади. 

Назріла необхідність розроблення та прийняття відповідних нормативних 

актів з питань забезпечення і дотримання житлових і майнових прав дітей. 

Приватизація житла, яка штучно проводиться без урахування інтересів 

неповнолітніх, недосконалий механізм щодо отримання дозволу на відчуження 

майна (житла) від імені неповнолітнього, безконтрольний продаж або 

придбання без урахування інтересу дітей позбавляє майбутнє покоління 

конституційного права на житло і, як наслідок, - поповнення армії осіб без 

певного місця мешкання. Відсутні механізми боротьби з тиражуванням у 

засобах масової інформації, розміщенням на вулицях міста рекламних щитів з 

пропаганди тютюнових виробів, алкогольних напоїв, показом фільмів з 

демонстрацією насильства, жорстокості, антисоціальних проявів, так само й 

видавнням і продажем відповідної літератури. Не спрацьовують нормативно-

правові акти щодо вдосконалення діяльності комп'ютерних клубів, ігрових 

залів, інтернет-кафе з визначенням обов'язкових відповідних умов ( санітарних 

норм, обмеження часу перебування в них дітей, відповідальності суб'єктів 

підприємницької діяльності за зміст ігрових програм тощо). А це в свою чергу 

сприяє злочинності серед неповнолітніх і у м. Харкові. Дані дослідження 

дозволили виявити основні детермінанти злочинної поведінки неповнолітніх у 

сучасних умовах у великому місті. Це має не тільки теоретичне, але і 

практичне значення, дає додаткові можливості для правильних і своєчасних 

висновків відносно не тільки сьогодення, але і майбутнього поводження 

конкретних осіб, для здійснення профілактичних заходів. 

д) Конфлікти, протиріччя та соціальна напруженість: їх 

взаємозалежність  

Протиріччя і конфлікти є взаємозалежними, але різнопорядковими 

явищами. Саме протилежності мають бути визнані об‘єктивним явищем у 

суспільстві, тоді протиріччя між ними сприйматимуться як рушійна сила 

прогресу. Якщо дотримуватися такого розуміння, то позитивна суспільна 

функція має бути визнана за протиріччями. Конфлікт же як кризову форму 
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боротьби слід віднести до відхилень від нормального еволюційного розвитку. 

Конфлікти безумовно прискорюють розв‘язання протиріч, але виграючи 

завдяки їм у часі, суспільства програють у роботі, тобто у вдосконаленні того, 

що випливає з логіки еволюції. Перетворенню протиріч у конфлікт передує 

процес усвідомлення протилежностей інтересів. Протиріччя та їх усвідомлення 

у формі розбіжностей між суб‘єктами соціальних відношень не завжди ведуть 

до конфлікту або напруженості. 

Аналізуючи різні концепції конфліктів, чітко можна зазначити, що існує 

два протилежних напрямки конфліктологічних досліджень – це розуміння 

конфлікту як аномалії, відхилення від нормального розвитку суспільства, яке 

трапляється від посилення в ньому диференціації. Автором цієї теорії є Толкотт 

Парсонс. Він формулює ряд функціональних передумов стабільності 

суспільства, забезпечення яких дозволить зберегти соціальну систему у рамках 

установлених норм і ціннісних орієнтацій, уникнути соціальних потрясінь і 

конфліктів. 

Існує і протилежна концепція, де конфлікт сприймається як механізм 

розвитку суспільства. Позитивна функція конфлікту згідно з цією теорією 

полягає в забезпеченні модернізації, рівноваги і збереження соціальних систем. 

Кожне суспільство перебуває в постійних змінах, тому конфлікти присутні 

завжди і у всьому, а сам конфлікт є мотиваційною основою соціальної 

діяльності. Найбільш повно ця концепція була досліджена Ральфом 

Дарендорфом, Георгом Зіммелем, Льюїсом Козером. 

Розглядаючи конфлікт і протиріччя у марксистській теорії, вчені 

відмічають розмежування цих понять. Марксизм на всіх рівнях пізнання 

суспільних процесів визнає соціальні конфлікти, колізії та антагонізми як 

можливі, а в умовах гострої класової боротьби в рамках так званих 

антагоністичних формацій – і як неминучі явища суспільного життя. Але 

конфлікт визначається як крайній випадок загострення протиріччя. 

У системі марксової діалектики суть протиріччя полягає в єдності і 

взаємозумовленості протилежних сторін і водночас в їх боротьбі та взаємному 

запереченні. У підсумку система протилежностей стає саморухомим 

органічним цілим. У цьому, власне, і полягає позитивна функція протиріччя. 

Згідно з Р. Дарендорфом, будь-якому суспільству властиві внутрішні 

протиріччя і конфлікти. Головним джерелом конфліктів і змін є два типи ролей 

– правлячих і керованих, які вступають у боротьбу і конкурують між собою за 

владу і авторитет. За певних умов усвідомлення цієї структурної протилежності 

інтересів зростає, результатом чого є поляризація організації на дві конфліктні 

групи, кожна з яких з цього моменту усвідомить свої об‘єктивні інтереси і 

вступає в боротьбу за збереження чи перерозподіл влади. Перерозподіл 

авторитету являє собою інституціоналізацію нового комплексу ролей 

правлячих і керованих, котрі за певних умов знову починають змагатися у 

боротьбі за авторитет. Соціальна дійсність є прототипом постійних конфліктів 

із приводу авторитету і доступу до контролю над ресурсами. Звертаючи увагу 

на умови конфліктів, Р. Дарендорф виділяє залежність гостроти конфлікту від 

ступеня протиріч між пануючою і підлеглою групами, тим самим підкреслює 
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розмежування між конфліктом та протиріччями. На відміну від К. Маркса, Р. 

Дарендорф вважає, що головним джерелом конфліктів є не економічні, а 

політичні протиріччя. Ряд дослідників визначають конфлікт як загострення 

протиріччя і конфлікт. Але між цими поняттями існує спорідненість. Тобто 

протиріччя можуть давати поштовх до переходу у конфліктний стан. 

В основі конфлікту лежать суб‘єктивно-об‘єктивні протиріччя, але ці два 

явища (протиріччя і конфлікт) не слід ототожнювати. Протиріччя можуть 

існувати досить тривалий період часу і не переростати в конфлікт. Тому 

необхідно мати на увазі, що в основі конфлікту лежать лише ті протиріччя, 

причиною яких є несумісні інтереси, потреби і цінності. Такі протиріччя, як 

правило, трансформуються у відкриту боротьбу сторін, у реальне 

протиборство. 

Соціальна напруженість є необхідною, а в суспільствах, що 

трансформуються, і постійною складовою. Тому з погляду суспільної безпеки 

вона, безумовно, вимагає здійснення за нею постійного контролю, а також у 

деяких випадках застосування управлінських засобів, які повинні бути 

спрямовані на надання їй оптимального функціонального рівня. В цьому 

контексті слід враховувати, що соціальна напруженість може мати позитивний, 

негативний та конструктивний характер. Вона з‘являється з виникненням у 

суспільстві певної ситуації, загострюється разом з її розвитком і спадає, коли ця 

ситуація вичерпує себе, зникає, змінюється на іншу. Кожний етап конфлікту 

можна розглядати у вигляді витку спіралі, де є свій пік напруги і максимальний 

стан спокою. Тому слід зауважити, що реальне зниження напруги далеко не 

завжди гарантує наближення закінчення конфлікту, в той же час її ріст може 

початися, коли конфлікт уже закінчився. А відтак, вивчення соціальної 

напруженості потребує послідовно реалізованого ситуаційного підходу. 

Що стосується структури соціальної напруженості, то вона включає як 

мінімум: загальне невдоволення суб‘єктів наявною в суспільстві ситуацією; 

їхнє невдоволення можливостями свого впливу на ситуацію; невдоволення 

діями тих персоніфікованих соціальних сил, які, за уявленнями суб‘єкта, 

можуть впливати на ситуацію; ретроспективну оцінку минулого стану ситуації 

(чи тієї ситуації, яка їй передувала); прогнозну оцінку майбутнього стану 

ситуації (чи тієї ситуації, що має прийти їй на зміну). 

є) Конституційно-правові аспекти взаємозалежності протиріч і 

державно-правової конфліктності  

Постійний розвиток суспільства і держави, ускладнення суспільних 

відносин, процес глобалізації, зміна політичної доктрини, деякі елементи 

політичної корупції в Україні та інші фактори суттєво впливають на 

національну правову систему, внаслідок чого вона піддається постійним змінам 

та доповненням. Не залишився без змін і основний фундамент української 

правової системи – Конституція України, згідно з прийнятим у 2004 р. Законом 

України „Про внесення змін до Конституції України‖  № 2222-ІУ. Його 

необхідність обґрунтовувалась тим, що Конституція не в усьому адекватно 

визначає форму правління, нечітко встановлює правовий статус деяких органів 

державної влади (Прокуратури України та Конституційного Суду України, 
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наприклад), встановлює ускладнену і заплутану систему здійснення місцевого 

самоуправління і виконавчої влади на місцях тощо. Отже, логічним є 

здійснення аналізу внесених змін до Конституції України з точки зору їх 

конфліктологічності, колізійності, суперечливості. 

Такий аналіз Основного Закону необхідно розпочати з характеристики 

того, наскільки зміст та цілі Конституції України відповідають 

загальновизнаним принципам розбудови та функціонування правової, 

демократичної держави. Правильність, справедливість та ефективність цих 

принципів вже підтвердилася довготривалим функціонуванням на їх основі 

багатьох розвинутих держав. Якщо по таких принципових моментах немає 

відповідності Основного Закону суспільства та держави, то виникає, по-перше, 

напруженість у міжнародних відносинах, а, по-друге, внутрішнє законодавство 

і, відповідно, правова практика набуває певного фіктивного, надуманого 

характеру, що викликає напруженість, конфліктність у внутрішньому житті 

країни. Отже, якщо не вдаватись у подробиці аналізу, то загальний висновок 

щодо відповідності основних засад, закріплених у Конституції України 

принципам правової, демократичної державності буде позитивним. 

Інший момент, який повинен лежати в основі конфліктологічного аналізу 

Конституції України, – це перевірка її легітимності. Насамперед тут йдеться 

про те, чи відповідають зміст і цілі Конституції волі та інтересам українського 

народу. Зрозуміло, щоб здійснити такий аналіз, слід знайти критерії, за якими 

необхідно оцінювати Основний Закон. Тут за вихідні начала можна взяти ті 

зовнішні форми, в яких воля народу знайшла своє вираження. Це, по-перше, 

рішення всеукраїнських референдумів у грудні 1991 року та квітні 2000 року, а, 

по-друге, події, що відбувалися під час президентських виборів 2004 року. 

Рішенням референдуму 1991 року український народ фактично підтвердив такі 

нормативно-правові акти, як Декларація про державний суверенітет та Акт 

проголошення незалежності України. Конституція України в цілому не 

суперечить цим актам, взаємоузгоджена з ними.  В рішенні ж референдуму 

2000 року народ вирішив, що в Україні необхідно змінити структуру 

парламенту з однопалатного на двопалатний, зменшити кількість народних 

депутатів України до 300 осіб, обмежити депутатський імунітет та ін.  Але ці 

моменти не були враховані при внесенні змін до Конституції і відповідно 

виникає певне напруження між громадянським суспільством та державою, 

оскільки народу незрозуміло, чому його рішення було проігнороване.  

Подальшого аналізу потребує перевірка того, як засади конституційного 

ладу (сформульовані у І розділі Конституції України) втілюються в життя. Для 

цього необхідно, по-перше, розглянути конституційно-правову базу їх 

реалізації, а, по-друге, вже безпосередньо саму практику реалізації. Візьмемо 

найбільш базові, основоположні засади – принцип народного суверенітету, 

поділу державної влади, верховенства права, гуманізму (ст. 3 Основного 

Закону). 

Принцип народовладдя передбачає насамперед можливість народу 

незалежно та самостійно визначати основні засади устрою суспільного та 

державного життя. Для цього нормативна база повинна передбачати достатні 
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можливості для вияву народом своєї волі, а також реальні гарантії для втілення 

цієї волі в життя. Основними нормативно-правовими актами в цьому аспекті є 

закон про референдуми та виборчі закони України. Що стосується першого 

закону, то він приймався ще в 1991 році і у багатьох моментах не відповідає і 

суперечить Конституції Україні, тому цей шлях виявлення і втілення волі 

народу не є оптимальним та гарантованим. Серед виборчих законів більшу 

увагу привертають закони про парламентські вибори та вибори до органів 

місцевого самоврядування. Тут є такі основні моменти: чи дійсно пропорційна 

виборча система на сучасному етапі є найкращим засобом реалізації волі та 

інтересів українського народу на всеукраїнському та на місцевому рівні; чи 

здатні зараз політичні партії селекціонувати політиків, спроможних 

здійснювати функції представників народу та ін.  

Отже, реалізація принципу народного суверенітету, точніше його 

безпосередніх форм (представницьке народовладдя ми розглянемо нижче) не є 

бездоганною. Яскравим прикладом тут можуть бути ті ж самі події під час 

президентських виборів 2004 року. Головною причиною такої ситуації є те, що 

Конституція України дуже слабко, частково регламентує процес реалізації 

основних форм безпосереднього народовладдя (в ІІІ розділі „Вибори. 

Референдум‖ всього 6 статей), а зміни до Основного Закону взагалі не 

торкаються цієї сфери. 

Принципу поділу державної влади в Конституції і в Законі ―Про внесення 

змін до Конституції України‖ присвячено багато статей, але втілення його в 

життя не позбавлено конфліктних ситуацій та непорозумінь, що потребує 

окремої конфліктолого-правової оцінки. 
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Метою роботи є дослідження правових основ розвитку місцевого 

самоврядування на сучасному етапі конституційної реформи, питань розподілу 

та реалізації повноважень його органів, форм безпосередньої демократії як на 

рівні держави, так і місцевого самоврядування.  

У звітному періоді співробітниками сектору правових проблем 

організації і функціонування органів місцевого самоврядування проаналізовано 

наукову літературу, довідкову інформацію з практики організації та діяльності 

органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування. 

Результати наукових досліджень впроваджувались при розробці проектів 

нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого 

самоврядування, експертній оцінці проектів, практики роботи державних 

органів і органів місцевого самоврядування, участі в науково-практичних 

конференціях, у навчально-методичному процесі.  
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У фундаментальному науковому дослідженні, яке було проведено 

співробітниками відділу, комплексно досліджені теоретико-методологічні 

проблеми формування органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Визначено основні напрямки реформування системи органів публічної влади в 

Україні та ряд заходів комплексного характеру щодо вдосконалення їх 

функціонування і правового регулювання. 

Проведено детальний аналіз механізму формування уряду, центральних      

органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування, тенденції розвитку публічної влади в сучасних 

умовах становлення та розвитку конституціоналізму в Україні.  

Порядок формування уряду як одного з вищих органів державної влади є 

суттєвою характеристикою форми правління будь-якої держави, оскільки 

містить внутрішні характеристики механізму володарювання, виявляє 

особливості взаємовідносин між тими, хто формує певні органи, і суб‘єктами, 

що формуються. Процедура формування уряду у країнах світу 

характеризується досить великим розмаїттям, що залежить від багатьох 

чинників історичного, політичного, культурного, національного, релігійного 

характеру. Однак визначальними серед них є особливості конституційного 

устрою, зокрема форма правління, яка безпосередньо впливає на ступінь 

концентрації влади у глави держави чи парламенту і характер їх взаємодії у 

процесі формування уряду, а також політичний режим країни. У світі не існує 

абсолютно ідентичних моделей формування уряду, оскільки кожна з них 

відображає особливості історичних, культурних традицій, політичної культури 

своєї країни. Але детальний аналіз процесу формування уряду у зарубіжних 

країнах дає можливість виділити декілька типових моделей цієї процедури і 

зробити певні узагальнення.  

Як основний критерій розмежування способів формування уряду 

традиційно використовується ступінь участі парламенту в цьому процесі. 

Застосування такого критерію дає змогу виділити дві основні моделі 

формальної процедури створення уряду: парламентську і позапарламентську. 

Але класифікації способів формування уряду, що пропонувались до 

теперішнього часу, спираються на дослідження конституційного права досить 

обмеженого кола держав. Більш глибоке дослідження конкретних процедур 

формування уряду в різних країнах світу свідчить про те, що вони є значно 

різноманітнішими, а деякі з них взагалі не вкладаються у ―класичну‖ 

дихотомію.  

У результаті проведеного дослідження розглянуті нові підходи до 

типології способів формування уряду, враховуючи при цьому як статутне, так і 

звичаєве право, як формальні повноваження, так і реальну політико-правову 

практику. За загальним правилом, модель формування уряду конкретної 

держави можна встановити тільки шляхом аналізу цілого комплексу 

конституційних норм, а також стійких реальних відносин, що склалися в 
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межах державного механізму, з урахуванням істотної динаміки політико-

правових процесів у сучасному світі. Однак між конституційними приписами 

та політико-правовою практикою різних держав, а відповідно, й між 

декларованою та реальною моделлю можуть існувати істотні розбіжності. 

Тому особлива увага приділялася нетрадиційним для національної правової 

системи способам конституційно-правового закріплення процедур формування 

уряду, які досі залишаються поза межами уваги вітчизняних дослідників. 

Здійснена спроба з‘ясування потенційних можливостей закріплення процедури 

формування уряду у конституційних звичаях, а також розкриття перспектив їх 

застосування у політико-правовій практиці України. 

Розроблена більш детальна класифікація способів формування уряду, яка 

враховує усе розмаїття моделей формування уряду, що існують у сучасному 

світі, на основі поглибленого аналізу конституційного законодавства 

зарубіжних країн, проведеного із залученням ширшого кола першоджерел. 

Зокрема, залежно від ступеня участі у цьому процесі парламенту та глави 

держави виділено шість способів формування уряду: абсолютно (виключно) 

позапарламентський спосіб з виділенням династичного, аристократичного та 

одноосібно-президентського способу формування; обмежено 

позапарламентський спосіб; обмежено парламентський спосіб з виділенням 

моделей парламентської більшості і міжпартійного консенсусу; 

парламентсько-президентський (напівпрезидентський) спосіб з виділенням 

моделей домінування президента, домінування парламенту, паритетної моделі; 

абсолютно внутрішньопарламентський спосіб; квазіпарламентський спосіб. 

Такий підхід видається конструктивним і ефективним, оскільки, не 

порушуючи усталених у вітчизняній науці підходів, дає змогу доповнити 

загальноприйняті критерії класифікації, здійснити більш чітку характеристику 

відповідних форм правління, сприяє виявленню глибинних механізмів 

організації державної влади, з‘ясуванню діалектичного взаємозв‘язку способу 

формування уряду з формою правління. Дослідження здійснено, виходячи з 

наявних підходів до типології форм правління, з використанням порівняльно-

правового, системно-структурного, функціонального і формально-юридичного 

методів наукового пізнання.  

Політико-правові перетворення у системно-функціональній організації 

державної влади та євростандартизація державного управління зумовлюють 

актуальність та важливість дослідження проблем формування центральних 

органів виконавчої влади. Вивчення їх вимагає застосування комплексного 

підходу та аналізу у контексті запровадженої конституційною реформою в 

Україні форми правління. Зокрема, чітко виокремлюються повноваження 

кожного з вищих органів державної влади у сфері формування даної ланки 

виконавчої вертикалі, а також визначаються юридичні механізми їх взаємодії, 

форми та межі підзвітності, підконтрольності та відповідальності центральних 

органів виконавчої влади перед вищими органами державної влади. 

Застосування порівняльно-правового методу дослідження дозволило 

встановити основні моделі формування загальнодержавних спеціалізованих 
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органів управління в зарубіжних країнах, співвіднести з ними запроваджений в 

Україні порядок формування центральних органів виконавчої влади, 

виокремивши його позитивні та слабкі сторони.      

Застосування нових методологічних підходів дослідження означеної 

проблематики дало змогу формування центральних органів виконавчої влади 

розглянути як складний, багатоетапний процес, пов'язаний зі встановленням 

системи цих органів, а також їх утворенням та заміщенням кадрового складу. 

При цьому він досліджується через систему дій та процедур не лише 

правового, але й організаційного та матеріально-технічного характеру. 

Особлива увага приділяється проблемам створення раціональної та ефективної 

системи даних органів, що забезпечувала б мінімізацію втручання в 

життєдіяльність суспільства, діяльність господарюючих суб'єктів, 

переорієнтацію з суто адміністративно-розпорядчих функцій на надання 

державних управлінських послуг, а також збереження за ними достатніх 

важелів управління соціально важливими процесами, які потребують 

державного втручання. 

Важливим аспектом дослідження є також формування системи 

територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади. Розгалужена їх система, що функціонує поряд з місцевими 

державними адміністраціями, відсутність чіткого розподілу функцій між цими 

органами призводить до дублювання споріднених функцій. Виникає ситуація, 

коли один і той самий орган здійснює і стратегічне планування, і виконавчу, і 

контрольно-наглядову діяльність. Функції державного управління виявляються 

занадто централізованими. Враховуючи це, наводяться пропозиції щодо 

спрощення системи місцевих органів виконавчої влади, забезпечення 

спеціалізації управлінської діяльності та скорочення надлишкових структур.  

  Як важлива ланка державного апарату центральні органи виконавчої 

влади мають забезпечувати усталену, спеціалізовану, високопрофесійну 

діяльність з реалізації державної політики в різних галузевих та 

функціональних сферах. У дослідженні виокремлюються ті способи організації 

роботи, що мають забезпечувати спадковість управлінської діяльності, її 

незалежність від політичної кон'юнктури. Вони тісно пов'язуються з порядком 

заміщення кадрового складу центральних органів виконавчої влади, 

розмежуванням політичного, патронатного та адміністративного складу цих 

органів, а також організацією роботи з кадрами апарату.     

 Особлива увага приділяється проблемам правового регулювання порядку 

утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади. 

Формально-юридичний та формально-логічний аналіз існуючого у зазначеній 

сфері суспільних відносин кола правових актів засвідчив, що відсутність 

передбаченого п.12 ст.92 Конституції України закону про центральні органи 

виконавчої влади негативно позначається на підзаконному регулюванні. Окремі 

положення таких актів є неузгодженими, суперечливими, а інколи не 

відповідають Конституції України. У зв'язку з цим викликають зацікавленість 

наведені у дослідженні пропозиції щодо законопроекту про центральні органи 
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виконавчої влади та скорочення обсягу підзаконної правотворчості з питань 

формування даних органів.   

  Сучасний етап розвитку суспільно-політичних відносин у нашій державі 

вимагає перегляду існуючого правового статусу місцевих державних 

адміністрацій. Актуальність дослідження цієї проблематики зумовлена також 

необхідністю підготовки і впровадження другого етапу конституційної 

реформи стосовно реформування організації та діяльності місцевої влади. 

Зміна правового статусу цих органів передбачає удосконалення процедури їх 

формування, вдосконалення відносин підзвітності, підконтрольності та 

відповідальності.  

Існуючий порядок призначення голів місцевих державних адміністрацій, 

їх заступників, керівників структурних підрозділів є недосконалим. 

Комплексний аналіз правової основи місцевих державних адміністрацій 

свідчить про існування прогалин, що зумовлюють правові неузгодженості та 

політичні конфлікти. У зв‘язку з цим необхідно, як це передбачено ч. 3 ст. 118 

Конституції України, забезпечити реальні можливості голови місцевої 

державної адміністрації самостійно формувати склад відповідної державної 

адміністрації. Такий підхід гарантуватиме реалізацію принципу 

єдиноначальність у системі місцевих державних адміністрацій, підвищить 

рівень керованості й персональну відповідальність керівника адміністрації за 

кадрові рішення, що в цілому позитивно впливатиме на ефективність 

здійснення функцій та повноважень місцевого органу виконавчої влади.   

Проведено аналіз інституту висловлення недовіри голові місцевої 

державної адміністрації обласною (районною) радою, а також можливість і 

доцільність його існування в сучасних умовах розвитку суспільства та держави. 

Практика висловлення недовіри головам місцевих державних адміністрацій 

відповідними обласними (районними) радами останнім часом набула значного 

поширення, однак недосконалість правового регулювання цього інституту є 

однією з основних причин конфліктів між місцевими державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Необхідно на 

законодавчому рівні визначити підстави для висловлення недовіри голові 

місцевої державної адміністрації обласною (районною) радою. Потребує також 

удосконалення система підбору кадрів на посаду голови місцевої державної 

адміністрації та його заступників шляхом нормативного встановлення вимог 

щодо конкурсу, освіти, фаху, досвіду роботи тощо.  

 Особливої уваги потребує проблема чіткого законодавчого регулювання 

механізму підзвітності, підконтрольності і відповідальності голови місцевої 

державної адміністрації перед Президентом України та Кабінетом Міністрів 

України. Таке правове регулювання створить прозорий і збалансований 

механізм підпорядкування, який детально окреслить відносини координації та 

субординації місцевої державної адміністрації. Нині існуючий порядок 

призначення голів місцевих адміністрацій впливає на подальшу організацію їх 

діяльності, оскільки фактично створює умови подвійного їх підпорядкування 

Президентові України та Урядові. 
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 За допомогою формально-логічного і телеологічного методів досліджена 

проблематика правового регулювання інституту тимчасового виконуючого 

обов‘язки голови місцевої державної адміністрації, адже регулювання його 

підзаконними правовими актами може призвести до поглиблення політичного 

конфлікту й протистояння політичних еліт. 

Таким чином, сьогодні порядок формування місцевих адміністрацій є 

ключовим питанням у взаємовідносинах Президента України та Кабінету 

Міністрів України, адже через повноваження щодо кадрового забезпечення 

місцевих органів виконавчої влади фактично здійснюється їх підпорядкування 

відповідним органам. 

Важливим аспектом дослідження виступає формування системи органів 

місцевого самоврядування. Детально проаналізовано позитивні й негативні 

риси нових підходів у формуванні представницьких органів місцевого 

самоврядування, їх вплив на реалізацію конституційних принципів 

народовладдя, демократизму, децентралізації влади. Розглянуто діяльність 

виборчих комісій та визначено основні завдання щодо підвищення 

ефективності їх роботи. Здійснено аналіз вітчизняного законодавства щодо 

організації та проведення місцевих виборів; визначено переваги і недоліки 

пропорційної виборчої системи, сформульовано пропозиції щодо запобігання 

„партійній диктатурі‖ в організації місцевих рад. Проаналізовано сучасний стан 

і перспективи розвитку інституційної інфраструктури місцевого 

самоврядування та системи місцевих органів виконавчої влади; запропоновано 

низку заходів, спрямованих на підвищення самостійності й ініціативності 

територіальних громад, врахування місцевих особливостей в організації 

публічної влади на місцях. 

У проведеному дослідженні науковою новизною та оригінальністю 

підходів відзначається розгляд проблематики методологічного забезпечення 

теорії і практики державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Зроблено висновок, що пріоритетним є визнання плюралізму теоретичних засад 

і методів,  при цьому рух до методологічного плюралізму в науці передбачає: 1) 

розширення горизонту раціональності, визнання її не зведеності тільки до 

аналітичних методик; 2) подання методології в якості не уніфікації, а 

поєднання, синтезу методів та їх інтерпретації; 3) знання можливостей різних 

методів та їх використання для оптимізації результатів пізнання. 

Результати проведеного дослідження, висновки і пропозиції, які містять 

приріст наукового знання, можуть бути використані у правотворчій, 

правозастосовній діяльності та використовуватися для подальшої розробки 

проблем удосконалення правового регулювання місцевого управління, 

підвищення ефективності роботи органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 
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Суду України та Європейського Суду з прав людини. 

У рамках теми досліджувалися проблеми:  

1. ―Верховенство права і права людини‖  

На основі вивчення значної кількості рішень Європейського Суду з прав 

людини стосовно застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод визначено основи його праворозуміння й інтерпретації 

верховенства права, зважаючи на сформульовані ним істотні ознаки цього 

феномена. Результати дослідження, які оприлюднено у наукових публікаціях та 
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у доповідях на наукових конференціях, можуть сприяти запровадженню 

принципу верховенства права у вітчизняну юридичну практику. 

2. ―Зміст прав людини як філософсько-правова проблема‖  

Змістовні результати дослідження знайшли своє вираження в обґрунтуванні 

положення про те, що однією з актуальних проблем сучасного вітчизняного 

правознавства виступає проблема визначення закономірностей формування 

змісту (елементів змісту)  прав людини. Вихідною точкою дослідження змісту 

прав людини є  проблема обґрунтування власне ідеї прав людини або, іншими 

словами, проблема універсальності поняття прав людини.  

У процесі виконання роботи вивчалася зарубіжна, зокрема англомовна, 

наукова література і було встановлено, що як вихідні факт для обґрунтування 

ідеї прав людини слід використати думку про те, що універсальною антропною 

властивістю людини, яка обумовлює можливість людського співіснування 

через взаємне визнання, є людське сумління. Перевагою цього підходу до 

обґрунтування ідеї прав людини є те, що він, даючи можливість визнання 

категорії прав людини універсальною, залишає шлях до плюралізації змісту 

прав людини в рамках окремих спільнот.  

3. ―Природно-правові концепції античності: філософський та 

загальнотеоретичний аналіз‖  

Одержано так змістовні результати: 

Історико-філософськими джерелами ідеї природного права в 

європейській правовій традиції є грецька натурфілософія й діалектика. Ідея 

природного права виникає за доби античного «Просвітництва» (софістика) і 

співпадає з антропоцентричним поворотом античної філософії.. В рамках 

опозиції «фюсіс-номос» («природа-установлення») грецькі мислителі 

протиставляли істинне, справжнє, сутнісне, безумовне право – праву лише за 

назвою (умовним установленням), універсальне й єдине право природи – 

релятивному, множинному праву людських спільнот, природне («фізичне») 

право – створеному, культурному, мистецькому. 

Античному розумінню права властивий морально-правовий синкретизм, 

трактування права як справедливості, співпадіння доброчесного, морального із 

правовим. 

Плюралізм античних філософських шкіл сприяв різним інтерпретаціям 

поняття «природи» й появі відмінних образів природного права 

(справедливості). Зокрема, будучи осмисленим соціально-емпірично, природне 

право поставало як право сили й підлеглості (Фрасімах, Ксенофонт), 

умоглядно-метафізичне ж осмислення призводило до трактування права як 

рівності й свободи (старші софісти, стоїки). 

Cформульовано вихідну гіпотезу подальшого дослідження, яка полягає в 

тому, що, попри всю неповторність конкретних історико-культурних ситуацій, 

вони завжди тією чи іншою мірою містять у собі елементи, котрі виражають 

певні антропосоціальні закономірності загального характеру. Це стосується й 

ідей, концепцій та теорій, сконструйованих в історичних рамках зазначених 

ситуацій (хоча, можливо, стосовно античності в низці випадків ця загальність 
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не сягає рівня універсальності, вселюдськості, а залишається обмеженою лише 

рамками європейської – східної чи західної – культурної традиції).     

4. ‖Обмежування виборчих прав громадян європейських держав‖      

Змістовні результати дослідження знайшли свій прояв у такому:  

         Порівняльний аналіз конституцій та виборчого законодавства України, 

Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина виявив, що 

українське виборче законодавство передбачає менше обмежень виборчих прав 

громадян, ніж законодавство згаданих країн. Зокрема, польська виборча 

ординація встановлює, що до парламенту країни не може бути обраною особа, 

котра в часи існування Польської Народної Республіки співпрацювала з 

органами держбезпеки цієї країни. У той же час у виборах до органів місцевого 

самоврядування законодавство Польщі та Німеччини надає активне та пасивне 

виборче право громадянам інших країн – членів ЄС. В Україні ж активне та 

пасивне виборче право у виборах до парламенту та органів самоврядування 

мають виключно громадяни України. Пропонується внести зміни до виборчого 

законодавства України, якими надати пасивне виборче право у виборах до 

органів місцевого самоврядування (принаймні до сільських та селищних рад) 

іноземцям та особам без громадянства, котрі протягом певного часу 

(наприклад, протягом трьох років перед черговими виборами) постійно 

проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  

5. ―Загальнотеоретична характеристика права людини на свободу 

вираження думок, поглядів та переконань‖   

Проаналізовані філософські аспекти права людини на свободу вираження 

переконань. З‘ясовано зміст та співвідношення таких прав (свобод): свобода 

думки, свобода  переконань, зокрема релігійних, свобода вираження поглядів, 

право на інформацію, які проголошені в міжнародних документах з прав 

людини та у нормативно-правових актах України. Зазначено, що право як 

спеціально - соціальне явище (юридичне право) не повинно закріплювати 

свободу думки, переконань, поглядів, оскільки вони відображають внутрішню, 

психічну сферу життєдіяльності особистості, в яку ні держава, ні інші соціальні 

утворення чи окремі особи втручатися не можуть з огляду на її природу. В 

юридичному праві необхідно закріплювати право на вираження думок, 

поглядів, переконань. Переконання  (з точки зору філософії) – це усталений 

погляд на що-небудь, базований на певних положеннях, думках, пов'язаних у 

свідомості людини із глибоким та щирим визнанням і переживанням їх 

істинності й безспірної переконливості. Право людини на свободу вираження 

переконань можна розглядати як природне право (право як загальносоціальне 

явище) і як право юридичне. 

6. ―Юридичні засоби захисту прав людини‖  

Засобами захисту є ті юридичні явища, використання яких у державно-

юридичній правозахисній діяльності (чи у самостійній захисній діяльності носія 

таких прав) має забезпечити задоволення потреби людини у захисті її прав. 

Залежно від сфери діяльності, в якій використовуються такі засоби захисту, їх 

можна поділити на: а) засоби державно-юридичної правозахисної діяльності 

(юрисдикційної діяльності судів чи інших компетентних органів); б) засоби 
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самостійної (недержавної) правозахисної діяльності (юридично значущої 

захисної діяльності самого суб‘єкта, права якого порушуються).  

Залежно від напрямку (змісту) функції у здійсненні правозахисту засоби 

захисту поділяються на: а) засоби юридичної відповідальності; б) засоби 

відновлення; в) засоби присікання (припинення); г) засоби попередження. 

Ефективність юридичного засобу захисту права людини — це така його 

властивість, яка полягає у теоретичній спроможності та реальній здатності 

цього засобу забезпечити досягнення його соціальної мети — захистити право 

людини. 

7. ―Праволюдинна проблематика у сучасних антропологічних 

дисциплінах‖   

Протягом звітного періоду було спеціально проаналізовано 

антропологізацію як одну з тенденцій трансформації методології загальної 

теорії прав людини; досліджено антропологічну парадигму та її прояви в 

юридичній науці; з‘ясовано деякі евристичні можливості потребово-

мотивувального дослідницького підходу в дослідженнях прав людини. 

Зокрема, під антропологічною парадигмою пропонується розуміти 

сформовану з ряду теоретичних положень, визнаних відповідним науковим 

співтовариством, методологічну модель високого рівня узагальнення, завдяки 

якій можуть формуватися „людиноцентричні‖ наукові теорії і яка вимагає 

вирішення у наукових дослідженнях антропних проблем за допомогою певних 

методологічних підходів, заснованих, зокрема, на висновках різних видів 

антропологій. 

Стосовно методологічних підходів, застосування яких вимагає 

антропологічна парадигма, то до них було віднесено антропологічні 

дослідницькі підходи, тобто засновані на висновках різновидів антропології 

світоглядні ідеї про природу та сутність людини і/або людських спільностей, 

які визначають особливості відбору науковцем досліджуваних фактів, шляхів їх 

систематизації, інтерпретації й оцінки.  
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Виконання досліджень у межах зазначеної науково-дослідної роботи 

безпосередньо пов‘язано з реалізацією завдань Національної програми 

інформатизації України (Закон України від 4 лютого1998 р. № 74/98-ВР), 

Національної програми правової освіти України (Указ Президента України від 

18.10.2001 р. № 992/2001) та Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Закон України 

―Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу‖ від 18.03.2004 р. №1629-IV), Указу 

Президента України від 31 січня 2006 р. № 80/2006 «Про Єдину комп‘ютерну 

інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі 

злочинністю». Це свідчить про значення та актуальність здійснюваних Центром 

досліджень, скерованих на виконання заходів цих важливих державних 

програм.  

Створена Центром комп‘ютеризована система інформаційно-

аналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності має 

загальнодержавне, народногосподарське та міжнародне значення для України. 

Система інтегрує десятки автоматизованих комплексів інформаційно-

аналітичного опрацювання даних, що забезпечують конвеєрну обробку 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. 

У 2006 році здійснювалась така робота:  

- Розвиток, модернізація, актуалізація та впровадження «Системи 

(бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права». 

- Формування еталонної бази даних нормативно-правових актів України 

як складової системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, 

нормотворчої, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності в Україні. 

- Актуалізація та впровадження інформаційно-пошукової системи 

«Багатомовний тезаурус Європейського Союзу EUROVOC». 

- Формування, модернізація, актуалізація та впровадження бази даних 

«Наукові дослідження з проблем держави і права, які виконуються в Україні». 

 Виконання планів науково-дослідних робіт у розрізі структурних 

підрозділів Центру: 

 Наукові відділи системної інформатизації законотворчої діяльності та 

проблем правової інформатизації органів виконавчої влади: 

 Виконувались роботи з формування технологічних БД ―Законодавство-3‖, 

―Київ‖, ―Крим‖ та роботи з опрацювання архівних документів, зокрема:  

• введено правових документів – 24987 (БД „Законодавство-3‖ - 22147 

документів, БД „Крим‖ - 1873 документів, БД „Київ‖ - 967 документів, станом 

на 01.09.2006 р.); 

• підготовлено до введення в БД ―Законодавство‖ 18631 документ 

(прийнятих ВР України – 457; виданих КМ України – 1932; виданих 

Президентом України – 1042; виданих органами державної виконавчої влади 
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України та зареєстрованих в Мін‘юсті України - 1206; виданих органами 

судової влади України – 1871; виданих органами влади АР Крим – 967; виданих 

органами влади м. Києва -1873; міжнародних договорів – 589, станом на 

01.09.2006 р.). 

  Регулярно опрацьовувались для введення в БД правові документи, 

аналітичні та консультативні матеріали, які публікувались в 30 періодичних 

виданнях, а також у мережі Інтернет на сайтах органів влади України, 

міжнародних організацій тощо. 

Виконувались роботи щодо супроводження і вдосконалення програмного 

та інформаційного забезпечення функціонуючих баз даних. 

Розроблено алгоритми автоматичного встановлення окремих компонентів 

―Системи баз даних і знань у галузі держави і права‖ та відповідні програмні 

модулі, що дозволяють уникнути проблем, пов‘язаних із особливістю технічних 

характеристик комп‘ютерів користувачів та операційного середовища. 

Подальший їх розвиток та удосконалення нададуть додаткові можливості для 

розвитку та поширення системи та її окремих компонентів. 

Проводились роботи по підготовці документів та опрацювання технології 

підтримки графічних форматів. 

Підготовлено матеріали щодо виконання проекту Національної програми 

інформатизації за темою: «Забезпечити удосконалення системи баз даних у 

сфері розвитку держави і права» та направлено в тендерний комітет 

Державного департаменту з питань зв‘язку та інформатизації. 

Здійснювалась підготовка інформаційних матеріалів і тиражування 

«Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права» на CD (100 

од.) до загальних Зборів Академії правових наук України 3 березня 2006 р. та на 

інші заходи. 

Наукова лабораторія проблем інформатизації порівняльного аналізу 

законодавства країн ЄС та України:  

- підготовка до видання посібника «Системна інформатизація 

правоохоронної діяльності» у 2-х книгах, до другої книги увійшли європейські 

нормативно-правові акти та підходи до упорядкування суспільних 

інформаційних відносин у зв‘язку з автоматизованою обробкою даних у 

правоохоронній діяльності; 

- підготовка та видання чотирьох номерів наукового журналу ―Правова 

інформатика‖ (друкований та електронний варіанти, http://bod.kiev.ua/main2.htm 

- адреса веб-сайту журналу);  

- підготовка та видання монографії «е-майбутнє та інформаційне право»; 

- опрацювання та надання пропозицій щодо проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Положення про систему інформаційно-аналітичного 

забезпечення здійснення державної інноваційної політики та моніторингу стану 

інноваційного розвитку економіки» за завданням АПрН України; 

- розроблення пропозицій щодо доручення Прем'єр – міністра України 

стосовно виконання підпункту ―і‖ пункту 3 статті 2 Указу Президента України 

від 11.07.2006 р. № 606/2006 ―Про рішення Ради національної безпеки і оброни 

http://bod.kiev.ua/main2.htm
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України від 6 квітня 2006 року ―Про стан науково-технологічної сфери та 

заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України‖. 

- внесення змін до сайту НДЦПІ та його поповнення, зокрема номерами 

журналу ―Правова інформатика‖ за 2006; монографією «е-майбутнє та 

інформаційне право» та іншими новими виданнями, проектом Закону про 

захист персональних даних (№ 2618), розробленим в НДЦПІ та прийнятим 

Верховною Радою України 16 березня 2006 р. у другому читанні і в цілому; 

- підготовка електронних версій нових наукових видань НДЦПІ для 

включення їх в «Систему (бібліотеку) баз даних і знань у галузі держави і 

права»;  

- підготовка та видання брошури-буклету до 5-річчя НДЦПІ; 

Наукова лабораторія проблем інформатизації діяльності правоохоронних 

органів: 

 - Згідно з календарним планом виконання робіт за темою: «Проекти 

побудови та функціонування комп‘ютеризованих систем правової інформації» 

спільно з Департаментом інформаційних технологій МВС України та відповідно 

до Указу Президента України від 31 січня 2006 р. № 80/2006 «Про Єдину 

комп‘ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби 

зі злочинністю» вивчено та здійснено аналіз існуючої комп‘ютерної бази різного 

рівня підрозділів МВС України; внесено пропозиції щодо побудови Єдиної 

інформаційно-обчислювальної системи підрозділів МВС України та створення її 

корпоративної мережі зв‘язку. З проблеми побудови Єдиної інформаційно-

обчислювальної системи підрозділів МВС України проведено 5 регіональних 

семінарів щодо концепції побудови цієї системи та її впровадження в практичну 

діяльність органів внутрішніх справ України. Організовано та проведено 

щомісячні семінари з працівниками статистичних відділів обласних 

інформаційних підрозділів МВС України з питань удосконалення та розробки 

програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем оперативно - 

розшукового напрямку. 

- На основі аналітичних матеріалів, їх узагальнення та узгодження з 

провідними службами МВС України був розроблений та направлений 

керівництву МВС України Проект «Державної Програми комп‘ютеризованої 

інформаційної системи органів внутрішніх справ України на 2007-2012 рр.». 

- Написано технічне завдання, розроблені алгоритми та побудовано 

програмно-технічний комплекс автоматизованих робочих місць (АРМ 

„Статистика МВС‖). Систему впроваджено в практичну діяльність на рівні 

обласних управлінь внутрішніх справ, надана консультативна допомога 26 

управлінням внутрішніх справ щодо створення, ведення та функціонування 

єдиної статистичної бази даних вказаної автоматизованої системи та 

формування місячних, квартальних та річних узагальнених звітів у цілому по 

МВС України. Проведені навчання представників 26 управлінь управлінням 

внутрішніх справ МВС з вивчення програмного забезпечення, ведення та 

формування статистичної бази даних. 
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- Продовжувались роботи з формування «Системи (бібліотеки) баз даних 

і знань у галузі держави і права» та БД «Наукові дослідження з проблем 

держави і права, які виконуються в Україні».  

 - Проводилось науково-методичне супроводження функціонуючих 

інформаційно-аналітичних, інформаційно-пошукових автоматизованих систем 

підрозділів органів внутрішніх справ України, надана практична допомога зі 

створення автоматизованих баз даних.  

 - Проведено 15-17 лютого 2006 р. спільно з ДНДЦ БДР ДДПСММ МВС 

України науково-практичну конференцію з питань удосконалення діяльності 

підрозділів дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України, де розглядались 

питання про внесення пропозицій і змін до Цивільного кодексу України з 

адміністративних правопорушень водіями транспортних засобів. 

 - Згідно з дорученням керівництва МВС України проведено збір даних про 

правопорушення Правил дорожнього руху водіями протягом 2005 – 2006 років і 

передача узагальненої аналітичної інформації на запит до Верховної Ради для 

здійснення поправок до Цивільного кодексу України з адміністративних 

правопорушень. 

 - Підписано Угоду про науково-практичне співробітництво між НДЦПІ 

АПрН України та Департаментом інформаційних технологій МВС України. 

Предметом цієї Угоди є наукове співробітництво та практичне впровадження 

наукових розробок НДЦПІ АПрН України в діяльність практичних підрозділів 

МВС України, створення і впровадження відповідних проектів і програм 

інформатизації, забезпечення інформаційно-аналітичних оглядів. 

 - Підготовлено проект Технічного завдання автоматизованої 

інформаційної системи „Інформаційний ресурс МВС - складова частина 

системи інформаційного забезпечення державного фінансового моніторингу‖. 

 Наукова лабораторія проблем інформатизації в судочинстві: 

- Розроблено «План спільних заходів Верховного Суду України та 

Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук 

України з розробки класифікатора та тезауруса СУДОВА ПРАКТИКА та 

направлено до Верховного Суду України. 

- У рамках дослідження «Проблеми системної інформатизації діяльності 

органів державного управління та місцевого самоврядування» на замовлення 

Верховного Суду України виконувались роботи, спрямовані на інтеграцію 

тезауруса СУДОВА ПРАКТИКА та інформаційно-аналітичної системи «Судова 

практика».  

- У рамках досліджень «Створення теоретичної бази системної 

інформатизації правових інформаційних систем» проведено аналіз принципів 

побудови бази знань у правовій галузі. 

Наукова лабораторія розробки системи баз даних і знань у галузі держави 

і права: 

- У рамках дослідження «Розроблення української версії автоматизованої 

інформаційної багатомовної системи EUROVOC» продовжувалась робота над 

створенням й удосконаленням програмного забезпечення по роботі з 
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інформаційно-пошуковим тезаурусом (ІПТ) EUROVOC та над внесенням змін 

до українського представлення ІПТ. 

- Підготовлено технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу 

«Розроблення підсистеми автоматичної індексації документів в 

автоматизованій системі документообігу Верховної Ради України на основі 

використання багатомовного тезауруса «EUROVOC». 

- Здійснювалось опрацювання матеріалів щодо створення електронної 

версії підручників у галузі держави і права, зокрема, створено електронну 

версію підручника «Основи правознавства». 

- Підготовлено перелік основних понять у галузі правової інформатики 

для Української універсальної енциклопедії науки. 

- На базі ІПС «Законодавство» створена база даних запитань-відповідей у 

галузі освіти і науки для широкого використання, зокрема, для юридичної 

клініки КНУВС. 

- Згідно з планом спільних робіт співробітниками лабораторії разом з 

юридичним факультетом Київського національного університету внутрішніх 

справ розпочата робота з організації «Юридичної клініки» та побудови системи 

інформаційного забезпечення навчального процесу. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Проведено 

Науково-практичний круглий стіл «Організаційно-правові основи протидії 

податковим та суміжним правопорушенням при здійсненні господарських 

операцій у сфері електронної торгівлі», 8 листопада 2006 р., м. Ірпінь, 

Національний університет державної податкової служби України. 
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Правова інформатика. № 3(11). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2006. – 100 

с. (8,8 д.а.). 

 Правова інформатика. № 4(12). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2006. – 98 

с. (8,8 д.а.). 

 Системна інформатизація процедур виборчих і референдумних процесів 

в Україні / За ред. М.І.Коваля, В.М.Фурашева. – К.: НДЦПІ, 2006. – 293 с. (17,0 

д.а.). 

 

 

Інститут приватного права та підприємництва 
Стосовно фундаментальної теми ‖Методологічні  засади приватного 

права‖ (РК №0103U003101. Науковий керівник – академік АПрН України М.Й. 

Стефан. Строк виконання: 01.03.– 12.07.) приріст наукових знань знайшов свій 

прояв у нових знаннях у галузі методології приватного права. 

Метою зазначеної фундаментальної теми є розробка наукових 

обґрунтувань методології засад приватного права, спрямована, перш за все, на 

реалізацію положень нового Цивільного кодексу України, частково положень 

нового Сімейного кодексу, узгодження положень Цивільного та 

Господарського кодексів України. 

Серед перспективних напрямів галузевих досліджень передбачається 

розробка таких науково-дослідних напрямів: 

1. Методологічні засади дослідження приватного права. 

2. Дослідження специфіки суспільних відносин в сфері приватного права. 

3. Проведення аналізу приватно-правової системи охорони та захисту 

прав законних інтересів суб'єктів права. 

4. Визначення шляхів удосконалення приватно-правового регулювання 

окремих підгалузей інститутів цивільного права. 

Наукова робота за темою  методології приватного права на першому 

етапі довела, що розробка 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 сфери і визначити межі та перспективи 

застосування приватного права в таких подальших напрямах наукових 

досліджень. 
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Визначення методологічних засад приватного права має детермінуватися 

міркуваннями доцільності та 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 мають бути зорієнтовані на 

органічне поєднання і взаємозв‘язок приватних та публічних інтересів. 

Оптимізація взаємодії приватного і публічного інтересів має знаходити свій 

прояв не тільки у розбудові правової держави та формуванні громадянського 

суспільства. Вона вимагає вироблення ефективних приватно-правових засобів 

захисту особи, надання їй можливості діяти без перешкод, на власний розсуд у 

будь-якій сфері суспільного життя у 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. У наукових 

дослідженнях .запроваджено  в галузі методології приватного права 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, отриманих за різними методиками. 

Протягом звітного періоду Інститутом розроблялись відповідні  підтеми 

фундаментальної теми ‖Методологічні  засади приватного права‖: 

 - „Адаптація національного законодавства з питань свободи 

віросповідання до міжнародних правових стандартів” Мета: здійснення 

аналізу та оцінки відповідності національного законодавства у сфері  

забезпечення прав людини на свободу віросповідання законодавству та 

політиці Європейського Союзу, визначення конкретних заходів з його 

адаптації, враховуючи, зокрема, зобов‘язання України перед Радою Європи 

(Висновок Парламентської асамблеї Ради Європи №190 (1995); Рекомендації 

Парламентської асамблеї Ради Європи №1556 (2002).  

- „Теоретико-методологічні засади та тенденції розвитку цивільного 

права відповідно до стандартів Європейського Союзу‖ (Подільська лабораторія 

з проблем адаптації цивільного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу).  

Важливим доробком у прирості наукового знання за 2006 рік є 

визначення та обґрунтування відповідних тез у теорії цивільного та 

господарського права. За фундаментальною темою ‖Методологічні  засади 

приватного права‖ до останніх слід віднести такі: 

- чинність та дія одночасно цивільного та  господарського кодексів в 

Україні породжує неоднозначне, а підчас і діаметрально протилежне 

визначенні та тлумачення певних правових інститутів, що негативного 

впливає на загальний рівень правового регулювання; 
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- правозастосовна  та судова практика України йде шляхом визнання 

Господарського кодексу саме спеціальним нормативним актом стосовно 

Цивільного кодексу України; 

- визнання господарського кодексу спеціальним нормативним актом 

стосовно цивільного кодексу України породжує питання про необхідність 

усунення (внесення змін та доповнень) норм та положень у 

Господарському кодексі, які суперечать положенням цивільного 

законодавства, зокрема Цивільному кодексу України;   

- водночас існування певних особливостей та специфіки у 

регулюванні господарських правовідносин, якими  неможливо нехтувати, 

майже нівелює питання стосовно формального підходу до  цілковитого та 

повного  скасування Господарського кодексу як такого; 

- визнання існування не лише „горизонтальних‖ правовідносин між 

рівними  суб‘єктами господарювання (що є предметом цивільно-

правового  регулювання), а й „вертикальних‖, що існують насамперед у 

сфері правовідносин за участі держави, казенних підприємств, 

державного замовлення тощо, породжує питання щодо наявності певної 

специфіки у  регулюванні останніх;    

- вище зазначене дає всі підстави говорити про можливість у 

майбутньому  скасування Господарського кодексу та прийняття 

натомість спеціального нормативного акта (закону) про особливості 

регулювання діяльності державних підприємств та /або підприємств за 

участі держави. 

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Проведено 

Науково-практичну конференцію „Напрямки розвитку корпоративного 

права в Україні (питання теорії та практики)‖ (м. Івано-Франківськ, 27 жовтня 

2006 р.). 

Опубліковано 

Луць В.В. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. / 

За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2006.  (Т. 1: Загальна частина. - Глава 20. - С. 379-394). 

Луць В.В. Правовий статус непідприємницьких організацій: Навчальний 

посібник / Під. ред. академіка Академії правових наук України В.В. Луця. - К.: 

2006  (передмова, глави: 2, 4, 7. - С. 6-7, 20-36, 56-67, 180-188). 

Берестова І.Е., Бобрик В.І. Набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави в підприємницькій діяльності (питання теорії і практики): 

Монографія. – К., 2006. – 165 с. 

 

Стосовно фундаментальної теми ―Правові проблеми розвитку 

підприємництва в Україні‖ (РК № 0103U003102. Науковий керівник – 

академік АПрН України Н.С. Кузнєцова. Строк виконання: 01.03.– 12.07.), 

приріст наукових знань знайшов свій прояв у нових підходах та нових знаннях 

у сфері господарського права. 
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У процесі дослідження були зроблені висновки про те, що в Україні ще 

досі немає науково обґрунтованої концепції усунення перешкод на шляху 

підприємництва, направленої на реальний вплив на розвиток суспільних 

ринкових відносин у цій сфері. Різні шляхи, що розроблялися і знайшли своє 

втілення в новому Господарському кодексі України, не визначають дієвого 

механізму практичного втілення норм нового господарського законодавства в 

суспільну практику при органічному поєднанні нормативних актів, прийнятих 

за роки незалежності України. 

Одним з головних чинників, що гальмують розвиток підприємництва в 

Україні, є теоретична і практична неопрацьованість правових засад розвитку 

підприємництва в Україні в умовах дерегуляції державного управління 

економікою, звуження сфери державного управління. 

Суттєвим недоліком існуючої системи регулювання підприємницької 

діяльності є відсутність дієвих механізмів реалізації навіть тих численних 

законів, що існують і діють за умови реалізації положень нового 

Господарського кодексу. 

Звертає на себе також увагу слабка взаємодія публічно-правових і 

приватноправових засад регулювання підприємництва. 

Результати роботи над цією темою полягають у необхідності 

усвідомлення місця господарського права в системі правових наук, реалізації 

положень нового Господарського кодексу України, приведення численних 

нормативних документів у сфері підприємництва у відповідність з новим 

господарським законодавством, узгодження положень Цивільного та 

Господарського кодексів України.  

У звітному періоді розроблялись відповідні підтеми фундаментальної 

теми ―Правові проблеми розвитку підприємництва в Україні‖ : 

- „Правове забезпечення формування та реалізації 

зовнішньоекономічної стратегії України ‖ (сектор міжнародного приватного 

права); 

- „Прикладні проблеми гармонізації цивільного законодавства 

України ЄС‖ (Лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу (м. Хмельницький)).  

 

У звітному періоді відділом міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства продовжено виконання відповідних тем Інституту 

з метою одержання приросту нових знань у сфері міжнародного приватного 

права та адаптації цивільного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу щодо, зокрема: 

- захисту особистих немайнових прав людини, забезпечення доступу до 

правосуддя, виконання деліктних зобов‘язань, адаптації принципів 

корпоративного управління, оптимізації процедур банкрутства; 

- правового забезпечення інтенсифікації співробітництва суб‘єктів 

зовнішньоекономічної діяльності України і Китаю у сферах зовнішньої 

торгівлі, іноземного інвестування, трансферу технологій, включаючи як   

колізійно-правові механізми регулювання приватноправових відносин з 
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іноземним елементом, так і процесуальні механізми захисту їх прав на 

територіях обох країн; 

- узагальнення світового досвіду щодо визнання та приведення до 

виконання іноземних арбітражних рішень. 

 

Одним із основних векторів дослідження проблем підприємництва у 2006 

р., були корпоративні правовідносини. Актуальність досліджень стосовно 

корпоративних правовідносин посилювалось ситуацією із корпоративними 

спорами та так званим рейдерством, що протягом 2006 р. набуло в Україні 

дійсно загрозливих масштабів. 

Основною метою рейдерства в Україні стало набуття корпоративних прав 

різноманітними непрозорими шляхами. На сьогодні розрізняють декілька 

шляхів  непрозорого набуття корпоративних прав. Проте майже кожен із них 

передбачає на певному етапі участь судових органів  та прийняття останніми 

відповідних рішень. Саме такий „алгоритм‖ реалізації усіх  непрозорих схем 

набуття корпоративних прав у рейдерських скандалах дав достатню 

інформацію для здійснення відповідного наукового аналізу. Результатом 

останнього стало вироблення низки тез, що мали покращити ситуацію із 

корпоративними конфліктами. До останніх належать:           

- масштабність „непрозорих‖, а подекуди і явно незаконних рішень 

місцевих загальних  судів поставило питання щодо можливості останніми 

розглядати спори , що випливають із корпоративних відносин; 

- надзвичайна широка географія розгляду загальними місцевими 

судами корпоративних спорів, незалежно від місця знаходження самого 

підприємства та широке використання загальними місцевими судами 

забезпечувальних заходів відносно певних підприємств, поставило у 

досить скрутне становище цілу низку вітчизняних підприємств; 

- все вище зазначене досить логічно поставило питання стосовно 

певного законодавчого обмеження розгляду судами корпоративних 

спорів. Останнє мало бути  вчинене виключно в інтересах посилення 

законності у розгляді судами корпоративних спорів та прийнятті 

відповідних  рішень; 

- природа корпоративних прав та їх органічна єдність із діяльністю 

самих підприємств стало підґрунтям до ідеї віднесення розгляду 

корпоративних спорів до виключної  компетенції господарських судів; 

- відповідні пропозиції Інституту, які неодноразово висловлювались 

на різноманітних науково-практичних заходах, були належним чином 

доведені до органів державної влади; 

- результатом наукового аналізу науковців, зокрема  Інституту 

приватного права і підприємництва, відповідних рекомендацій та 

пропозицій стали прийняті наприкінці 2006 р. зміни та доповнення до 

законодавства; 

-  Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з 

корпоративних спорів‖ (від 15 грудня 2006 р. №483-V). Згідно з цим 
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законом  справи у  спорах  між  господарським  товариством  та   його 

учасником (засновником,  акціонером), у тому числі учасником, який 

вибув,  а  також  між   учасниками   (засновниками,   акціонерами) 

господарського товариства, що пов'язані із створенням, діяльністю, 

управлінням   та   припиненням   діяльності   цього    товариства, 

розглядаються    господарським    судом    за    місцезнаходженням  

господарського  товариства  згідно  з  Єдиним  державним  реєстром 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Зазначений закон став 

логічним завершенням наукового приросту не лише Інституту, а й усієї 

наукової спільноти.  

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Опубліковано 

Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. Муніципальне 

право зарубіжних країн: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. П.Ф. 

Мартиненка: Ч. ІІ. – Київ.— Знання України.—  2006. – 120 с.  

 Підготовлена до друку колективна монографія ―Актуальні проблеми 

правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в 

Україні‖(Автори: Мироненко Н.М., Кампо В.М., Щербина В.С., Безух О.В., 

Задорожна Н.В., Сергійко О.В., Шашкіна О.В. та ін..)    

 

 

Інститут інтелектуальної власності 
 

У 2006 р. Інститут інтелектуальної власності завершив дослідження 

фундаментальної теми ―Правові відносини у сфері інтелектуальної 

власності, галузеві аспекти‖ (РК УкрІНТЕІ № 0102U002566. Наукові 

керівники: доктор юридичних наук О. Орлюк, доктор юридичних наук, 

професор, член-кор. АПрН України О. Святоцький. Термін виконання – 2002-

2006 рр.).  

 

Мета теми – розроблення науково обґрунтованої методології з питань 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення відносин у сфері 

інтелектуальної власності шляхом досліджень норм міжнародного права та 

національного законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності; 

методологічних засад проведення судових та судово-експертних досліджень, 

економіко-правових засад правового забезпечення інноваційної діяльності в 

сфері інтелектуальної власності; пропозицій щодо боротьби з піратством в 

авторському праві і суміжних правах. 

У рамках зазначеної проблеми у 2006 р. досліджувалися такі аспекти 

теми. 

1. Дослідження норм національного законодавства у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності. Наукові керівники – доктор юридичних наук О. 

Орлюк, кандидат юридичних наук Т. Демченко. 
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 Предмет дослідження: 

– розробка методологічних засад адаптації національного законодавства з 

питань інтелектуальної власності до європейських стандартів;  

– розробка пропозицій щодо удосконалення цивільного процесуального 

законодавства шляхом усунення виявлених нормативних протиріч; 

– проведення моніторингу розвитку конкурентного законодавства в 

державах з розвиненою ринковою економікою. 

2. Дослідження методологічних засад експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності.  Науковий керівник – заступник директора з  експертної роботи О. 

Дорошенко.  

Предмет дослідження: 

– правова експертиза нормативно-правових актів у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності; 

– судово-експертні висновки у справах щодо порушення прав 

інтелектуальної власності; 

– моніторинг нормативно-правових  та практичних джерел щодо захисту 

прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.   

3. Дослідження аспектів боротьби з піратством в авторському праві та 

суміжних правах.  Наукові керівники – кандидат юридичних наук О.Штефан, 

кандидат філологічних наук В. Дроб‘язко. 

Предмет дослідження: 

– розробка пропозиції з питань національної політики у сфері захисту 

авторського права і суміжних прав; 

– визначення немайнових прав у авторському праві; 

– моніторинг законодавства України у сфері авторського права. 

 4. Дослідження економіко-правового забезпечення інноваційної 

діяльності та комерціалізації прав інтелектуальної власності. Науковий 

керівник – доктор економічних наук, проф. О. Бутнік-Сіверський. 

Предмет дослідження:  

– розробка засад економіко-правового забезпечення механізму 

комерціалізації інтелектуальної діяльності;  

– методико-правове забезпечення формування інноваційно-активної 

виробничої системи та комерціалізації інтелектуальної власності;  

– виявлення позитивних та негативних тенденцій у розвитку наукової та 

науково-технічної діяльності України на сучасному етапі розвитку економіки 

України порівняно з високорозвиненими країнами світу, в тому числі 

Європейським Союзом; 

– дослідження загального підходу до адаптації законодавства України з 

інноваційної діяльності до законодавства ЄС, 

– моніторинг законодавства України та країн Європейського Союзу  у 

сфері інноваційної діяльності. 

            Виходячи з висновку, що структурні зміни в економіці обумовлюють 

необхідність більш глибокого обґрунтування шляхів розв'язання проблем 

правового захисту об‘єктів інтелектуальної власності, колектив Інституту при 
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дослідженні цієї теми приділив увагу питанням, які пов'язані з процесом 

просування об‘єктів інтелектуальної власності на ринок інтелектуального 

капіталу, а саме: 

розробці:  

-  методологічних засад адаптації національного законодавства з питань 

інтелектуальної власності до європейських стандартів; 

-  пропозиції з питань національної політики у сфері захисту авторського 

права і суміжних прав; 

 методичним підходам щодо: 

- трансформації інтелектуальної власності на різних стадіях інноваційної 

діяльності; 

- аналізу наукової та науково-технічної діяльності в Україні; 

 правовим та економічним аспектам управління патентно-ліцензійною 

роботою у підприємницькій діяльності; 

науково обґрунтованої концепції фінансів та визначення і обґрунтування 

основних напрямків їх використання; 

методичних способів реалізації фінансової політики та фінансових 

інструментів.  

 

 Досягнення з дослідження даної теми та нові знання у сфері 

інтелектуальної власності знайшли свій прояв у підготовці друкованої 

продукції: 

Монографії : 

 Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності:  

галузеві аспекти: Монографія / Кол. авторів: О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький, 

Т.С. Демченко, В.М. Крижна, О.О. Штефан та ін.; кер.авт. колективу, наук.ред. 

д.ю.н. О.П. Орлюк. – К.: ПП ―Авокадо‖,  2006. – 412 с. ( 18 друк. арк.). 

 Економіко-правові проблеми у сфері інтелектуальної власності: 

Монографія / Кол. авторів: О.П.Орлюк, О.Б.Бутнік-Сіверський, С.Ф.Ревуцький, 

В.І.Нежиборець., Л.Ю.Федченко та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н., 

проф. О.Б.Бутнік-Сіверський. – К.: ПП ―Авокадо‖,  2006.  (12,8 друк. арк.). 

 Сімсон О. Інноваційне і креативне право: право знань і творчості: 

Монографія. — К.: Видавничій Дім ―Ін Юре‖, 2006. – 264 с. (15,3 друк.арк.).  

Підручники: 

 Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для 

студентів вищих навч. закладів  /За ред. д.ю.н. О.П. Орлюк, д.ю.н. 

О.Д.Святоцького. – К.: Видавничій Дім ―Ін Юре‖. 2006 (30,0 друк.арк.).  

68 наукових статей (25,6 друк. арк.) співробітників Інституту з питань 

правових проблем функціонування спеціального режиму на території 

технопарків України, вичерпання авторського права у цифровому середовищі, 

функціональних особливостей інновації як об‘єкта інноваційного права; 

аспектів державного фінансування інноваційної діяльності тощо.  
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 6 номерів журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності”. 

 

Опубліковано Науково-практичний коментар до книги ІУ Цивільного 

кодексу України: „Право інтелектуальної власності. Науково-практичний 

коментар до ЦК України‖– К.: Юрінком Інтер, 2006. – 312 с. (О.Штефан, - гл. 

35 ―Загальні положення про право інтелектуальної власності‖, гл.36 ―Право 

інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське 

право)‖ – 13 друк.арк.) 

Підготовлено: 

До друку ―Довідник з Цивільного процесуального права України‖ 

обсягом 10,2 друк. арк., який складається із словника термінів, методичних 

рекомендацій по написанню позовної заяви, зразків позовних заяв. 

Тематичні інформаційно-аналітичні добірки (25,6 друк. арк.):  

– ―Інститут корисної моделі в патентному праві зарубіжних країн‖;  

–  ―Торговая марка и коммерческое наименование‖; 

– ―Просто про інтелектуальну власність‖; 

– ―Захист права інтелектуальної власності‖; 

– ―Форми правової охорони промислових зразків‖;  

– ―Формування інтелектуальних ресурсів на підприємствах та їх розвиток 

в Україні‖; 

– ―Державні системи правової охорони промислової власності (зокрема 

винаходів і корисних моделей) країн СНД‖;  

– ―Порівняльний аналіз законодавства України в сфері правової охорони 

винаходів з законодавством країн-учасниць Міждержавної ради з питань 

охорони промислової власності‖;  

– ―Захист прав на винаходи відповідно до законодавства в сфері правової 

охорони винаходів країн-учасниць Міждержавної ради з питань охорони 

промислової власності‖; 

– ―Законодавство деяких європейських країн з авторського права‖; 

– ―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 у зарубіжних країнах та в 

Україні‖. 

 

Найбільш суттєві результати наукової роботи  за  2006 р.: 

1.Розроблено проекти:  

Типового положення патентно-ліцензійної служби (підрозділу з охорони 

інтелектуальної власності) на підприємствах та в організаціях України. Дане 

типове положення розроблене з урахуванням того, щоб кожне конкретне 

підприємство або організація могли внести доповнення відповідно до сфери 
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діяльності, статуту, організаційної структури управління, форми власності 

тощо. 

Типового положення про порядок реєстрації, обліку та управління 

об’єктами права інтелектуальної власності на підприємстві. 

Поштовхом для цього стала невизначеність розподілу обов‘язків щодо 

набуття прав на об‘єкти інтелектуальної власності на підприємствах, де 

відсутні підрозділи з питань інтелектуальної власності. Запропонований проект 

розкриває організаційно-методичні підходи до управління інтелектуальною 

власністю на підприємстві.   

Впроваджується у ВАТ „Укртелеком‖, який у своїй складній та досить 

розгалуженій організаційній структурі не має підрозділів з питань 

інтелектуальної власності.  

Методичних рекомендацій щодо розрахунку загальної шкоди 

правовласника  при протиправному використанні  об’єктів права промислової 

власності У зазначеному проекті втілені такі теоретичні аспекти права 

інтелектуальної власності: порушення прав правовласника на використання 

винаходу (корисної моделі),  промислового зразка, топографії інтегральних 

мікросхем,  зазначення походження товару; порушення майнових прав автора 

твору, виробників фонограм та виробників відеограм, збитки, матеріальна 

шкода; варіанти розрахунків розмірів збитків від порушення прав на об‘єкти 

авторського права та суміжних прав для контрафактної продукції при її 

внутрішньому обігу, експорті та імпорті. 

Типового Положення про підрозділи із охорони інтелектуальної 

(промислової) власності у міністерстві, відомстві, патентно-ліцензійному 

відділі. 

Положення про статус об‘єктів інтелектуальної власності, закріплених за 

м. Києвом; 

Положення про залучення в господарський обіг м. Києва об‘єктів 

промислової власності.   

Проекти положень розроблено за договором з Головним управлінням 

освіти і науки Київської міської державної адміністрації № 2008/2006 від 

08.11.2006 р. ―Розробка механізмів залучення в господарський обіг м. Києва 

об‘єктів інтелектуальної власності‖. 

Методичних рекомендацій з проведення демонстрації об’єктів ліцензій, а 

також унікального та нестандартного устаткування устаткування, що має 

елементи “ноу-хау”. 

Ці методичні рекомендації присвячені питанням тактики та деяких 

особливостей демонстрації об‘єктів ліцензій у промислових умовах, а також на 

міжнародних виставках і ярмарках, представникам іноземних фірм. 

    У рекомендаціях подані поняття (визначення) і тактика демонстрації об‘єкта 

ліцензії, котра, як правило, є останньою ланкою в ланцюгу рекламних заходів і 

безпосередньо передує комерційним переговорам, а інколи навіть сприяє їм.   

Методичних рекомендацій щодо організації роботи в галузі охорони 

промислової власності на підприємстві. 
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У рекомендаціях враховані основні нормативні акти та використаний 

досвід організації винахідницької, патентно-ліцензійної та раціоналізаторської 

діяльності на провідних підприємствах різноманітних галузей, що успішно 

здійснюють свою діяльність у нових економічних умовах.  Викладено: основні 

задачі та функції підприємства у галузі правової охорони об‘єктів промислової 

власності, створення підрозділу з правової охорони об‘єктів з відповідними 

спеціалістами по винахідництву та раціоналізації, який забезпечує розробку 

об‘єктів техніки та випуску високоякісної конкурентоздатної продукції. 

Методичних рекомендацій: ―Нематеріальні активи: первинні документи, 

порядок їх заповнення та складання фінансової звітності‖.  

У рекомендаціях визначено фінансову політику використання 

нематеріальних активів, до якої віднесено: фінансове забезпечення інновацій; 

фінансове регулювання та управління інноваційною діяльністю; правове 

забезпечення охорони прав інтелектуальної власності; інформаційне 

забезпечення інноваційного процесу. З урахуванням специфіки нематеріальних 

активів розроблено модель фінансового механізму використання 

нематеріальних активів.   

Концепції приватноправових інноваційних правовідносин, яка знайшла 

своє узагальнене відображення в монографії „Інноваційне і креативне право: 

право знань і творчості”. Досліджені економічні і соціальні передумови 

формування галузі інноваційного права, вивчено вплив науково-технічного 

прогресу на економічні процеси, що виразилися в теорії технологічних змін, 

які, у свою чергу, визначили формування технологічних укладів в економіці. 

Концепції становлення інноваційного права України,  предметом якої є 

суспільні відносини, пов‘язані з розробкою, створенням, комерціалізацією 

об‘єктів інтелектуальної власності та інноваційних продуктів, а також їх 

впровадженням як інновацій.  За матеріалами дослідження підготовлено 

монографію ―Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України‖. 

Пропозиції щодо: 

 - реформування відносин власності в контексті залучення 

інтелектуальних ресурсів у ринкове середовище; 

- структури та змісту Методичних рекомендацій з розрахунку розміру 

збитків від порушення прав інтелектуальної власності для обговорення на 

засіданні Робочої групи Державного департаменту інтелектуальної власності.  

 

2. Обґрунтовано: 

Концепцію створення Центру інноваційних технологій (далі ЦІТ) у 

рамках Міністерства освіти і науки України як елементу державної 

інфраструктури інноваційної системи. 

Теорію інтелектуального капіталу підприємства (шляхом досліджень 

питань оцінки його вартості). 

Необхідність створення і послідовної реалізації інвестиційно-

інноваційного механізму, що відповідає новим економічним і соціально-

політичним реаліям, а також забезпечує  масштабне залучення капіталу для 

модернізації виробництва. Найбільш важливим елементом інноваційно-
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інвестиційного механізму, з позиції його тактичної формалізації в межах 

конкретного ринкового підприємства, є вироблення селективної інноваційно-

інвестиційної стратегії, яка буде відображена у державній та регіональних 

інноваційній та інвестиційній програмах і великих проектах, які розраховані на 

тривалий період та охоплюють всі стадії технологічного циклу. 

Доцільність відновлення патентно-ліцензійних служб на підприємствах 

та в організаціях України. За кордоном прийняття усіх важливих рішень з 

питань виробництва та збуту продукції відбувається тільки після конкурентної 

розвідки, яка проводиться з використанням патентної інформації. У нашій 

державі ця інформація залишається досить мало затребуваною. Для вибору 

стратегії виходу на ринок з конкретним об‘єктом техніки розробнику необхідно 

отримати всебічну інформацію про його аналоги. На практиці ігнорування 

патентних досліджень спричиняється великі втрати. Знання патентно-

ліцензійної та конкурентної ситуації дозволяє уникнути їх. 

Доцільність використання конструктивного інструменту судово-

експертних досліджень – експертної ініціативи. При відсутності методик 

проведення судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності та за умов 

дотримання принципів законності, незалежності та об‘єктивності експерта при  

проведенні судового експертного дослідження, використання вищезазначеного 

інструменту є досить ефективним.  

   

3. Розкрито:  

Теоретичні та практичні передумови: 

- механізму порушення права інтелектуальної власності на комп‘ютерні 

програми при  використанні останніх у сфері інформаційних технологій; 

- формування інноваційних правовідносин.  

Поштовхом для цього стала проблема становлення 5-го технологічного 

укладу, трансформація індустріальної економіки в постіндустріальну, 

формування ―нової економіки‖, яка будується не на потоках товарної продукції, 

а на інформаційних потоках, що стали основним виробничим ресурсом, 

викликали до життя нові об‘єкти цивільних правовідносин (технологію, 

інформацію і знання). Існуюча концепція ―інтелектуальної власності‖ та її 

об‘єктів не зовсім відповідає зміненим економічним відносинам. Необхідне 

вироблення нового погляду на проблему відносин інтелектуальної власності, де 

центральне місце зайняли б технології, інформація і знання як такі та форми їх 

об‘єктивації.  

Тенденції побудови логіки концепцій законів про інноваційну діяльність 

у високорозвинених країнах світу, в тому числі і в країнах ЄС. 

Основні  тенденції наукової та науково-технічної діяльності в Україні, 

Пріоритетні, першочергові напрямки інноваційно-інвестиційної 

діяльності, які повинні отримати держав підтримку, а саме, масове житлове 

будівництво, сучасні засоби комунікацій, створення і модернізація 

транспортних і інформаційних мереж, високі технології  на базі  конверсії, 

екологічно чисте продовольство на базі підтримки мережі фермерських і 

особистих підсобних господарств, переробних і торговельних підприємств, що 
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освоїли технології виробництва, переробки, пакування, транспортування, збуту 

і контролю за суворим дотриманням стандартів по екологічно чистому 

продовольству і продуктах з лікувальними добавками; 

Теоретичні та практичні передумови функціонування патентно-ліцензійних 

служб як підрозділів з охорони інтелектуальної власності на підприємствах та в 

організаціях. 

 

4. Визначено:  

Теоретичні ключові підходи до: 

– цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав та 

відповідальності за їх порушення. Окремо розглянуті особливості судового 

розгляду окремих категорій справ, що виникають з авторських та суміжних 

правовідносин, а також особливості судового доведення тих чи інших фактів з 

зазначеної категорії справ, а саме: належність авторських або суміжних прав 

позивачеві; юридичні факти, згідно яких авторське право поширюється на 

твори, що є об'єктом спору;  факт порушення авторських прав; розмір доходів, 

неправомірно отриманих порушником; мета порушення авторських прав. 

Окремо детально розгянуто таки види порушення авторського права і суміжних 

прав як ―піратство‖,  ―контрафакція‖, ―плагіат‖;  

– визначення правових аспектів співвідношення доменних імен та знаків 

для товарів і послуг, які охороняються на загальних підставах, а не в силу їх 

загальновідомості. Актуальність статті обумовлена тим, що, як правило, в 

науковій літературі аналізуються правові аспекти та судова практика з питань 

визначення співвідношення доменних імен та знаків для товарів і послуг, які є 

або визнаються загальновідомими. Між тим, у процесі майбутніх судових 

розглядів спорів між володільцями прав на доменні імена та володільцями прав 

на «невідомі» знаки для товарів і послуг, можуть виникнути складні теоретичні 

питання, які не знайшли вирішення у вітчизняній правовій науці; 

Комплексного аналізу економіко-правових засад інноваційної діяльності в 

Україні; 

– Загального характеру географічних зазначень як об‘єкта правового 

регулювання; 

– Конституційних принципів, які виступають основою національного 

судочинства; 

Основних задач інноваційного розвитку України, а саме:  

1) реформування відносин власності у науково-технічній сфері в 

напрямку її ринкової життєздатності; 

2) створення ефективної системи взаємодії науки, освіти і економіки; 

3) розробки механізмів комерціалізації результатів науково-технічної 

діяльності; 

4) орієнтації НДДКР і промисловості на оновлення зношених основних 

фондів, підняття технологічного рівня виробництва і конкурентоздатності 

вітчизняної продукції; 

5) мотивації суб‘єктів до інноваційної діяльності шляхом запровадження 

системи прямого та непрямого державного фінансування; 
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6) розвитку інвестиційно-інноваційної інфраструктури та конкретні 

правові інструменти щодо реалізації поставлених задач, а саме: 

удосконалення підходу до визначення поняття і критеріїв об‘єкта 

інтелектуальної власності, оборотоздатності окремих його видів;  

створення ефективної системи захисту і охорони, в тому числі 

міжнародної, об‘єктів інтелектуальної власності, патентно-ліцензійної 

політики;  

розробки форм передачі інтелектуальних продуктів (трансферу 

технологій);  

включення у сферу законодавчого регулювання в першу чергу до 

Цивільного кодексу України (який у главі 75 містить всього три види договорів, 

спрямованих на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності), 

а також до Господарського кодексу усього масиву договорів комерційної 

передачі об‘єктів інтелектуальної власності; 

розробки і урегулювання в праві форм комерціалізації технологій, що 

спираються на людські ресурси (послуги платного навчання, консалтингу, 

інжиніринг, управлінські контракти, контракти за схемою ―займаний слуга‖); 

юридичного опрацювання механізму приватизації державних наукових 

закладів, компетенції органу, уповноваженого розпоряджатися державними 

правами інтелектуальної власності, оцінки інтелектуальних продуктів; 

створення і вироблення єдиної концепції відносно спеціального режиму 

інноваційної діяльності за галузевим, територіальним і договірним критеріями; 

визначення ключових понять (інновація, технологія, знання, інноваційний 

продукт, об‘єкт інноваційної діяльності, інноваційна діяльність, інноваційні 

правовідносини); 

вивчення складу інноваційних правовідносин (матеріального і 

юридичного об‘єкта, суб‘єкта та змісту); 

аналізу категорій суб‘єктів (виробника знань (автора, творця), володільця 

знань (правоволодільця, посередника), споживача знань); 

співвідношення змісту інноваційних правовідносин та інноваційної 

діяльності; 

до визначення збитків від порушення прав на об‗єкти права 

інтелектуальної власності. 

співвідношення категорії інновації та об‘єкта інтелектуальної власності; 

вивчення ознак інновації та інноваційної діяльності;  

визначення комерційних форм передачі (реалізації) інноваційних 

продуктів та їх співвідношення з поняттям ―трансферу технологій‖; 

– сутності ключового поняття ―патентна та ліцензійна служба‖; 

– місця кредиту  в механізмі  фінансуванні інноваційної діяльності; 

– основних засад, на яких має базуватися розроблення методичних 

рекомендацій з проведення судової експертизи винаходів; 

– основних засад, на яких базуватиметься завдання та функції підрозділів 

інтелектуальної власності; 

– питань, які доцільно ставити перед судовим експертом при розгляді 



 66 

справ про порушення прав на комерційне найменування. Термін ―комерційне 

найменування‖ є новим для законодавства України і введений ЦК від 

16.01.2006 р. У зв'язку з цим як у теорії, так і на практиці виникає досить багато 

запитань, на які відсутні відповіді як в нормативних актах України, так і в 

наукових публікаціях; 

– визначення понять ―порушення прав‖, ―матеріальна шкода‖, ―збитки, 

заподіяні володільцям об‘єктів інтелектуальної власності‖; 

– теоретичних засад розрахунку загальної шкоди, заподіяної 

правовласнику; відшкодування збитків; факторів, що впливають на розміри 

збитків правовласника; вибору підходів для розрахунку загальної шкоди, 

заподіяної правовласнику; варіантів розрахунків загальної шкоди при 

використанні контрафактного продукту, що містить об‘єкт права 

інтелектуальної власності. 

– визначення ролі фінансів у інноваційній діяльності; 

– механізму участі інтелектуального капіталу у виробничому процесі, 

процеси трансформації інтелектуальної власності в інтелектуальний продукт на 

рівні підприємства; оцінки результативності інтелектуального капіталу у 

виробничій сфері. 

 

5. Виявлено: 

– певні невідповідності положень національного законодавства у сфері 

авторського права і суміжних прав міжнародним та європейським стандартам; 

– позитивні та негативні тенденції у розвитку науково-інноваційної 

діяльності в Україні; 

– конфліктні ситуації між товарними знаками та географічними 

зазначеннями як об‘єктами правової охорони та захисту; 

– ефективні шляхи залучення банків і страхових компаній до 

кредитування інновацій, у тому числі у наукову сферу; 

– правові аспекти співвідношення доменних імен та знаків для товарів і 

послуг; 

– Основні теорії обґрунтування принципу вичерпання авторського права 

в аналоговому середовищі, на базі чого зроблено відповідні висновки стосовно 

вичерпання авторського права в середовищі цифровому; 

– механізм участі інтелектуального капіталу у виробничому процесі; 

– Недосконалість правового регулювання комерційного найменування як 

об‘єкта інтелектуальної власності. Не чітко встановлено поняття комерційного 

найменування та його співвідношення з фірмовим найменуванням та 

найменуванням юридичної особи.  

 

6. Сформульовані окремі наукові рекомендації щодо вдосконалення 

Закону України ―Про авторське право і суміжні права‖, зокрема щодо:  

– введення нової статті про вільний запис короткострокового 

користування, здійснюваний організаціями ефірного мовлення; 

– практичної реалізації в Україні права слідування, передбаченого 

статтею 27 Закону; 
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– практичної реалізації збору винагороди за використання фонограм і 

відеограм, опублікованих з комерційною метою, передбаченої статтею 43 

Закону. 

7.  Проведено: 

– оцінку результативності інтелектуального капіталу у виробничій 

сфері; 

– теоретичний аналіз: 

– положень Закону України ―Про авторське право і суміжні права‖ від 23 

грудня 1993 р. № 3792-ХІІ (в новій редакції Закону від 11 липня 2001 р.), а 

також проекту Закону України ―Про внесення змін і доповнень до Закону 

України ―Про авторське право і суміжні права‖, підготовленого Державним 

департаментом інтелектуальної власності МОН України, з міжнародними 

стандартами, закріпленими Бернською конвенцією про охорону літературних і 

художніх творів, Римською конвенцією про охорону прав виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення, Договором ВОІВ про авторське 

право, Договором ВОІВ про виконання і фонограми, Угодою про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), а також європейськими 

стандартами, закріпленими у відповідних директивах, регламентах, інших 

правових документах ЄС; 

– матеріалів щодо шляхів комерціалізації об‘єктів інтелектуальної 

власності та залучення передових технологій у виробництво, зокрема, 

отримання ліцензій та „ноу-хау‖ на відомі технології, види продукції та торгові 

марки крупних зарубіжних компаній. Позитивним моментом такого підходу є 

те, що підприємства отримають технології, які випробувані у виробництві, 

відповідають світовим стандартам, мають великі маркетингові переваги, 

можливості для створення спільних підприємств, перспективи одержання 

додаткових кредитів на технологічне переобладнання; 

– законодавчих актів щодо характеру прав, існуючої системи охорони та 

захисту географічних позначень; 

– нормативно-правових матеріалів щодо практичного застосування 

спеціального режиму інноваційної діяльності на прикладі досвіду технопарку 

―Інститут монокристалів‖, що дає можливість визначити шляхи підвищення 

ефективності функціонування спеціального режиму в рамках технопарку як 

одного з елементів державно-правового регулювання; 

– сучасного стану рівня економіки України з точки зору інновативності. 

У дослідженні на підставі аналізу фактичних статистичних матеріалів за 2000 – 

2006 рр. розкрито основні тенденції науково-інноваційної діяльності в Україні, 

виявлено позитивні та негативні тенденції в інноваційному процесі; 

– процесів трансформації інтелектуальної власності в інтелектуальний 

продукт на рівні підприємства; 

– засобів застосування у національному законодавстві норм Мадридської 

угоди та норм Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 

знаків; 



 68 

– матеріалів щодо побудови логіки концепцій законів про інноваційну 

діяльність у високорозвинених країнах світу, в тому числі в країнах ЄС; 

– міжнародно-правових колізій, які мають місце при укладанні договорів 

про реєстрацію доменних імен. Зазначений аналіз проведено на основі 

детального висвітлення процедури реєстрації доменних імен у родових доменах 

верхнього рівня. Зокрема, розглянута колізія свободи договору, форми 

договору, встановлення змісту дієздатності сторони договору, права, яке 

підлягає застосуванню до прав та обов‘язків сторони за договором;   

– технічних стандартів мережі Інтернет, які визначають технічні 

особливості функціонування системи доменних імен та визначають сутнісні 

ознаки доменного імені. Аналіз зазначених сутнісних ознак доменних імен 

обумовлений тим, що вони не в останню чергу визначають правові 

характеристики доменних імен; 

– конкурентного (антимонопольного) законодавства в країнах з 

розвинутою ринковою економікою; 

– ролі банків та страхових організацій у процесі кредитно-інвестиційного 

забезпечення інноваційних проектів; 

– діяльності науковця та судового експерта, де показано, що 

методологічною основою будь-якого наукового чи судово-експертного 

дослідження є діалектико-матеріалістичний метод, який дає  загальний напрям 

дослідженню, а судовий експерт за родом діяльності є науковцем; 

– висновків судових експертів, об‘єктами дослідження яких були 

промислові зразки за період з 2001 р. по 2006 р.; 

– рівня реалізації конституційних принципів у цивільному судочинстві; 

– літератури щодо узагальнення теорії, методики та практики здійснення 

фінансово-облікового процесу в сфері інтелектуальної власності, а саме: 

визначено роль фінансів в інноваційній діяльності; 

проаналізовано напрями бюджету 2005 р. на здійснення інноваційної 

діяльності в промисловості та в окремих галузях економіки; 

проаналізовано використання фінансових ресурсів, спрямованих на 

відродження наукової сфери в Україні.  

– моніторинг спеціальної літератури та законодавчих актів у сфері: 

венчурної діяльності за кордоном і в Україні; 

закордонної практики організації та стимулювання винахідницької 

діяльності; 

видів та шляхів припинення неправомірного використання об‘єктів 

інтелектуальної власності. 

 

8. Розпочато обґрунтування і побудова концепції приватноправових 

інноваційних відносин. 

Розробка нової правової концепції інноваційних відносин неможлива без 

визначення основних пріоритетів нової економічної політики України в 

напрямку інноваційного розвитку. Дослідження категорій приватноправових 

інноваційних відносин без аналізу їх економічного ефекту в цьому випадку 
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призведе знову до формування ―мертвих‖ конструкцій і непрацюючого 

інноваційного законодавства, як це існує на сьогоднішній день.    

Такий підхід дає повний та вичерпний погляд на проблему удосконалення 

інноваційних відносин та розкриває нерозривний зв‘язок економіки і права при 

вивченні даної проблематики, що повністю укладається в концепцію 

господарських відносин взагалі.   

9. Вивчається: 

– судова практика  реалізації конституційних принципів у цивільному 

процесі; 

– шляхи щодо подальшого більш глибокого порівняльно-правового, 

логічного, статистичного аналізу  науково-інноваційної діяльності в Україні. 

10. Наукові співробітники Інституту брали участь у судових засіданнях як 

судові експерти та консультанти з питань реєстрації об‘єктів інтелектуальної 

власності: 

- заст. директора  з експертної роботи А.Дорошенко – на засіданні 

апеляційного господарського суду м. Дніпропетровська; 

- пров. науковий співробітник В.Кращенко – на засіданні Солом‘янського 

районного суду м. Києва; 

- науковий співробітник Т.Васьковська – на засіданні Солом‘янського 

районного суду м. Києва; 

-  ст. науковий співробітник П.Боровик – ВАТ ―Луганський 

машинобудівельний завод ім. А.Я.Пархоменка‖. 

 

Проведене дослідження за даною темою дозволило виробити низку 

заходів, рекомендацій: 

 

І. Норми національного законодавства, концептуальні питання права 

інтелектуальної власності та цивільного процесуального права. 

 

1. Становлення й розвиток системи законодавства України у сфері 

охорони інтелектуальної власності характеризуються такими рисами: 1) 

поетапним розширенням сфери його регулюючої дії. Сьогодні в Україні діє 37 

законів і понад 100 підзаконних актів; 2) посиленням процесу гармонізації 

національного законодавства з міжнародним, у першу чергу європейським 

правом; 3) посиленням правового забезпечення охорони й захисту об'єктів 

інтелектуальної власності. Система охорони інтелектуальної власності в 

Україні на сьогодні регулює 16 самостійних об'єктів авторського права в галузі 

науки, літератури й мистецтва, три види суміжних прав, дев'ять видів об'єктів 

промислової власності, захист від недобросовісної конкуренції; 4) 

впровадженням комплексного підходу до правового врегулювання існуючих 

проблем. 

У той же час для законодавства України в сфері інтелектуальної власності 

характерні певні недоліки: 

– відсутні чітко визначені правові норми охорони комерційної таємниці, 

ноу-хау; недостатньо чітко визначений правовий режим охорони й 
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використання об'єктів інтелектуальної власності, створених у зв'язку з 

виконанням трудового договору, створених за рахунок коштів Державного 

бюджету, за договором; не виконані повною мірою вимоги TRIPS щодо 

запобіжних заходів (у новому Цивільному процесуальному кодексі України  

відсутній спеціальний розділ); відсутнє ефективне правове регулювання 

порядку оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності й постановки їх на 

бухгалтерський облік; на законодавчому рівні не врегульовані процедури 

трансферу технологій; потребує удосконалення інститут юридичної 

відповідальності за правопорушення  в сфері інтелектуальної власності; 

– не чітко встановлено поняття комерційного найменування та його 

співвідношення з фірмовим найменуванням та найменуванням юридичної 

особи.  

– нечітко визначені межі прав інтелектуальної власності на комерційне 

найменування. Так, закріплено, що майновими правами інтелектуальної 

власності на комерційне найменування є: 1) право на використання 

комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам 

неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі 

забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, 

встановлені законом (ст. 490 ЦК).  

Можна помітити, що  порівняно з загальним переліком майнових прав 

на об‘єкти інтелектуальної власності, закріпленим у ч. 1 ст. 424 ЦК, відсутнє 

таке право, як виключне право дозволяти використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності. Дійсно, неможливо укласти ліцензійний договір 

стосовно торговельної марки. Однак, на наш погляд, неможливо взагалі 

виключати цю правомочність правоволодільця комерційного найменування. 

Пояснюється це тим, що опосередковано все-таки можна дозволити 

використовувати комерційне найменування зацікавленим особам шляхом 

укладення договору комерційної концесії. Предметом договору комерційної 

концесії є право на використання трьох складових: 1) об'єктів права 

інтелектуальної власності (торговельних марок, комерційних найменувань, 

промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо); 2) 

комерційного досвіду; 3) ділової репутації;  

– відсутність у законодавстві поняття використання комерційного 

найменування не сприяє належній реалізації та захисту прав ОІВ. Хоча ст. 159 

ГК України називається „Правомочності суб'єктів господарювання щодо 

комерційного найменування‖, у ній мова йде взагалі про комерційне 

найменування як об‘єкт інтелектуальної власності. У той час як стосовно інших 

об‘єктів інтелектуальної дається поняття використання: винаходу, корисної 

моделі чи промислового зразка (ч. 3 ст. 156 ГК України), торговельної марки (ч. 

2 ст. 157 ГК України), географічного зазначення (ч. 2 ст. 160 ГК України). 

Оскільки комерційне найменування подібно торговельній марці є 

позначення, яке виконує індивідуалізуючу функцію, то за аналогією можна 

скористатися нормою про торговельні марки з урахуванням того, що 

комерційне найменування вирізняє суб‘єкта цивільного обороту;  
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– відсутність у законодавстві України норми, яка б давала поняття 

порушення прав на комерційне найменування, однак зазначене поняття можна 

сформулювати як будь-яке посягання на майнові права інтелектуальної 

власності на комерційне найменування. 

2. Система державних і недержавних органів у сфері охорони 

інтелектуальної власності в Україні перебуває у завершальній фазі свого 

становлення й здатна виконувати основні функції охорони інтелектуальної 

власності.  

До основних проблем організації й забезпечення ефективного 

функціонування системи охорони інтелектуальної власності належать: 

а) відсутність належної координації діяльності органів державного 

управління в сфері інтелектуальної власності. Створений Міжвідомчий комітет 

із проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності фактично не 

функціонує; 

б) відсутність сучасних технологій управління та технічного 

забезпечення в системі відомств з питань охорони інтелектуальної власності, 

особливо щодо належного інформаційного забезпечення. Недостатнім є рівень 

автоматизації процесів, пов'язаних з реєстрацією заявок на одержання 

охоронних документів та їхньою експертизою. Відсутні електронні бази даних 

патентної бібліотеки, що унеможливлює дистанційний доступ до бібліотеки 

користувачів з регіонів України та із-за кордону; 

в) нерозвиненість системи надання послуг у галузі охорони 

інтелектуальної власності, що пов'язане із загальним станом інфраструктури в 

цій  сфері діяльності, особливо в регіонах; 

г) недостатність державних коштів для створення надійної системи 

охорони й захисту інтелектуальної власності; відсутність цілеспрямованої 

діяльності держави по залученню недержавних джерел фінансування для 

розвитку зазначеної системи, у тому числі у вигляді венчурного капіталу; 

д) відсутність в інфраструктурі охорони інтелектуальної власності 

спеціальних організаційних структур, які б формували єдину політику щодо 

оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності та постановки їх на 

балансовий облік; 

е) недостатня кількість навчальних закладів, що готують фахівців у галузі 

інтелектуальної власності; 

ж) відсутність спеціалізованого суду з розгляду спорів у сфері 

інтелектуальної власності. 

ІІ. Функціонування системи охорони та захисту інтелектуальної 

власності. 

1. Якщо раніше  законодавство України про авторське право і суміжні 

права базувалося на Конституції України і складалося з відповідних норм 

Цивільного кодексу України, кодексів України, Закону України ―Про авторське 

право і суміжні права‖, законів України ―Про кінематографію‖, ―Про 

телебачення і радіомовлення‖, ―Про видавничу справу‖, ―Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів та фонограм‖ та інших законів України, що 

охороняють особисті немайнові та майнові права суб‘єктів авторського права і 
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суміжних прав, то нині створюється спеціальна комплексна система правової 

охорони авторського права та суміжних прав. 

2. Незважаючи на тривале прагнення на багатосторонньому рівні 

розглянути предмет охорони географічних зазначень, на практиці продовжує 

існувати правова невизначеність. Головними проблемами, що викликають 

стурбованість, є форма та обсяг охорони географічних позначень, розробка 

національних систем охорони, які відповідають загальноприйнятим принципам 

законодавства про промислову власність.   

3. Під захистом прав і законних інтересів суб'єктів інтелектуальної 

власності слід розуміти передбачені законом заходи щодо їхнього визнання й 

відновлення, припинення їх порушення, застосування до правопорушників  

засобів юридичної відповідальності. Такий захист реалізується через спеціальні 

механізми, які  являють собою  систему форм, способів та засобів діяльності 

відповідних юрисдикційних  органів і зацікавлених осіб, що спрямовані на 

захист прав та інтересів суб'єктів інтелектуальної власності.  

У цілому виділяють дві основні форми захисту об‘єктів інтелектуальної 

власності: 

а) юрисдикційну, тобто забезпечену за допомогою державних органів, у 

тому числі судів (остання поділяється, відповідно, на сферу кримінального, 

цивільного, господарського та адміністративного судочинства); 

б) неюрисдикційну, що охоплює дії громадян та організацій по захисту 

прав інтелектуальної власності, здійснювані ними самостійно, без звертання до 

державних або інших компетентних органів. 

Найбільше практичне значення мають, звичайно, юрисдикційні форми 

захисту - позови в суди (загальної юрисдикції, господарські та адміністративні), 

адміністративна відповідальність, кримінальне переслідування порушників 

прав інтелектуальної власності. 

Захист прав інтелектуальної власності, залежно від ступеня й характеру 

правопорушень, можуть передбачати цивільно-правову, адміністративну й 

кримінальну відповідальність, які регламентуються як загальним, так і 

спеціальним законодавством України. 

Аналіз законодавства й правозастосовної практики свідчить про наявність 

значного кола проблем щодо захисту прав інтелектуальної власності. До них 

належать, зокрема: 

суди загальної юрисдикції та господарські суди в силу свого 

завантаження й відсутності спеціально підготовленого судового корпусу 

можуть не завжди ефективно вирішувати спори в даній сфері; 

в Україні відсутня адміністративна та кримінальна відповідальність 

юридичних осіб за порушення в галузі інтелектуальної власності, як це має 

місце в інших країнах; 

не виконані вимоги міжнародних актів щодо законодавчого забезпечення  

збору й фіксації доказів у порядку попередніх адміністративних процедур 

(запобіжні заходи); 
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існують труднощі з визначенням підвідомчості справ у сфері 

інтелектуальної власності. 

ІІІ. Правова охорона комп‘ютерних програм як об‘єкта права 

інтелектуальної власності. 

 

1. Світові тенденції розвитку правової ситуації навколо комп‘ютерних 

програм свідчить про необхідність широкого залучення норм патентного права 

до їх охорони. 

2. У сфері інформаційних технологій ознаки формули винаходу при 

реалізації способу можуть мати не сталий характер, тобто залежати від 

наявності певних факторів у часі. Це означає, що про використання винаходу в 

сфері інформаційних технологій необхідно говорити, враховуючи певний час та 

певні умови. Дана ознака є особливістю винаходів у сфері інформаційних 

технологій. 

3. У сфері правового захисту комп‘ютерних програм та баз даних 

найбільш гострими питаннями є створення нових програмних продуктів та їх 

захист на світовому ринку інформаційних технологій (ІТ), проблема ―відкритих 

кодів‖, захист інформаційних ресурсів корпоративних та індивідуальних 

користувачів від хакерських атак, spyware і adware, а також від комп‘ютерної 

злочинності.  

  4. Фахівці Міжнародної мережі відкритого програмного забезпечення 

(IOSN), яка діє  під егідою ООН, вважають, що домінування на ринку 

програмного забезпечення з «закритим кодом» поглиблює фатальне 

відставання країн, що розвиваються, у сфері розвитку та впровадженні 

інформаційних технологій. Як вихід зі становища, що склалося, пропонується 

широке впровадження програмного забезпечення з «відкритим кодом». Це 

дасть змогу здешевити процес ліцензування, а також направити інвестиції в 

національний ІТ- сектор. 

5. Патентне право активно використовується для захисту власних розробок 

окремих процедур та протоколів корпораціями Microsoft, Hewlett-Packard, IBM. 

Здійснюючи взаємовигідний обмін ліцензіями на зазначені розробки, ці 

корпорації мають можливість виробляти уніфіковане програмне забезпечення, 

сумісне з іншими програмними продуктами. Зрозуміло, що де-факто таке 

програмне забезпечення більш затребуване на ринку.  Отже, така політика 

звужує можливості компаній розробників „відкритих кодів‖ і робить їх 

програмне забезпечення менш привабливим. 

6. На сьогодні питання щодо патентної охорони комп‘ютерних програм у 

Європі залишилося остаточно не вирішеним, але, без сумніву, це є тимчасовим 

явищем. На прикладі Європи можна зазначити, що правова ситуація в світі 

стосовно охорони комп‘ютерних програм розвивається у напряму більш 

широкого використання норм патентного права. На темпи цього розвитку 

передусім впливає ІТ ринок та політика взаємовідносин між країнами Нового та 

Старого світу. 
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IV. Правове забезпечення інноваційної діяльності у сфері інтелектуальної 

власності. 

1. Інновація – це новий або удосконалений продукт наукової, технічної, 

соціально-економічної, управлінської діяльності, трансформований в об‘єкт 

інтелектуальної власності, що має ринкову вартість та вкладається у 

виробництво з метою одержання прибутку від його використання і досягнення 

соціального ефекту (науково-технічного прогресу, випуску нової 

конкурентоспроможної продукції, модернізації виробництва, впровадження 

нових технологій тощо.).  

2. Інноваційна діяльність – це діяльність по створенню інтелектуального 

продукту, що має ринкову вартість, довгостроковому та ризиковому вкладанню 

його в об‘єкт підприємницької сфери, а також діяльність по фінансовому 

забезпеченню інноваційного процесу, що здійснюється з метою отримання 

прибутку та досягнення соціального ефекту. 

3. Інноваційна діяльність має новаторський, творчий, інтелектуальний 

характер. Вона призводить до створення нового результату або застосовує для 

досягнення мети нові засоби. Саме в цьому полягає її відмінність від рутинної 

(репродуктивної) підприємницької діяльності, що відтворює попередні трудові 

процеси. Виявлення та усвідомлення суб‘єктом нової потреби вже передбачає 

певну творчість. Творча дія призводить до перетворення знань, одержаних 

науковим або інтуїтивним шляхом. Не викликає сумніву, що інноваційна 

діяльність є місцем прикладення високо-складної інтелектуальної праці.  

4. Інноваційна діяльність за своїм змістом являє собою не створення 

інтелектуального продукту і навіть не перетворення його на об‘єкт 

інтелектуальної власності, здатний виступати як товар на ринку, а 

впровадження його в сферу виробництва (у тому числі інтелектуального). 

Інновація стає такою лише з моменту її вкладання в підприємницький обіг. І в 

цьому вона являє різновид інвестиційної діяльності. Етимологічне значення 

поняття ―інновація‖ (innovation) означає ―введення новації‖, або 

―нововведення‖ (як процес) російською ―новшество‖, ―нововведение‖, бо 

префікс ―in‖ у просторовому значенні вказує на входження або внесення в межі 

чогось, проникнення в якесь середовище, а слово ―novation‖ дослівно 

перекладається як новина, новинка, новація. Тому поняття інновації повинно 

розглядатися як процес, тобто в динаміці, а не в статиці, як ми бачимо на 

прикладі визначення, даного в Законі про інноваційну діяльність. 

5. Інноваційні правовідносини – це майнові відносини, що виникають 

між суб‘єктами щодо здійснення інноваційної діяльності в будь-яких її формах, 

направлених на просування інтелектуального продукту від творця до 

споживача з метою отримання прибутку та досягнення соціального ефекту.  

6. Формами комерційної передачі інтелектуального продукту є: 

ліцензійні угоди; договори на виконання науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт; спільна діяльність по розробці та подальшій 

комерційній реалізації інноваційного продукту, у тому числі науково-

виробнича кооперація; створення венчурних та високотехнологічних 

підприємств; придбання діючого спеціалізованого підприємства (бізнесу); 
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передача інтелектуального продукту як внеску до статутного фонду; 

комерційна концесія (фрайчайзинг); оренда промислового зразка з можливістю 

подальшого викупу (лізинг); надання інжинірингових, консалтингових, 

управлінських та інших послуг, у тому числі ―під ключ‖. 

7.  Впровадження інноваційних продуктів у ринкове середовище вимагає 

активізації створення різних консультативних, інжинірингових, управлінських, 

аналітичних, експертних, рекламних та інших фірм, які сприяють цьому 

процесу. 

8. Пріоритетні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності повинні 

скласти основу системи державних, регіональних та галузевих інноваційно-

інвестиційних програм й одержувати першочергову державну підтримку у 

вигляді прямих інвестицій, пільгових кредитів, податкових пільг тощо. 

           9. Статистичний аналіз факторів, які перешкоджають здійсненню 

інновацій, показує, що найвагомішими з них є фактори економічного 

характеру: нестача власних коштів (як зазначили майже 83,0% промислових 

підприємств), недостатня фінансова підтримка держави (56,6%), великі витрати 

на нововведення (55,9%), високий економічний ризик (38,9%), недосконалість 

законодавчої бази (37,7%), тривалий термін окупності нововведень (34,6%), 

відсутність коштів у замовників (31,7%). Крім того, 19,5% промислових 

підприємств зазначили, що здійсненню нововведень перешкоджали нестача 

інформації про нові технології, 18,5% - відсутність можливостей для кооперації 

з іншими підприємствами і науковими організаціями, 18,3% - нестача 

інформації про ринки збуту, 17,2% - відсутність кваліфікованого персоналу, 

16,0% - відсутність попиту на продукцію, 14,5% - несприйнятливість 

підприємств до нововведень. 

10.  Проблеми, які виникають у процесі переходу національної економіки 

до інноваційної моделі розвитку, пов‘язані з недосконалістю системи 

державного управління та регулювання інноваційного процесу в державі, 

розпорошеністю функцій управління по різних суб‘єктах влади, відсутністю 

єдиного державного центру управління та координації зусиль до 

постіндустріальної економіки.   

 11.  Становлення інноваційної економіки неможливе без забезпечення 

чіткого розмежування повноважень між міністерствами та відомствами при 

посиленні їх відповідальності за технологічний розвиток, підвищення рівня 

інноваційності, ефективність використання інвестицій. Для забезпечення 

оптимальної побудови система органів державної влади повинна, по-перше, 

відповідати критерію достатності для забезпечення комплексного та 

всеохоплюючого регулювання потребуючих публічної уваги інститутів та 

відносин; по-друге, має бути обмежена лише тим ступенем розгалуженості, що 

є необхідним для виконання покладених на державу функцій.  

12.  Триразове дублювання функцій державних органів щодо реалізації 

державної інноваційної політики (Держінвестицій, Мінпромполітики, 

Міносвіти) слід вважати недопустимим з точки зору побудови та 

функціонування оптимальної структури державного апарату. Більше того, 

такий підхід не дозволяє розраховувати на формування дійсно єдиної за 
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сутністю державної інноваційної політики, оскільки у кожний державний орган 

має власне бачення проблем та актуальних цілей, що не може не відбитися на 

визначенні пріоритетних напрямів та проектів у цілому.  

13. Досягнення вагомих результатів на шляху побудови інноваційної 

моделі економічного розвитку не можливо без дотримання певних 

обов‘язкових та взаємопов‘язаних умов – без визнання інноваційно 

орієнтованого стратегічного курсу соціально-економічного розвитку держави, 

без вироблення єдиної та реальної державної інноваційної політики та без 

створення оптимальної системи державного управління, яка відповідає 

обраному курсу розвитку та змісту інноваційної політики, а також узгоджується 

з самим інноваційним процесом;  

V. Кредитна політика у сфері інноваційної діяльності. 

1. Внаслідок нерозвиненості системи фінансово-кредитних установ в 

Україні інноваційні процеси залишаються без підтримки інституційних 

інвесторів. Таким чином, у вітчизняних технопарків залишається 

неналагодженим механізм їх взаємодії з державними небанківськими 

установами.  

2. Комплексне вирішення проблем підвищення ефективності всіх 

складових кредитно-інвестиційного механізму прискорить розвиток 

інноваційного процесу і дозволить як приватним інвесторам, так і корпораціям 

включитися в процес збільшення власного прибутку з одночасною стимуляцією 

розвитку економіки держави. 

VI. Фінансова та облікова політика використання нематеріальних активів. 

1.  З метою ефективного впровадження результатів науково-технічної 

діяльності у господарський обіг має діяти єдина система юридичного 

закріплення прав, стандартів оцінки, бухгалтерського обліку, захисту прав 

авторів і правоволодільців об‘єктів інтелектуальної власності, що відповідають 

світовим стандартам. 

2. Під час інвентаризації повинні виявляться не лише результати 

інтелектуальної діяльності, які найбільш здатні до правової охорони як об‘єкти 

інтелектуальної власності, але й інші, прирівняні до них об‘єкти, що є 

найпрогресивнішими з-поміж аналогічних технічних рішень та мають високий 

комерційний потенціал. 

3. Реалізація ефекту від використання нової техніки має відбуватися в 

процесі побудови господарсько-договірних відносин.   

 

Облікові та звітні документи з науково-дослідної теми “Правові 

відносини у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти” (РК УкрІНТЕІ 

№ 0102U002566), а саме: 

– заповнений бланк ОК на паперовому носії, 3 прим, 

– заповнений бланк ОК на електронному носії, 

– заключний звіт на електронному носії   подано до УкрІНТЕІ і наукову 

роботу взято на облік ( ОК УкрІНТЕІ № 0206U006640). 
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 Крім вищезазначеної фундаментальної теми у 2006 році Інститут 

інтелектуальної власності провадив дослідження за темою ―Концептуальні 

засади правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні 

в контексті європейської інтеграції (РК укрінтеі № 0105U007218; Науковий 

керівник - доктор юридичних наук О.Орлюк. Термін виконання – 2006-2009 

рр.). 

      

Мета теми – розроблення науково обґрунтованої методології 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення у сфері інтелектуальної 

власності в контексті європейської інтеграції, правового забезпечення 

інноваційної діяльності, дослідження норм міжнародного права та 

національного законодавства у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності, проведення судових та спеціальних експертних досліджень.  

У рамках зазначеної проблематики досліджувалися такі аспекти теми. 

1. Дослідження у сфері законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення відносин з питань інтелектуальної власності в контексті 

європейської інтеграції. Наукові керівники – доктор юридичних наук О.Орлюк, 

кандидат юридичних наук Т.Демченко. 

 Предмет дослідження: 

– шляхи гармонізації законодавства України до законодавства країн ЄС у 

сфері інтелектуальної власності; 

– національне законодавство в сфері охорони об‘єктів інтелектуальної 

власності в світлі його зближення з європейським правом; 

– методологічні засади адаптації національного законодавства з питань 

інтелектуальної власності до європейських стандартів.  

 2. Судово-експертні дослідження об‘єктів промислової власності в 

контексті європейської інтеграції. Науковий керівник – заступник директора з  

експертної роботи О.Дорошенко.  

Предмет дослідження: 

– розробка пропозицій щодо  удосконалення системи захисту прав ОІВ в 

контексті дослідження досвіду європейських країн; 

– судово-експертні висновки у справах щодо порушення прав 

інтелектуальної власності на об‘єкти права інтелектуальної власності, що є 

предметом регулювання законодавства України та європейських директив; 

– моніторинг законодавства  щодо захисту прав інтелектуальної власності 

в Україні та за кордоном з метою вироблення механізмів спеціалізації судових 

органів.   

         3. Дослідження правового забезпечення інтеграції України до ЄС у галузі 

авторського права і суміжних прав. Наукові керівники – кандидат юридичних 

наук О.Штефан, кандидат філологічних наук В.Дроб‘язко. 

Предмет дослідження: 

– розвиток системи охорони авторського права в контексті євроінтеграції, 

Директив ЄС з охорони інтелектуальної власності (в контексті авторського 

права); 

– авторське право і суміжні права країн Європейського Союзу;   
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– дослідження конституційних принципів у нормах цивільного 

процесуального права; 

– моніторинг законодавства України і країн Європейського Союзу  у 

сфері авторського права. 

 4. Дослідження економіко-правового забезпечення формування 

інноваційно-активної виробничої системи в режимі інноваційного конвеєра. 

Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. О.Бутнік-Сіверський. 

Предмет дослідження:  

– дослідження економіко-правових проблем у сфері інтелектуальної 

власності, правового забезпечення інноваційної діяльності    України за умов 

глобалізації;  

– методико-правове забезпечення формування інноваційно-активної 

виробничої системи та комерціалізації інтелектуальної власності. 

  

Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері 

інтелектуальної власності знайшли свій прояв у такому вигляді: 

1. Опубліковано:  

Питання інтелектуальної власності //Збірник наукових праць. Випуск 

четвертий. – К.: ПП ―Авокадо‖,  2006 (15,8 друк.арк.). 

16 наукових статей (9.3 друк. арк.) 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 

творчості, цитування як основи права на вільне висловлювання, проблем 

комерціалізації результатів творчої діяльності, кредитної політики у сфері 

інноваційної діяльності, фінансів та бухгалтерського обліку об‘єктів 

інтелектуальної власності, функціональних особливостей інновації як об‘єкта 

інноваційного права; проблем судової експертизи, різноманітних аспектів 

державного фінансування інноваційної діяльності  тощо.  

2. Розроблено:  

Методичні підходи щодо: 

- мінімізації ризиків реалізації інвестиційних проектів; 

- комплексного аналізу економіко-правових засад інноваційної діяльності 

в країнах ЄС; 

- методики та правового забезпечення формування інноваційно–активної 

системи та комерціалізації інтелектуальної власності, а саме: 

узагальнено теорію формування виробничої системи нового покоління на 

інноваційній основі; 

проаналізовано напрямки механізму інноваційного оновлення 

підприємств; 

 визначено складові механізму інноваційного оновлення підприємств; 

вивчено правове забезпечення формування інноваційно-активної 

системи; 
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- проведено аналіз концепцій законів про інноваційну діяльність у 

високорозвинених країнах світу, в тому числі і в країнах ЄС. 

 

3. Підготовлено: 

до друку рукописи: 

– розділ для глави монографічного дослідження ―Становлення 

авторського права і суміжних прав Європейського Союзу‖. У дослідженні на 

підставі аналізу теоретичних положень та досвіду країн Європейського Союзу 

розглянуто питання становлення авторського права і суміжних прав 

Європейського Союзу, гармонізація охорони комп‘ютерних програм і баз 

даних, права на прокат, на надання в тимчасове користування та деяких 

суміжних прав, на супутникове мовлення і кабельну ретрансляцію, строків 

охорони авторського права і суміжних прав; перспективи гармонізації 

діяльності організацій колективного управління в ЄС. 

– розділ ІІІ ―Право інтелектуальної власності Європейського Союзу‖ для 

монографічного дослідження ―Патентне право Європейського Союзу‖, який 

розглядає питання: становлення патентного права Європейського Союзу, 

Європейський патент і патент Співтовариства, правова охорона лікарських 

засобів; правова охорона біотехнологічних винаходів, патентоздатність 

винаходів, пов‘язаних з комп‘ютером, охорона корисних моделей у ЄС, 

гармонізація охорони промислових зразків у ЄС, комерційне впровадження 

винаходів тощо.   

Робоча навчальна програма з дисципліни ―Міжнародно-правова охорона 

інтелектуальної власності ‖.   

Тематичні інформаційно-аналітичні добірки:  

- ―Украина и международное сотрудничество в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности‖; 

- ―Основные положения законодательства зарубежных стран в сфере 

промышленной собственности‖; 

- ―Європейські директиви і регламентації з питань авторських і суміжних 

прав‖; 

- ―Охорона об‘єктів інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі 

(Угода ТРІПС)‖; 

- ―Международная торговля правами на результаты интеллектуальной 

деятельности‖. 

Інформаційно-аналітичні добірки вміщують інформаційні матеріали з 

питань міжнародного співробітництва, основних положень законодавства 

України та норм європейського права, які стосуються регулювання правових 

відносин у сфері промислової власності, авторських та суміжних прав, 

законодавства країн світу у сфері інтелектуальної власності. 

 Зазначені добірки були використані як інформаційний матеріал на 

конференціях та семінарах, при написанні доповідних записок для подачі в 

органи державної влади.    

Матеріали подано з таких напрямків:  
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- розвиток і вдосконалення нормативно-правової бази з питань 

інтелектуальної власності в Україні; 

-   економічна політика відносно учасників інноваційної діяльності;  

- механізми щодо наближення інноваційної активності в Україні до 

високорозвинених країн ЄС; 

- міжнародне співробітництво у сфері   інтелектуальної діяльності.  

У межах розділу щодо правового забезпечення інтеграції України до ЄС 

у  галузі авторського права і суміжних прав закінчено наукове дослідження 

―Гармонізація охорони комп‘ютерних програм у ЄС‖, яке розглядає питання 

становлення авторсько-правового режиму охорони комп'ютерних програм, 

міжнародні норми охорони комп‘ютерних програм, застосування положень 

Директиви 91/250/ЄЕС про правову охорону комп‘ютерних програм, 

перспективи розвитку законодавства про охорону комп‘ютерних програм, 

авторство на комп‘ютерні програми та суб‘єкти що користуються охороною.  

4. Розкрито: 

Теоретико-практичні передумови та тенденції розвитку інноваційної 

діяльності в країнах ЄС. 

5. Виявлено: 

-  проблемні питання правового режиму охорони товарного знаку;   

- специфіку правової охорони окремих об‘єктів інтелектуальної власності 

в європейському праві; 

- основні тенденції розвитку правової ситуації у світі стосовно 

використання патентної охорони для комп‘ютерних програм;  

- правові розбіжності у законодавстві України та ЄС у сфері інноваційної 

діяльності; 

- основні підходи до оціночної діяльності в сфері інтелектуальної 

власності; 

- можливості розвитку правового поля України, спрямованого на 

адаптування його до країн ЄС; 

- ключові напрями аналізу науково-інноваційної діяльності в країнах ЄС; 

- тенденції розвитку інноваційної діяльності в країнах ЄС. 

  6. Проведено: 

 редагування посібника ―Цивільне процесуальне право України (у 

схемах)‖; 

огляд основних рекомендацій, спрямованих на стимулювання та 

використання основних ідей у країнах Європейського Співтовариства для 

підвищення конкурентоспроможності європейського бізнесу на світовій арені, 

викладених у Повідомленні Єврокоміссії Раді Європи та Європарламенту 

―Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. 

Innovation in a knowledge-driven economy‖, 2000 р.; 

аналіз Шостої Рамкової Програми наукових досліджень, технологічного 

розвитку, інновацій та розвитку європейського науково-дослідного простору в 

Європейському Союзі (2002-2006 рр.) та її порівняння з попередніми 

Рамковими Програмами; 
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дослідження Проекту міжнародного кодексу поведінки в сфері передачі 

технологій, підготовленого ЮНКТАД та прийнятого Конференцією ООН по 

міжнародному кодексу поведінки в сфері передачі технологій на 21-му 

пленарному засіданні 5 червня 1985 р.; 

огляд матеріалів та літератури щодо правового регулювання відносин, 

договірних форм та міжнародного порядку у сфері міжнародної торгівлі 

правами на результати інтелектуальної діяльності,  

вивчення теорії економіки виробництва, оцінки, фінансів та 

бухгалтерського обліку;  

проаналізовано дослідження зарубіжних фахівців з інноваційної 

діяльності в країнах ЄС, США та Японії по 4 основних індикаторах (людські 

ресурси, генерація знань, розповсюдження і використання знань та інноваційні 

фінанси); 

намічено шляхи для подальшого поглибленого аналізу сучасного стану 

інноваційної діяльності в Україні з позиції економіки виробництва; 

проаналізовано систему міжнародного бухгалтерського обліку в сфері 

інноваційної діяльності.  

У процесі дослідження було зазначено, що останнім часом країни ЄС усе 

більшою мірою починають усвідомлювати необхідність розробки інноваційної 

політики з урахуванням її «горизонтального» характеру. Відмова від 

використання лінійної інноваційної моделі означає, що окремі заходи 

виявилися не діючими та що для зменшення «інноваційного дефіциту» потрібні  

більш повні стратегічні плани дій. Так, найчастіше недооцінюється роль 

державного регулювання, а також адміністративної та фінансової сфери для 

впровадження нововведень. 

Порівняльно-науковий аналіз: 

Закону про авторське право і суміжні права. БОЛГАРІЯ;   

Закону № LXXVI від 1999 р. про авторське право. Республіка Угорщина;
 
     

Закону № 121/2000 від 7 квітня 2000 ―Про авторське право і суміжні 

права та внесення змін до деяких законів‖. (Закон про авторське право). Чеська 

Республіка; 

основних джерел європейського права в сфері охорони об‘єктів 

інтелектуальної власності.  Систематизовано основні джерела європейського 

права в сфері охорони об‘єктів інтелектуальної власності та розподілено їх на 

загальні та спеціальні; 

зауважень Всесвітньої організації інтелектуальної власності, 

Європейського Союзу, зарубіжних фахівців до проекту, першої та другої 

редакції Закону України ―Про авторське право і суміжні права‖; 

 основних рекомендацій, спрямованих на стимулювання та використання 

основних ідей у країнах Європейського Співтовариства для підвищення 

конкурентоспроможності європейського бізнесу на світовій арені, викладених у 

Повідомленні Єврокоміссії Ради Європи та Європарламенту ―Communication 

from the Commission to the Council and the European Parliament. Innovation in a 

knowledge-driven economy‖, 2000 р.; 
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 Шостої Рамкової Програми наукових досліджень, технологічного 

розвитку, інновацій та розвитку європейського науково-дослідного простору в 

Європейському Союзі (2002-2006 р.) та її порівняння з попередніми Рамковими 

Програмами; 

проекту міжнародного кодексу поведінки в сфері передачі технологій, 

підготовленого ЮНКТАД та прийнятого Конференцією ООН по міжнародному 

кодексу поведінки в сфері передачі технологій на 21-му пленарному засіданні 5 

червня 1985 р; 

проектів документів, представлених на дев‘яту сесію Міжурядового 

комітету ВОІВ з інтелектуальної власності, присвячену генетичним ресурсам, 

традиційним знанням і фолкльору, яка відбулася 24 – 26 квітня 2006 року в 

Женеві, а саме: 

– Рrotection of traditional knowledge: overview of policy objectives and core 

principles (Проект політичних цілей та ключових принципів захисту 

традиційних знань); 

– Тhe protection of traditional knowledge: revised outline of polisy options and 

legal mechanisms (Захист традиційних знань: переглянуті основи політичного 

вибору та правових механізмів); 

– Recognition of traditional knowledge within the patent system: interim draft 

(Визнання традиційних знань у межах патентної системи: тимчасовий проект). 

Правових актів Європейської Спільноти:  

Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 

1996 року про правовий захист баз даних// Офіційний журнал L 077, 27/03/1996, 

с. 0020 – 0028; 

Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 р. про застосування 

статті 81(3) Договору про створення ЄС до категорій договорів про передачу 

технологій// Офіційний вісник Європейського Союзу L 123/11. 

Регламент Комісії (ЄС) № 2659/2000 від 29 листопада 2000 року про 

застосування ст. 81(3) Договору про створення ЄС до категорій договорів про 

дослідження та розробки// Офіційний вісник Європейського Союзу L 304/7. 

Основних концептуальних підходів до охорони об‘єктів інтелектуальної 

власності в українському та європейському законодавствах; 

принципів розв‘язання конфліктів між географічними зазначеннями та 

товарними знаками, а також конфліктів між омонімічними географічними 

зазначеннями, запропонованими міжнародними організаціями (Міжнародна 

асоціація з захисту інтелектуальної власності [AIPPI], Міжнародна асоціація з 

товарних знаків [INTA]; Міжнародна  ліга з питань законодавства про 

конкуренцію [LIDC], Міжнародне відомство з виноградарства та виноробства   

[OIV]); 

 досвіду Польщі та Росії щодо проблем і напрямів гармонізації 

авторського законодавства України з нормами права ЄС; 

спеціальної літератури з закордонної практики організації та 

стимулювання винахідницької діяльності; 

матеріалів щодо адаптації правових засад України до європейських 

інноваційних процесів; 
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логіки концепцій законів про інноваційну діяльність у  високорозвинених 

країнах світу, в тому числі і в країнах ЄС; 

законодавства та Директив країн Європейського Союзу  у сфері 

авторського права та суміжних прав; 

нормативних актів ЕС щодо патентної охорони комп‘ютерних програм; 

сучасного стану інноваційної діяльності в країнах ЄС. 

 

Моніторинг: 

матеріалів з проблем удосконалення національного законодавства у сфері 

захисту інтелектуальної власності щодо вимог СОТ TRIPS;  

спеціальної літератури та законодавчих актів з питань розвитку та 

формування національної інноваційної системи  в Україні та за кордоном.  

7. Намічено шляхи щодо подальшого більш поглибленого аналізу 

сучасного стану інноваційної діяльності в країнах ЄС. 

8. Вивчено законотворчість Іспанії у сфері кримінально-правової охорони 

авторського права і суміжних прав. Дане дослідження корисне і актуальне з 

таких причин: 

– Іспанія є єдиним представником Європейського Союзу, віднесеним 

Міжнародною організацією виробників фонограм до десяти перших країн так 

званої ―пріоритетної території‖, тобто держав з високим рівнем музичного 

піратства, який у 2004 році склав 24% від вартості загального ринку фонограм у 

цій країні. У абсолютно вираженні вартість розповсюджених з порушеннями 

суміжних прав фонограм склала 77 млн. доларів США, що на 35 млн. доларів 

США перевищує зазначений показник в Україні;    

– викликає інтерес еволюція законодавства про кримінальну 

відповідальність за вчинення злочинів проти авторського права і суміжних 

прав, починаючи з Кримінального кодексу Іспанії 1822 року та закінчуючи 

Кримінальним кодексом 1995 року; 

– видається корисним досвід вказаної держави щодо імплементації 

міжнародних договорів з питань охорони прав інтелектуальної власності та 

гармонізації національного кримінального законодавства відповідно до 

директив Парламенту Європейського Союзу та Ради Європи. 

9. Підготовлено рукопис  наукових досліджень: 

“Гармонізація авторського права і суміжних прав в інформаційному 

просторі”. 

У роботі досліджені такі питання: авторське право і суміжні права в 

інформаційному просторі, правомірне використання, моральні права, передання 

прав і управління правами, Директива Європейського парламенту та Ради 

№2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних 

прав у інформаційному суспільстві, причина гармонізації, право на 

відтворення, на сповіщення для загального відома, на розповсюдження і 

вичерпання прав, обмеження і винятки, охорона технічними засобами та 

управління правами. 

“Авторське право і суміжні права країн Європейського Союзу”. 
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  У роботі досліджені питання: історія розвитку авторського права у 

країнах ЄС, формування елементів авторського права, авторське право 

Великобританії, авторське право Франції, авторське право та філософські 

концепції Німеччини,  правове регулювання авторського права і суміжних прав 

у ЄС.  

10. Продовжено роботу: 

– над навчальним посібником “Право інтелектуальної власності 

Європейського Союзу” за структурою:   

Розділ І.    Право інтелектуальної власності Європейського Союзу. 

Розділ ІІ.  Авторське право і суміжні права ЄС. 

Розділ ІІІ. Патентне право Європейського Союзу. 

Розділ IV. Правове регулювання в ЄС засобів індивідуалізації  товарів і 

послуг. 

Розділ V.  Правова охорона в ЄС нетрадиційних результатів       

інтелектуальної діяльності. 

Розділ VI. Охорона прав інтелектуальної власності у ЄС. 

   

– над науковим дослідженням “Історія і теорія авторського права і 

суміжних прав в Україні”. Написано розділи: 

1. Авторське право першої половини ХІХ століття. 

2. Авторське право другої половини ХІХ століття. 

 

 над оглядами матеріалів з питань формування інтелектуальних 

ресурсів на підприємствах та їх розвитку в Україні. 

11. Перекладено з англійської мови на українську (підтверджено 

дирекцією Київської редакції перекладів науково-технічної літератури та 

документації): 

  Закон про авторське право і суміжні права. Болгарія. (Опублікований, 

SG № 56/1993, із поправками, SG № 63/1994, з поправками і доповненнями, SG 

№ 10/1998, із поправками і доповненнями, SG № 28/2000, із доповненнями, SG 

№ 107/2000); 

  Закон № LXXVI від 1999 р. про авторське право. Республіка Угорщина.
 

З моменту прийняття цього Закону до нього було внесено зміни такими 

законами: 

 Закон № LXXVII від 2001 року щодо внесення змін до Закону LXXVI 

Про авторське право (з метою імплементації Директиви стосовно бази даних); 

 Закон № CII від 2003 року щодо внесення змін до окремих законів про 

промислову власність та авторське право (надаючи чинності відповідним 

положенням: 1 травня 2004 року);   

 Закон № LXIX від 2004 року щодо внесення змін до окремих законів з 

огляду на гармонізацію законодавства у зв‘язку з участю у Європейському 

економічному просторі (набув чинності 10 липня 2004 року);   

 Закон № 121/2000 від 7 квітня 2000 ―Про авторське право і суміжні 

права та внесення змін до деяких законів‖. (Закон про авторське право). Чеська 

Республіка. 
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Проведене дослідження за даною темою дозволило виробити низку 

заходів, рекомендацій  та зробити висновки: 

 

Норми національного законодавства, концептуальні питання права 

інтелектуальної власності та цивільного процесуального права 

1. Основною тенденцією в межах загального європейського ринку є 

подальше зближення відповідних законодавчих систем різних країн та 

створення наближеного до єдиних стандартів регулювання відносин, 

пов‘язаних з об‘єктами інтелектуальної власності.  

2. Порівняльний аналіз норм європейського та вітчизняного 

законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності дозволяє зробити 

висновок, що останньому все ще притаманні значні прогалини та недоліки. 

3. Ефективність усунення зазначених прогалин та недоліків буде 

залежати від ґрунтовних теоретичних досліджень, спрямованих на визначення 

основних шляхів та концептуальних підходів до охорони інтелектуальної 

власності в Україні. 

4. Рівень поінформованості українських фахівців щодо джерел та норм 

європейського права є недостатнім, що зумовлює необхідність подальшої 

систематизації джерел європейського права, їх перекладу та друкованого 

видання.  

Функціонування системи охорони та захисту інтелектуальної власності  

1. Внаслідок об‘єктивних причин, пов‘язаних з особливостями 

економічного та політичного розвитку нашої держави, сьогодні Україна 

перебуває на початковому етапі набуття досвіду боротьби зі злочинністю у 

сфері авторського права і суміжних прав. В зв‘язку з цим не викликає сумнівів 

необхідність вдосконалення кримінального законодавства з метою більш чіткої 

регламентації відповідальності за вчинення злочинів у вищевказаній галузі.   

2. Суб‘єктом злочинів у сфері авторського права і суміжних прав може 

бути будь-яка фізична осудна особа, у тому числі автор, який після відчуження 

його майнових прав на твір без дозволу набувача цих прав з корисливою метою 

відтворює, розповсюджує чи опубліковує даний твір. 

3. Вивчення досвіду зарубіжних країн (зокрема, Іспанії) свідчить про те, 

що виділення злочинів у сфері авторського права і суміжних прав та права 

промислової власності в окрему секцію Кримінального кодексу сприяє 

правильному визначенню об‘єкта кримінально-правової охорони, підкреслює 

важливість соціальних цінностей, які захищаються кримінальним законом. 

4. Високий рівень кримінально-правового захисту прав інтелектуальної 

власності забезпечується встановленням відповідальності за умисні порушення 

майнових прав суб‘єктів авторського права і суміжних прав, незалежно від 

розміру заподіяної їм шкоди, криміналізацією дій з незаконного обігу 

контрафактних примірників творів,  фонограм, відеограм, програм мовлення, а 

також діянь з випуску в обіг засобів, спеціально призначених для полегшення 

незаконного обходу чи нейтралізації технічних засобів захисту об‘єктів 

авторського права чи суміжних прав. 
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5. Цивільна (континентальна) система права виходить з особистого 

аспекту, що знаходить втілення в пріоритеті морального права, у відповідному 

наборі правових актів, які практично забезпечують охорону авторського права. 

Система загального права («копірайт») основний акцент робить на економічний 

бік проблеми. 

6. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у ЄС має за 

мету забезпечити високий рівень охорони зазначених прав. Зближення 

законодавства держав-членів у даній галузі сприяє реалізації принципів 

внутрішнього ринку і дотримання правил конкуренції у ЄС. 

Комп‘ютерні програми як об‘єкт права інтелектуальної власності 

 1. Світові тенденції розвитку правової ситуації навколо комп‘ютерних 

програм свідчать про необхідність широкого залучення для їх охорони норм 

патентного права.  

2. Відносно новою тенденцією світових пріоритетів у розв‘язанні 

проблем захисту комп‘ютерних програм та баз даних стало розширення 

публікацій та загальноосвітянських тенденцій відносно проблем насильства у 

відкритих мережах. Насамперед йдеться про зростання валових втрат у світі 

через хакерські атаки, використання „шпигунського‖ та рекламного ПЗ, яке 

встановлюється на комп‘ютери користувачів Інтернет без їх відома. Зростання 

потужності таких злочинних дій призвело до спроб об‘єднання виробників ПЗ 

та послуг на ринку ІТ з метою протистояти насильству. Проте іноді продукти, 

які рекомендуються для боротьби із spyware, розцінюються як шлюз втрати 

конфіденційної інформації.  

У зарубіжній літературі пропонуються заходи боротьби на рівні окремих 

користувачів, які дозволяють захистити персональний комп‘ютер, не 

використовуючи спеціальні коштовні пристрої. 

У публікаціях (як аналітичних, так і практичних) зазначається зростання  

комп‘ютерної злочинності, насамперед, шляхом шахрайства та перехоплення 

інформації щодо даних кредитних карток (оскільки цей вид платіжних послуг 

стрімко зростає). В якості найбільш цікавого та корисного можна відзначити 

аналіз використання e-mail як атак на користувачів Інтернет та аналітично-

просвітню практичну інформацію в українському сегменті Інтернет. 

За даними Anti-Phishing Working Group за період з листопада 2004 по 

листопад 2005р. кількість зареєстрованих атак з використанням e-mail для афер 

зросла практично удвічі з 8,975 до 16,882 на місяць. Причому зростає ця 

кількість, перш за все, відносно до ―сильних‖ (брендових) компаній. Так, за 

2005 р. їх частка серед атакованих компаній збільшилась на 50%, а лише за 

листопад 2005 - з 64 до 93%. 

Докладніше з даною проблематикою можна ознайомитись у таких 

публікаціях: 

 Mills E. Google, Sun, others band to fight spyware, adware. CNET 

News.com.   Published: 1/24/06. 

1. Spyware Weekly: http://www.spywareinfo.com/          

2. Computer Associates Spyware Information Center: 

http://www3.ca.com/securityadvisor/pest/ 
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3. Evers J. Microsoft flagged Symantec software as spyware. 

http://www.techrepublic.com . February 13, 2006 

4. Shultz G. 10 things you should know about fighting spyware in Windows 

XP. CNET News.com. Published: February 3, 2006   

5. Espiner T. More brands targeted as phishing attacks soar. CNET Networks. 

January 18, 2006. 

6.  Голубев В. Компьютерная преступность - противодействие интернет-

мошенничеству. crime-research.ru. 21.02.200 

7.  Marson I. The open-source programmer who means business. 

http://techrepublic.com.com/2008-10877-6034101-2.html . Published: 2/2/06 

8. Shankland S. Open source: The newest competitive tool. CNET News.com  

|  Published: 2/13/06 

9. Shankland S. SAP: Open-source rivals won't make the cut. 

http://techrepublic.com.com/2100-7343_11-6040277.html?tag=html.alert. Published: 

2/15/06   

3. Питання щодо патентної охорони комп‘ютерних програм у Європі 

залишилося остаточно не вирішеним, але, без сумніву, лише на деякий час. На 

прикладі Європи можна зазначити, що правова ситуація в світі стосовно 

охорони комп‘ютерних програм, розвивається у напряму більш широкого 

використання норм патентного права. На темпи цього розвитку передусім 

впливає ІТ-ринок та політика взаємовідносин між країнами Нового та Старого 

світу. 

Правове забезпечення інноваційної діяльності у сфері інтелектуальної 

власності 

1. Аналіз наукових праць зарубіжних фахівців показує, що коло країн 

світу, які розвивають наукомісткі технології, досить вузьке і включає не більше 

двох десятків одиниць. Так, за даними Європейської комісії, у цей час тільки 

мала частина світу (15% світового населення) забезпечує технологічні інновації 

фактично цілого світу. Інша частина, приблизно половина світового населення, 

може адаптувати високі технології та застосовувати їх. Частина, яка 

залишилася, тобто близько третини світового населення, становлять 

технологічно відключені країни, які не створюють технології самі, не в змозі 

адаптувати технології, створені іншими. 

         2. Дослідження, проведені зарубіжними фахівцями, підтверджують 

стабільність високорозвинених країн світу в інноваційній діяльності. 

Показники інноваційного розвитку, які поліпшуються навіть відносно США, 

саме у випадку трьох малих економік Європи (Швеція, Фінляндія, Данія) 

пояснюються концентрацією на інноваційних, високотехнологічних 

виробництвах. 

Інноваційна спрямованість структури економіки цих країн, однак, не 

виникає спонтанно, а передбачає свідому орієнтацію як приватних, так і 

суспільних інститутів на використання порівняльних переваг науково-

технічного потенціалу. Досвід цих країн незамінний при побудові інноваційної 

системи для країн, які прагнуть вступити в ЄС. 
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3. Для України, яка прагне в перспективі стати повноправним членом ЄС, 

інноваційна політика повинна бути спрямована як на пряму фінансову 

підтримку інноваційної діяльності, так і на створення умов, які заохочують до 

інвестицій в інновації малі та середні підприємства. 

4. Наростаюча тенденція інтернаціоналізації науки та технологій через 

зростання їх міжнародного спільного фінансування, яка дістала в дослідженнях 

ОЭСР назву «техноглобалізм», прискорює міжнародну інтеграцію та 

координацію  міжнародної інноваційної діяльності. 

5. Останнім часом країни ЄС усе більшою мірою починають 

усвідомлювати необхідність розробки інноваційної політики з урахуванням її 

«горизонтального» характеру. Відмова від використання лінійної інноваційної 

моделі означає, що окремі заходи виявилися не діючими та що для зменшення 

«інноваційного дефіциту» потрібно більш повні стратегічні плани дій. Так, 

найчастіше недооцінюється роль державного регулювання, а також 

адміністративної та фінансової сфери для впровадження нововведень. 

6. Перш ніж розглядати проблеми наближення до міжнародних 

стандартів в інноваційній діяльності в Україні при вступі її в Європейський 

Союз, необхідно розглянути логіку побудови концепції законів про інноваційну 

діяльність у високорозвинених країнах світу, у тому числі й у країнах ЄС. 

Як показує досвід високорозвинених країн світу, у тому числі й країн, які 

входять у ЄС, логіка побудови концепції законів про інноваційну діяльність, 

виглядає таким чином, що на перших етапах її розробки визначається сфера дії 

об'єкта і суб'єкта правовідносин. При цьому варто підкреслити, що кожна 

країна в законі про інноваційну діяльність установлює своє правове та 

економічне середовище, яке включає взаємодію законодавчих актів по 

забезпеченню даного виду інноваційної діяльності, а також набір конкретних 

об'єктів і коло суб'єктів – одержувачів установлюваних і регульованих законом 

прав. Все це є основою для розробки конкретних механізмів, за допомогою 

яких буде згодом реформуватися державна інноваційна політика 

високорозвинених країн світу. 

7. Визначено, що глобалізація економіки – це закономірний результат 

суспільного розвитку під впливом вдосконалення науково–технічної бази 

виробництва і його організаційних форм. На цій основі виявлено нові риси 

економічної глобалізації, пов‘язані з розвитком інтелектуального капіталу. При 

цьому враховуються такі його складові, як людський капітал, інтелектуальні 

активи. За умов глобалізації та необхідності інтегруватися у світовий 

(європейський) економічний простір універсальним критерієм стратегії 

розвитку будь–якої країни, зокрема й України, має стати соціогуманізм, тобто 

соціогуманістичний підхід до інноваційного розвитку суспільства, який не 

відокремлений від економічної глобалізації, а інтегрує в її соціально-

економічну форму, має стати регуляторною державною політикою України, яка 

базується на стратегічному курсі інтеграції України у ЄС і приєднання до СОТ 

на основі здійснення інноваційної моделі економічного розвитку. Це зумовлює 

необхідність формування концепції національних інноваційних систем (НІС). 

Організаційно–правова складові НІС охоплює формування організаційно–
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правових інституцій, створення системи технопарків, комерціалізації та широке 

впровадження у виробництво наукомістких розробок, вихід на світові ринки з 

високотехнологічною конкурентоспроможною продукцією. 

8. У правовому відношенні, інноваційна діяльність, на відміну від інших 

видів діяльності, є достатньо незвичайним видом діяльності.  

 При переміщенні сталих економічних категорій, що характеризують 

інноваційний процес, у правову площину (з урахуванням того, що у реальному 

процесі багато стадій перетинаються і співіснують одночасно) можна виділити  

види відносин, що вимагають інституційного опосереднення:  

 що виникають у процесі створення наукового результату та його 

затребуваності;  

 що виникають при оформленні інтелектуального продукту у матеріально-

речовинний результат;  

 відношення щодо передачі прав на упредметнений продукт суб'єктам 

інноваційної діяльності.  

9. Розгляд проблем правового регулювання інноваційної діяльності 

значно ускладнюється тим, що різні її ланки виявляються у вигляді складного 

комплексу економічних, фінансових, технічних, соціальних аспектів, що 

виникають у різний час за участю різних суб'єктів ринкових та «управлінських» 

відносин, що мають не завжди однонаправлені інтереси. Всі ці аспекти, будучи 

розрізненими на практиці, розчленовані і теоретично, що природно, 

позначається і на їх правовому оформленні. Звідси фрагментарність чинного 

законодавства в сфері інноваційних відносин і висновок, що власного 

правового поля у цього сектора та його суб'єктів поки немає. У цьому одна з 

причин, з якої нормативні акти, що тією чи іншою мірою стосуються  

інноваційно-правових відносин, недостатньо пов'язані між собою.  

10.  Сприяння інноваційному підприємництву – це частина правової 

політики держави з тієї зрозумілої причини, що мова тут йде не тільки і не 

стільки про приватні інтереси. Адже інноваційний процес – це об'єктивний 

процес оновлення не тільки матеріально-технічного устрою суспільства, але і 

всіх інших сфер суспільного життя. Держава зацікавлена у нововведеннях та їх 

реалізації у матеріальну сферу, а тому, надаючи інноваційній діяльності 

підтримку, вона чекає від функціонування цього інституту й соціального 

ефекту. Тому державна інноваційна політика – це частина державної соціально-

економічної політики, направленої на вдосконалення державного регулювання, 

розвиток і стимулювання інноваційної діяльності. Проте, акцент дослідницької 

уваги на суто вертикальному аспекті: держава – суб'єкти інноваційної 

діяльності – можна оцінити як обмежений. Адже сучасне підприємництво в 

цілому – це складна система правових відносин і не тільки «по-вертикали», але 

й «по горизонталі». А це означає, що публічно-правова система, покликана 

бути допоміжною при регулюванні досліджуваної сфери відносин, не може і не 

повинна руйнувати основоположну систему приватноправового регулювання. 

Ця система створена нормами ЦК України, що діє, і виданими відповідно до 

нього актами. Поки ж можна стверджувати, що публічно-правова система для 

функціонування і стабільного існування інноваційної діяльності сьогодні має 



 90 

домінуюче значення, тоді як повинна бути супутньою і спиратися на 

приватноправову систему.  

11. Законодавчий процес, направлений на розвиток інноваційних 

відносин, повинен мати не стихійний характер, а стати самостійним системним 

напрямом соціально-економічної політики держави за наступних умов: 

– якщо буде визначено місце правових норм про інноваційну діяльність у 

системі права; 

– норми сформульовані з урахуванням того ступеня економічного 

розвитку України, на якому реально перебуває сучасна економіка; 

– норми, що оформляють інноваційну стратегію, будуть єдиним 

системно-інтегрованим масивом, що забезпечує взаємодію наукової ідеї, 

кадрового потенціалу, фінансових ресурсів і промислового виробництва. 

 

   Кредитна політика у сфері інноваційної діяльності 

1. Назріла необхідність створення внутрішньої і зовнішньої системи 

мотивації банків і страхових організацій до інвестування різних проектів. 

Мотивація, як відомо, повинна бути двосторонньою і зверненою як убік 

загальної прибутковості банку або страхових організацій, так і убік конкретно 

взятої людини, а також враховувати взаємовигоду бажань фінансового росту 

держави і банка (страхової організації). 
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ІІ. РОЗРОБКА НАЙВАЖЛИВІШИХ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У СФЕРІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Установи Академії беруть участь у реалізації проектів спрямованих 

на розробку найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення 

законодавства. У 2006 році проводилися дослідження за чотирма темами. 

 

Науковці Інституту вивчення проблем злочинності з метою реалізації 

п. 4 Плану заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту законних 

прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, на 2005-2006 роки, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 

р. №110-р, у 2006 р. розпочали  виконання дослідження за кількома напрямками 

у межах Проекту ―Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих 

від злочинів‖ (науковий керівник – академік АПрН України Ю. В. Баулін 

Термін виконання – 04.2006-12.2007). 

Метою зазначеного дослідження є: удосконалення кримінального, 

кримінально-процесуального та інших галузей законодавства щодо захисту 

прав та законних інтересів потерпілих від злочину, зокрема, права на 

відшкодування заподіяної їм шкоди; приведення нормативних актів з 

зазначених питань у відповідність до міжнародних стандартів та написання 

колективної монографії, присвяченої проблемам всебічного захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочинів. 

За кримінально-процесуальним напрямком (керівник – Н.В. Сібільова) 

у 2006 році було проведено роботу по збору та узагальненню емпіричного 

матеріалу. Складено аналітичну довідку за результатами вивчення та 

узагальнення архівних кримінальних справ та анкет щодо опитування осіб,  

потерпілих від злочинних посягань. Розроблено анкету щодо опитування 

практичних працівників з питань забезпечення захисту законних прав та 

інтересів осіб, які потерпілі від злочинів, складено аналітичну довідку за 

результатами узагальнення. На основі проведеної науково-дослідної роботи 

розроблені пропозиції щодо змін та доповнень до КПК України та постанов 

Пленуму Верховного Суду України. Створена комп‘ютерна база нормативно-

правових актів та наукових статей щодо статусу потерпілого від злочину, яка 

містить 30 документів, прийнятих Радою Європи, Генеральною Асамблеєю 

ООН, пострадянськими державами, більше 20 наукових статей. Укладена 

бібліографія за темою дослідження з 128 літературних джерел. Проведений 

порівняльно-правовий аналіз норм кримінально-процесуальних кодексів та 

інших законодавчих актів 11 пострадянських держав, на цій основі розроблена 

порівняльна таблиця щодо статусу потерпілого від злочину (266 стор.). 

Створена автоматизована пошуково-довідкова система "Бібліографія" з 

базою даних для зберігання відомостей про нормативно-правові документи та 

наукові публікації за тематикою "Потерпілий". 
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Підсумком виконання роботи став розділ в монографії ―Проблеми захисту 

прав та законних інтересів потерпілих від злочинів‖, підготовлений 

співробітниками сектору. 

За кримінально-правовим напрямком (керівник – акад. АПрН України 

В.І. Борисов) виконана така робота: проведено збір нормативно-правових актів 

з питань захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів 

(міжнародні документи, нормативно-правові акти України, країн-учасниць СНД 

та зарубіжних країн); здійснено систематизацію нормативно-правових актів з 

питань захисту прав та законних інтересів; розроблено кримінально-правову 

частину спеціалізованого питальника для вивчення кримінальних справ на 

предмет захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів; 

узагальнено практику судів м. Харкова; підготовлено частину аналітичної 

довідки за результатами узагальнення судової практики; складено бібліографію 

з кримінально-правових проблем захисту прав та законних інтересів 

потерпілого від злочину. 

За кримінологічним напрямком (керівник – чл.-кор. АПрН України 

В.В. Голіна) розроблена кримінологічна частина спеціалізованого питальника 

для вивчення та узагальнення архівних кримінальних справ, розглянутих 

місцевими судами м. Харкова за статтями 115, 121, 186,187, 152 та 286 КК 

України. Крім того, науковці-кримінологи взяли участь у розробці 

спеціалізованого питальника для письмового інтерв‘ю працівників 

правоохоронних органів м. Харкова та Харківської області стосовно проблем 

забезпечення захисту прав та законних інтересів потерпілих у кримінальному 

процесі. Фахівцями вивчено понад 90 архівних кримінальних справ за темою 

зазначеного дослідження; взята участь у підготовці аналітичної довідки за 

результатами узагальнення архівних кримінальних справ, розглянутих судами 

м. Харкова у 2004-2005 рр. стосовно осіб, які потерпіли від злочинів, 

передбачених статтями 115, 121, 152, 186, 187 та 286 КК України; розроблені та 

відредаговані 5 пам‘яток: про попередження грабежу та розбою; про 

попередження зґвалтувань; про попередження хуліганства; про попередження 

необережних злочинів; про попередження сімейного насильства; розроблений І 

варіант проекту Плану заходів, спрямованих на поширення серед громадян 

знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати жертвами злочинів (план 

віктимологічного попередження злочинів). Також складний перелік 

бібліографії щодо теми дослідження. Крім того, написані відповідні параграфи 

розділу ІV колективної монографії „Потерпілий від злочину‖ (чл.-кор. АПрН 

України В.В. Голіна, В.С. Батиргареєва, Б.М. Головкін). 

За криміналістичним напрямком (керівник – чл.-кор. АПрН України 

В.Ю. Шепітько) було проведено збір та науковий аналіз вітчизняної 

нормативно-правової бази з питань захисту прав та законних інтересів 

потерпілих від злочинів; проведений аналіз систематизованих міжнародних 

документів і нормативних актів країн ЄС, інших зарубіжних держав; 

розроблено спеціалізований питальник для вивчення та узагальнення розгляду 

місцевими судами України кримінальних справ; розроблені анкети щодо 

опитування потерпілих, працівників суду, слідчих та правоохоронних органів; 
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підготовлена доповідна записка для органів прокуратури, а також звіт про 

виконану роботу. Крім того, підготовлений відповідний розділ монографії з 

криміналістичних проблем. 

За соціологічним напрямком (керівник – О.В. Сердюк) здійснено аналіз 

соціологічної та кримінологічної вітчизняної й іноземної літератури з проблем 

віктимології; розроблено систему соціологічних показників для проведення 

емпіричних досліджень (мотиви звернення до правоохоронних органів, 

обізнаність у правах потерпілих, задоволеність розглядом кримінальної справи, 

задоволеність роботою правоохоронних органів, наявність подачі цивільного 

позову на відшкодування матеріальної та моральної шкоди тощо; розроблено 

інструментарій для проведення емпіричних досліджень (бланк аналізу 

кримінальних справ, опитувальний лист для проведення інтерв‘ю з 

потерпілими, анкета для опитування працівників правоохоронних органів); 

здійснено узагальнення практики судів м. Харкова на предмет захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочинів (кримінально-правовий напрямок) 

(297 анкет); проведено збір та узагальнення результатів анкетування прокурорів 

(слідчих) щодо захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів 

(1351 анкета); розроблені пропозиції до проекту Плану заходів, спрямованих на 

поширення серед громадян знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не 

стати жертвами злочинів (до плану віктимологічного попередження злочинів); 

підготовлені соціологічні підрозділи монографії. 

Досягнуті результати дослідження знайшли своє впровадження: а) у 

соціологічних підрозділах монографії за темою „Проблеми захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочину‖, положення якої можуть бути 

використані як громадянами для підвищення їх правової свідомості щодо прав 

та законних інтересів потерпілих від злочинів, так прокурорами (слідчими) в їх 

практичній діяльності; б) у відповідній частині аналітичної довідки, яка 

спрямована на адресу керівників правоохоронних органів регіону за 

підсумками проведеного узагальнення практики судів м. Харкова на предмет 

захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів і опитування 

прокурорів (слідчих) щодо захисту прав та законних інтересів потерпілих від 

злочинів; в) у складанні бібліографії, яка стосується означеної тематики і може 

бути використана під час підготовки наукових робіт, матеріалів виступів на 

науково-практичних конференціях, семінарах. 

За результатами дослідження у 2006 р. опубліковано: 

1. Правовий та соціальний захист неповнолітніх від насильства в сім‘ї: 

Методичний посібник для працівників правоохоронних органів / Авт. 

колектив: Блага А.Б., Бобрикова О.О., Мартиненко О.А., Шевченко Л.О., 

Пономарчук О.В. - Х.: Курсор, 2006. 

2. Закон України ―Про попередження насильства в сім'ї‖: Практичний посібник 

для органів і установ із попердежння насильства в сім'ї / За ред. О.М. 

Руднєвої. Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 

2006. 

3. Пам‘ятка про попередження необережних злочинів / Розробники: Голіна 

В.В., Батиргареєва В.С., Головкін Б.М. – ІВПЗ АПрН України, 2006. 
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4. Пам‘ятка про попередження зґвалтування / Розробники: Голіна В.В., 

Батиргареєва В.С., Головкін Б.М. – ІВПЗ АПрН України, 2006. 

5. Пам‘ятка про попередження грабежу чи розбою / Розробники: Голіна В.В., 

Батиргареєва В.С., Головкін Б.М. – ІВПЗ АПрН України, 2006. 

6. Пам‘ятка про попередження сімейного насильства / Розробники: Голіна 

В.В., Батиргареєва В.С., Головкін Б.М.–  ІВПЗ АПрН України, 2006. 

7. Пам‘ятка про попередження хуліганства / Розробники: Голіна В.В., 

Батиргареєва В.С., Головкін Б.М. – ІВПЗ АПрН України, 2006. 

 

Науковці Інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування у 2006 р. проводили дослідження за темою „Правова 

культура в умовах становлення громадянського суспільства‖ (РК 

УкрІНТЕІ № 0105U009018. Строк виконання 01.2006-12.2007 рр. Науковий 

керівник  - к.ю.н., доцент І. В. Яковюк).  

Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблем 

становлення громадянського суспільства і формування правової культури в 

Україні, визначення законодавчих засад формування правової культури, аналіз 

впливу правової культури на розвиток політичного процесу в Україні, 

формування культури управлінських кадрів. 

Приріст наукового знання відображено у розроблених науковцями 

авторських проектах документів, що стосуються відповідної проблематики. 

Результати, отримані під час розробки теми, були використані при опрацюванні 

таких актів: проект Закону України ―Про нормативно-правові акти‖, проектів 

Адміністративно-процедурного, Адміністративно-процесуального кодексів 

України та Кодексу України про адміністративні проступки, які мають 

інноваційний характер. 

Сучасна теорія держави і права, історія правової думки засвідчують 

безперервний процес пошуку відповіді на питання про те, що таке правова 

культура, яка її структура, принципи впливу на особистість, суспільство і 

державу, в чому полягає її практична роль. 

 У нових історичних умовах сучасної Української держави, в епоху 

глобалізації та європейської інтеграції, інформатизації і необмеженого обміну 

інформацією перед науковцями постають завдання систематичного 

дослідження державно-правового досвіду країн західної демократії у 

регулюванні всього комплексу суспільних відносин. 

 Взаємодіючи одна з одною, правові системи європейських країн 

перебувають у процесі безперервної культурної взаємодії, взаємообміну. Як 

наслідок, в правові культури окремих країн входять компоненти інших 

правових культур: юридичні тексти, процедури, правові конструкції тощо. Це 

допомагає більш повно оцінити свій власний досвід правового життя, сприяє 

подальшому розвитку, удосконаленню окремих елементів правової системи. 

Така фрагментарна правова аккультурація – це звичайне явище, яке походить з 

повсякденних контактів представників різних правових систем. За умови 

раціонального запозичення вона сприяє модернізації права, збагаченню його 

новими принципами і юридичними конструкціями. 
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 Відставання правової культури українського суспільства від правової 

культури країн розвинутої демократії є одним із вихідних факторів, що 

заважають ефективному реформуванню політичної, правової економічної сфер 

українського суспільства і держави. Тому найважливішим і довгостроковим 

завданням є підвищення правової культури суспільства, усвідомлення кожним 

громадянином України себе як особистості яка не просто має невід‘ємні права і 

свободи, але й готова їх захищати, впливати активно на процеси правової і 

політичної діяльності держави, створювати дієвий захист будь-яким 

неправовим посяганням на загальновизнані права і свободи людини і 

громадянина. 

 Правова наука нині вступає у новий етап свого розвитку, який 

характеризується динамікою і на якому відбувається формування цілісної 

концепції правової культури, яка була б заснована на загальноцивілізаційних 

підходах до права і правової науки. Завданням такої концепції має стати 

подальший розвиток юридичних знань, традицій і уявлень, нових підходів у 

законотворчому процесі, нових форм і методів правозастосовної діяльності, 

розвиток системи гарантій і процедур захисту прав і свобод людини. 

  Вимога до оновленої правової культури полягає у прагненні до більш 

широких і змістовних знань принципів права, змісту законодавства, 

формування правосвідомості, яке було б орієнтовано на свідоме і відповідальне 

виконання норм права, дотримання правових вимог у реальній правовій 

поведінці. 

Завданнями правової культури на сучасному етапі слід визнати: 

формування відчуття права і законності; удосконалення законодавства; 

підвищення рівня правової діяльності; освоєння досягнень логіко-правового 

мислення; удосконалення правозастосовної діяльності; вивчення пам‘яток 

права і правозастосовної діяльності як основи юридичної освіти. 

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Проведено 

 Науковий семінар ―Конституція України: практика реалізації та 

перспективи розвитку‖, 21.06.2006 р., м. Харків; 

ХVІІІ Харківські  політологічні читання ―Конституційно-політичний 

процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми‖, 24.06.2006 р., м. Харків. 

Опубліковано 

 Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Науково 

– практичний посібник. / Кол. авт.: Панов М. І., Серьогіна С. Г., Битяк Ю. П. та 

ін.  Х., 2006. – 446 с. 

Науково-практичний посібник: Законодавство про вибори народних 

депутатів України / Панов М. І., Серьогіна С. Г. та ін. – Х.: Одіссей, 2006. – 352 

с. 

Словник термінів з правової конфліктології: Науково-довідкове видання / 

За ред. акад. АПрН України М. І. Панова, члена-кор.  АПрН України Ю. П. 

Битяка, проф. Л. М. Герасіної. –  Х.: Одіссей, 2006. – 208 с. 
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У звітному періоді науковці Інституту приватного права та 

підприємництва працювали над виконанням науково-дослідної теми, що 

виконувалась на замовлення Міністерства економіки України, – „Житлове 

право у світлі ринкових перетворень: стан та напрямки вдосконалення на 

сучасному етапі в Україні‖ (РК № 0103U3108. Науковий керівник –  к.ю.н., 

доцент М.К. Галянтич Строк виконання: 09.05.– 12.06.). 

Головна мета: визначити особливості правового регулювання житлових 

відносин в умовах ринкової економіки, з'ясувати співвідношення житлового 

законодавства з цивільним, визначити сутність та зміст житлових 

правовідносин, дослідити їх правову природу тощо. З метою досягнення 

поставлених завдань шляхи удосконалення цивільно-правових норм 

передбачають врегулювання майнових та особистих немайнових відносин у 

житловій сфері, розробку рекомендацій щодо оптимізації житлових прав 

людини і громадянина в Україні. 

Дослідження зазначеної теми покликане: 

- визначити особливості правового регулювання житлових відносин в 

умовах ринкової економіки; 

-   з‘ясувати співвідношення житлового законодавства із цивільним; 

- визначити сутність та зміст житлових правовідносин; 

- дослідити правову природу житлових правовідносин; 

- дослідити поняття „соціальне житло‖ та визначити правові  механізми 

його реалізації. 

Результатом дослідження вище зазначеної теми мали стати: 

-  підготовка проекту Закону України „Про соціальне житло‖; 

-  підготовка пропозицій (змін) до проекту Житлового кодексу України; 

-  підготовка наукових статей, брошур, видання колективної монографії. 

Над темою  працює ТТК із співробітників Інституту та залучених 

фахівців. Приріст наукового знання за темою у 2006 р. полягав в 

обґрунтуванні низки висновків:  

- поступовий відхід від суто публічно-правового розуміння до самого житла, як 

певного блага, що має надаватися безоплатно державою певній особі, до суто 

приватного правового поняття житла, як певної майнової категорії (поняття) 

створюваної (набутої)  громадянами; 

-  відхід від  публічно – правового методу регулювання житлового питання, що 

полягає у надання безпосередньо житла громадянам, до публічно-правового 

методу створення державою відповідних умов для громадян для реалізації 

їхнього права на житло; 

- неухильне збільшення «ваги» земельного питання у контексті будівництва 

житла як необхідної передумови до реалізації будівельних проектів, пов‘язаних 

із житлом; 

- поступове адміністрування процесу комерційного  будівництва житла шляхом  

опосередкованого втручання держави у процес залучення фінансів на 

будівництво житла, безпосереднього будівництва, введення в експлуатацію та 
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наступна експлуатація. Цей процес відображає зворотний вплив держави на 

житлове питання; 

- поступове неухильне збільшення сегменту приватно правого регулювання в 

цілому  у реалізації житлового питання на відміну від публічно-правового. 

Яскравим прикладом останнього може стати нещодавно прийнятий Закон 

України від 22 грудня 2006 року № 525-V „Про комплексну реконструкцію 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду‖. 

 

Загалом динаміка приросту наукового знання Інституту та його 

структурних підрозділів  полягає у: 

- збільшенні  логічно завершених етапів виконання планів науково-дослідної 

роботи за відповідними темами; 

- збільшенні виданої друкованої продукції, що є свідченням належного 

виконання запланованої науково-дослідної роботи, зокрема   плану видання 

наукових робіт; 

- належній роботі спеціалізованої вченої ради К 26.500.01, що створена при 

Інституті, діяльність якої спрямована на підготовку висококваліфікованих 

наукових кадрів для системи АПрН України; 

- тісному взаємозв‘язку  та плідній співпраці наукових співробітників  

Інституту із практичними органами, що насамперед полягає у підготовці 

відповідних рекомендацій, узагальнень та пропозицій із найактуальніших 

питань практичного життя держави та відповідних державних органів.  

 

У звітній період у рамках розроблення зазначеної теми Інститутом було 

організовано та проведено: 

Круглий стіл: ―Правові проблеми реалізації житлових прав громадян‖ 

(15 червня 2006 р., м. Київ). 

Круглий стіл: ―Реформування житлового законодавства: проблеми і 

перспективи‖ (16 грудня 2006р., м. Харків). 

Результатом роботи за звітний період стало видання робіт:  

Сучасний стан та напрями удосконалення житлового законодавства. – К.: 

НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 40 с.;  

Місце житлового права в правовій системі України. – К.: НДІ приватного 

права і підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с.; 

  Правові питання користування житлом. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с.; 

Житло як об'єкт правовідносин. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с.; 

  Класифікація житла як об'єктів цивільних правовідносин. – К.: НДІ 

приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с.; 

 Правові основи розвитку споживчої кооперації у житловій сфері  – К.: 

НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с.; 

Реалізація чинних Цивільного і Господарського кодексів України: 

проблеми та перспективи: Зб. наук. праць (за матеріалами науково-практичної 
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конференції, 24 листопада 2005р., м. Київ) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та 

ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006; 

Проблеми правового регулювання відносин у житловій сфері: В. 

Короленко, Н. Солтіс, І.Янчук. Правові проблеми реалізації житлових прав 

громадян // Право України. – 2006. – № 9. – С. 98 (Солтис Н.Б.); 

 Спадкування житла як спосіб набуття фізичною особою житлових прав. – 

К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 40 с. 

 
Інститут інтелектуальної власності у 2006 р. проводив дослідження за 

темою  ―Вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інте-

лектуальної власності з метою приведення у відповідність з міжнародними 

актами‖ (рк № 0106u000011. Наукові керівники – доктор юридичних наук 

О.Орлюк, кандидат юридичних наук Т.Демченко. Термін виконання – 2006-

2007 р.). 

Мета теми – дослідження норм європейських директив та міжнародних 

конвенцій у сфері інтелектуальної власності, розробка правових норм, що 

забезпечують права інтелектуальної власності суб‘єктів господарювання в 

Україні, співвідношення правового забезпечення інноваційної діяльності у 

сфері інтелектуальної власності в Україні та в нормах міжнародного права,  

визначення стану правової охорони винаходів і корисних моделей у країнах ЄС 

та СНД, правовий аналіз законодавства України в цій сфері, визначення 

основних напрямків гармонізації законодавства України в сфері правової 

охорони винаходів і корисних моделей із законодавством країн СНД – учасниць 

Міждержавної ради з питань охорони промислової власності для запобігання 

торговельним конфліктам між Україною та іншими країнами СНД. 

 

У рамках зазначеної проблематики у звітному періоді 2006 р. 

досліджувалися такі аспекти теми. 

 1. Дослідження правових норм міжнародного права та національного 

законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності з метою 

приведення у відповідність з міжнародними актами. Науковий керівник – 

доктор юридичних наук О.Орлюк, кандидат юридичних наук Т.Демченко. 

 

 Предмет дослідження: 

порівняльний аналіз норм національного законодавства та міжнародного 

права  у сфері інтелектуальної власності;       

співвідношення правового забезпечення інноваційної діяльності у сфері 

інтелектуальної власності з нормами міжнародного права та законодавством 

України; 

визначення стану правової охорони мікробіологічних та біотехнологічних 

винаходів в Україні: проблеми депонування штамів мікроорганізмів; 

функціонування створеної державної системи депонування винаходів. 

Необхідність проведення дослідження  була зумовлена тим, що країни ЄС 

та СНД  незабаром стануть традиційними торговими партнерами України, а 
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також тим, що наша країна є учасницею Міждержавної ради з питань охорони 

промислової власності, яка координує спільну діяльність країн СНД по 

гармонізації національних законодавств з правової охорони винаходів, обміну 

інформацією і патентною документацією.  

 

 2. Дослідження правових норм міжнародного права та національного 

законодавства з авторського права та суміжних прав з метою приведення у 

відповідність з принципами міжнародного права. Наукові керівники – кандидат 

юридичних наук О.Штефан, кандидат філологічних наук В.Дроб‘язко. 

Предмет дослідження: 

дослідження правового режиму охорони  авторських прав і суміжних прав, 

комп‘ютерних програм; 

моніторинг норм міжнародного права та національного законодавства у 

сфері авторського права. 

 3. Дослідження норм міжнародного законодавства у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності (інноваційна діяльність). Науковий керівник – доктор 

економічних наук, проф. О.Бутнік-Сіверський. 

Предмет дослідження:  

дослідження теоретичних та практичних питань переходу економіки 

високорозвинених країн світу та України на інноваційну модель розвитку;   

 дослідження щодо еволюційного шляху науково-технічних укладів. 

Основною метою проведеного дослідження було виявлення місця України 

на перспективний період в еволюційному розвитку науково-технічних укладів. 

На сучасному етапі світова науково-технічна революція розвивається по 

п‘ятій хвилі – 1985 – 2030 рр. За іншими дослідженнями, виходячи з виявлених 

закономірностей еволюції національних та глобальних економічних систем 

наступний фазовий період слід очікувати десь приблизно у 2020 – 2030 рр. 

Вона спирається на досягнення в галузі мікроелектроніки, інформатики, 

біотехнології, генній інженерії, нових видів енергії, матеріалів, освоєння 

космічного простору, супутникового зв'язку тощо. 

Відбувається перехід від розрізнених форм до єдиної мережі великих і 

дрібних фірм, об'єднаних електронною мережею на основі Інтернету, які 

здійснюють тісну взаємодію в галузі технологій, контролю якості продукції, 

планування інновацій, організації поставок за принципом «точно в строк». 

Сформований у світі п'ятий технічний уклад почав формуватися в реальну 

виробничу систему в 50 - 60-х роках ХХ сторіччя. Він склав технологічну базу 

економічного росту в розвинених країнах після структурної кризи 70-х років 

ХХ сторіччя. У цей час уже почалося становлення наступного технологічного 

укладу. При цьому саме інноваційна діяльність дала можливість прискореного 

освоєння випуску нової продукції на базі сучасних досягнень науки та техніки, 

формування ринків її збуту, а також сприяла створенню нових механізмів 

керування економікою. 

За дослідженнями закордонних учених, до технологічного ядра п'ятого 

технологічного укладу включають Японію, США, Німеччину, країни ЄЕС, 

Канаду, Південну Корею, Австралію. 
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Країни, які продовжують орієнтуватися на традиційні сектори виробництва 

та живуть третіми й четвертим технологічними укладами економіки, 

переходять в ешелон світових «постачальників». Вирішальним фактором в 

економічному та соціальному розвитку країни стають здатність створювати, 

поширювати й засвоювати створене продуктивні, технологічні та організаційні 

інновації. Це стосується й економічного розвитку України. 

 

4. Дослідження  правового статусу представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених). Науковий керівник – 

П.Боровик. 

 Мета дослідження - розробка пропозицій щодо удосконалення правового 

статусу представників у справах інтелектуальної власності (патентних 

повірених). 

Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної 

власності знайшли свій прояв у такому вигляді.  

 

Опубліковано: 

Монографії: 

Атаманова Ю. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права 

України. Монографія. – Х.: Факт, 2006. – 256 с. (15,0 др. арк.).   

Пічкур О. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві. – К.: 

ПП ― Авокадо‖,  2006. – 808 с. (33,6 др. арк.). 

Інтелектуальна власність. Навчальний посібник / За ред. д.т.н. Цибульова 

П.М. – К.: УкрІНТЕІ. 2006. – 276 с. ( О.Бутнік-Сіверський, розд. 4. Здійснення 

прав інтелектуальної власності). 

Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної 

політики держави: Монографія / За заг. наук. ред. канд.юрид.наук Задихайло 

Д.В. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 256 с. Атаманова Ю.Є. – 

розд.2. Національна інноваційна система: проблеми та шляхи удосконалення 

правового забезпечення функціонування. 

Дроб‗язко В. Колективне управління авторським правом і суміжними 

правами: європейський досвід і національна практика: Монографія. – К.: ПП 

Авокадо,  2006. – 88 с. 

Штефан О. ‖Проблеми реалізації угоди ТRIPS в національному 

законодавстві України‖: Монографія. – К.: ПП Авокадо,  2006. – 80 с. 

 

21 стаття (9,6 др. арк.)  співробітників Інституту з питань правового 

режиму охорони промислових зразків, авторського права і суміжних прав, 

сортів рослин, корисних моделей, комп‘ютерних програм, проблем адаптації 

законодавства України у сфері інноваційної діяльності до норм міжнародного 

права.   

Розроблено пропозиції щодо: 

-  вдосконалення законодавства України про товарні знаки з урахуванням 

відповідних вимог міжнародного права; 
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гармонізації законодавства в сфері правової охорони винаходів і корисних 

моделей України і країн СНД – учасниць Міждержавної ради з питань охорони 

промислової власності; 

напрямків гармонізації законодавства країн СНД з вимогами Угоди про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS);  

вдосконалення правової охорони секретних винаходів в Україні; 

- змін норм Закону України, які стосуються правової охорони 

мікробіологічних та біотехнологічних винаходів. 

Методичні підходи щодо: 

 - імплементації деяких норм  Угоди TRIPS, що стосуються захисту прав на 

об‗єкти права інтелектуальної власності, в норми національного законодавства; 

- комплексного аналізу переходу світової економіки на різні більш високі 

технологічні уклади (фази); 

- розробки довгострокового і середньострокового інноваційного 

прогнозування у світовому просторі; 

- теоретичні та практичні передумови переходу світової економіки від 

нижчих до вищих технологічних укладів (фаз). 

3.Підготовлено: 

проект Положення про розподілення інтелектуальної власності у 

договорах на виконання науково-дослідних робіт та у договорах про спільну 

науково-технічну діяльність між українськими та закордонними організаціями; 

тематичні інформаційно-аналітичні добірки:  

―Національні інноваційні системи. Формування. Розвиток‖. Вип. 4; 

- ―Національні інноваційні системи. Формування. Розвиток‖. Вип. 5; 

- ―Стан правової охорони мікробіологічних та біотехнологічних винаходів: 

проблеми депонування штамів мікроорганізмів‖; 

- ―Национальные инновационные системы как механизм саморазвития в 

глобальной экономике‖.  

аналітичні довідки: 

- ―Інноваційна діяльність: формування, розвиток‖. Вип.1;  

- ―Інноваційна діяльність: формування, розвиток‖. Вип.2;  

- ―Венчурне фінансування‖. Вип. 1;  

- ―Інноваційна діяльність: формування, розвиток‖, вип.3;  

- ―Венчурне фінансування‖. Вип. 2;  

- ―Промисловий зразок як об‘єкт патентного права‖;  

-―Проблеми бухгалтерського та податкового обліку об‘єктів 

інтелектуальної власності‖;  

- ―Інститут корисної моделі в патентному праві зарубіжних країн‖; 

- ―Стан та розвиток правового забезпечення охорони корисної моделі в 

Україні‖; 

- ―Щодо доцільності закріплення у Законі мінімальних ставок винагороди 

(роялті) за використання об‘єктів авторського права і суміжних прав‖. 

Інформаційно-аналітичні добірки вміщують інформаційні матеріали з 

питань міжнародного співробітництва, основних положень законодавства 

України та європейських директив, які стосуються регулювання правових 
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відносин у сфері промислової власності, авторських та суміжних прав, 

законодавства країн світу у сфері інтелектуальної власності, інноваційної 

діяльності. 

Матеріали подано з таких напрямків:  

розвиток і вдосконалення нормативно-правової бази; 

економічна політика відносно учасників інноваційної діяльності;  

механізми щодо наближення інноваційної активності в Україні до 

високорозвинених країн ЄС; 

міжнародне співробітництво у сфері  інтелектуальної діяльності.  

 

4. Розкрито теоретичні та практичні передумови внесення відповідних 

змін до чинного законодавства України (цивільного, адміністративного, 

кримінального, господарського). Проаналізовано відповідність національного 

законодавства в сфері права інтелектуальної власності міжнародним нормам-

стандартам, закріпленим в Угоді TRIPS, для виконання Україною мети щодо 

входження у ВТО та ЄС. Використання Україною існуючих міжнародно-

правових механізмів захисту економічних інтересів дозволить національним 

суб‘єктам права інтелектуальної власності комфортно відчувати себе як на 

традиційних для України ринках, так й займати нові. Особливо важливим у 

цьому контексті є розробка законодавства України, яке б відповідало нормам та 

правилам у сфері захисту прав на об‗єкти права інтелектуальної власності, які 

прийняті у країнах-членах ВТО. 

5. Визначені ключові підходи щодо: 

 еволюційного характеру розвитку світової економіки (від нижчих до 

більш високих технологічних укладів (фаз)); 

- визначення сутності та змісту права на захист суб‗єктів права 

інтелектуальної власності та форм захисту їх прав, а також визначення умов 

при додержанні яких це право на захист може бути реалізованим; 

- дослідження чинних нормативно-правових актів України, які потребують 

опрацювання під кутом їх відповідності міжнародним стандартам захисту прав 

та інтересів суб‘єктів права інтелектуальної власності; 

-  вибору форми охорони упакувань; 

- виявлення законодавчих норм, які перешкоджають зближенню 

законодавства України в сфері правової охорони винаходів і корисних моделей 

із законодавством країн СНД – учасниць Міждержавної ради з питань охорони 

промислової власності; 

 - виявлення законодавчих норм, що не відповідають вимогам Угоди про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), та розроблення 

пропозицій по їх вдосконаленню;  

- визначення особливостей інноваційного розвитку в довгостроковому і 

середньостроковому періодах у світовому просторі.  

 

6. Виявлені та обґрунтовані,  шляхи розв’язання деяких проблемних 

питань захисту об‗єктів інтелектуальної власності відповідно до вимог Угоди 

TRIPS. 
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7. Проведено дослідження: 

основних міжнародних конвенцій, договорів та угод, що діють в сфері 

інтелектуальної власності, з метою виявлення основних підходів та принципів 

до охорони прав власників об‘єктів інтелектуальної власності на рівні 

міжнародного права; 

- поняття контрафактних товарів у міжнародному, європейському та 

вітчизняному праві. Розроблено основні напрями вдосконалення законодавства 

України щодо заборони обігу контрафактної продукції з урахуванням 

відповідних норм міжнародного та європейського права; 

- умов та порядку надання правової охорони відповідно до законодавств 

зарубіжних країн зокрема, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Китаю та інших 

країн, в яких  об‘єкт патентного права охороняється;  

порівняльно-правовий аналіз: 

 - міжнародно-правових актів у сфері регулювання механізму захисту прав 

суб‗єктів  авторського права і суміжних прав; 

 - основних принципів та підходів щодо охорони інтелектуальної власності 

в праві ЄС та в Україні; 

 - норм міжнародного та європейського права в сфері охорони об‘єктів 

інтелектуальної власності з метою виявлення спільних та відмінних рис у 

врегулюванні окремих питань охорони прав інтелектуальної власності; 

 - правових норм основних міжнародних конвенцій, угод та договорів у 

сфері інтелектуальної власності з положеннями Угоди ТРІПС з метою 

виявлення спільних та відмінних рис у підходах до правової охорони 

інтелектуальної власності; 

 - законодавства країн СНД та країн ЄС у сфері правової охорони 

промислових зразків; 

 - форм правової охорони промислового зразка в зарубіжних країнах; 

 - 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); 

 - державних систем правової охорони промислової власності (зокрема 

винаходів і корисних моделей) країн СНД; 

 - законодавства України в сфері правової охорони винаходів і корисних 

моделей з законодавством країн-учасниць Міждержавної ради з питань охорони 

промислової власності;  

 - відповідності норм Закону України ―Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі‖ вимогам Директиви 98/44/ ЄС від 6 липня 1998 р. ―Винаходи в 

галузі біотехнології‖; 

 - стану виконання першого етапу Міжгалузевої науково-технічної 

програми України ―Депозитарії мікроорганізмів та інших біологічних 

матеріалів на 2003-2018 рр.‖; 
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 -  умов для виконання міжнародної угоди ―Будапештський договір про 

міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної 

процедури‖, до якої Україна приєдналась 01.11.96 року; 

- норм законодавства України та Угоди про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (TRIPS) щодо: 

** об‘єктів охорони правом інтелектуальної власності; 

** умов надання правової охорони об‘єктам інтелектуальної власності;  

** вимог до матеріалів заявки на винахід;  

** правового регулювання охорони секретних винаходів; 

- особливостей інноваційного розвитку світової економіки в умовах від 

першого до п‘ятого укладу. 

 дослідження правового статусу представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених) Російської Федерації та Таджикистану. 

  

моніторинг спеціальної літератури та інших джерел  у англомовному 

сегменті Інтернет з питань правового захисту комп‘ютерних програм та баз 

даних.    

8.  Вивчаються матеріали щодо: 

- норм міжнародного та національного законодавства у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності; 

 - підвідомчості суду справ з правовідносин інтелектуальної власності та 

безпосередньо розгляд цієї категорії справ у цивільному судочинстві; 

-  правового режиму охорони промислових зразків, торговельних марок, 

авторського права і суміжних прав, сортів рослин.  

9. Узагальнено теорію формування виробничої системи нового покоління 

на інноваційній основі, визначено складові механізму інноваційного оновлення 

підприємства та їх конструктивні елементи; проаналізовано правове 

забезпечення формування та розвитку інноваційно–активної системи у 

виробництві; визначено економічну сутність комерціалізації інтелектуальної 

власності у виробничій системі нового покоління. 

 

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки: 

1. Однією з перепон вступу України до ВТО та ЄС може бути відсутність у 

національному законодавстві ряду нормативних положень, закріплених в Угоді 

по торгівельних аспектах права інтелектуальної власності (TRIPS). Будь-яка 

країна, яка висловлює намір щодо вступу  у ВТО, повинна забезпечити 

реалізацію усіх положень Угоди TRIPS і перш за все забезпечити на своїй 

території належний захист прав на об‘єкти інтелектуальної власності, в тому 

числі й регламентацію адміністративних та судових процедур при вирішенні 

спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Угода TRIPS є 

загальновизнаним міжнародно-правовим стандартом та розглядається як 

правовий документ, яким охоплюються питання, пов‘язані з охороною прав 

практично на всі об‘єкти інтелектуальної власності (авторські та суміжні права, 

права на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, географічні 

зазначення, топографії інтегральних мікросхем, інформацію, яка не підлягає 
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розголошенню, та ін.), а також питання, пов‘язані із відповідальністю за 

зловживання правами при складанні ліцензійних угод та захистом від 

недобросовісної конкуренції. 

2. Не виконується перший етап Міжгалузевої науково-технічної програми 

щодо: 

- розширення мережі державної системи депонування та переліку об‘єктів 

депонування; 

- розвитку нормативно-правового забезпечення діяльності депозитаріїв; 

- створення міжнародно визнаних депозитаріїв мікроорганізмів. 

3. Невідповідність українського законодавства вимогам Угоди TRIPS щодо 

правового регулювання охорони секретних винаходів перешкоджає 

гармонізації законодавства України вимогам Світової організації торгівлі. 

Фундаментальною основою довгострокового і середньострокового 

інноваційного прогнозування є теорія довгих хвиль Н. Кондратьєва, яка  

розкриває закономірності в періодичній зміні поколінь і техніки, зміні 

технологічних укладів і технологічних способів виробництва, та теорія 

інновацій Йозефа Шумпетера. Й. А. Шумпетер розробив ідею динамічної 

ефективності, яка базується на пріоритетності технологічного розвитку в 

економіці. При цьому основну роль відіграє не статична ефективність, що 

полягає в максимізації прибутків, а динамічна ефективність, яка полягає в 

максимізації прибутків у довгостроковому періоді. 

Вихідним теоретичним постулатом при обґрунтуванні інноваційного 

прогнозування є те, що передбачення інноваційного розвитку будується на 

основі врахування взаємодії закономірностей статики (визначальної пропорції у 

функціонуванні систем, у тому числі економічних) та циклічної динаміки 

(сполучення середньострокових, довгострокових - Кондратьєвських і 

наддовгострокових - цивілізаційних циклів і виникаючих на їхніх стиках криз). 

В Україні поки що не розробляється довгострокове інноваційне 

прогнозування, як, скажемо, це робиться в Російській Федерації, де ведеться 

робота по довгостроковому інноваційному прогнозуванню до 2050 року з 

урахуванням основних світових тенденцій. 

В Україні на практиці має місце середньострокове інноваційне 

прогнозування на тривалу перспективу до 2015 р., а також формування і 

використання на цій основі пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в 

країні. 

Становлення економічних систем, джерелами яких стають переважно 

результати творчої діяльності (знання, інноваційної ідеї тощо) є 

найхарактернішою рисою постіндустріального періоду людської цивілізації. 

Інноваційне оновлення підприємств спирається на інституційні фактори. 

 Головною ознакою інноваційного оновлення підприємств є забезпечення 

руху інтелектуального капіталу з урахуванням інтелектуального 

підприємництва. 

 Формуванню виробничої системи нового покоління сприяє перехід 

України до відкритої економіки, побудови і реалізації інноваційної моделі 

розвитку (перетворень). 
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ІІІ. Наукові дослідження для державних та недержавних 

організацій за господарськими договорами 
 

Академія приділяє значну увагу пошуку позабюджетних джерел 

фінансування. Її установи знаходять можливість надавати послуги юридичного 

характеру, укладаючи господарські договори на виконання наукових 

досліджень, проведення експертиз тощо.  

 

Інститут вивчення проблем злочинності  
За господарськими договорами (науково-технічні послуги) проводилися 

така робота: 

1. Підготовлено науково-правовий висновок щодо встановлення складу 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 165 КК 1960 р. (ч. 1 ст. 364 КК 2001 р.), та 

підстав закриття справи відповідно до п.1.6 Прикінцевих положень чинного КК 

України (виконавці – сектор кримінально-правових проблем боротьби зі 

злочинністю). 

2. На запит директора ТОВ „Юридична компанія „Місон‖ О.Ю. 

Олександрова (м. Запоріжжя) від 15 червня 2006 р. надані науково-правові 

висновки: 

а) щодо правомірності використання палива держрезерву України 

структурним підрозділом ВАТ „Донбасенерго‖ – Слав‘янською ТЕС у період з 

1998 по 2002 р.; 

б) щодо правомірності використання палива держрезерву України 

структурним підрозділом ВАТ „Донбасенерго‖ – Старобешівською ТЕС у 

період з 1998 по 2002 р. (виконавці – сектор кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю); 

3. Підготовлено науковий висновок на запит прокуратури Вовчанського 

району стосовно кримінальної справи, порушеної за ч. 1 ст. 366 КК України, за 

фактом службового підроблення службовими особами представництва АО 

„Харківський реєстратор‖ (виконавці – сектор кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю). 

4. Підготовлений науковий висновок для Кабачного С.М. щодо 

законності порушення кримінальної справи за фактом незаконної порубки лісу 

(виконавці – сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю). 

5. Складено 7 фотороботів на суму  588 грн крім того, 4 фотороботи були 

складені безоплатно для Служби безпеки України. Також проведено 2 

експертизи на суму  4950 грн (лабораторія «Використання сучасних досягнень 

науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»). 

 

Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування  
Протягом 2006 року здійснювалося наукове дослідження („Науково-

правова експертиза нормативно-правових актів Національної  служби  
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посередництва і примирення‖) на замовлення Національної служби 

посередництва та примирення. В рамках дослідження проведено науково-

практичну експертизу проектів:у Положення про представницький орган 

(особу) найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі 

(конфлікті); Положення про порядок здійснення працівниками Національної 

служби посередництва і примирення участі у вирішенні колективного 

трудового спору (конфлікту); Положення про порядок здійснення взаємодії 

Національної служби посередництва і примирення із центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

роботодавцями та їх об‘єднаннями, профспілками та їх об‘єднаннями в процесі 

здійснення запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) 

та сприяння їх своєчасному вирішенню. 

 

Центр правової інформатики 
Наукові дослідження проводились за спільними планами Науково-

дослідного центру правової інформатики з Управлінням комп‘ютеризованих 

систем Апарату Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України, Верховним Судом України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Київським національним університетом внутрішніх справ, Головним 

контрольним ревізійним управлінням України та ін.  

У поточному році господарські угоди укладено з облрадами, 

облдержадміністраціями, райрадами, бібліотеками та іншими установами на 

забезпечення їх правовою інформацією. Станом на 11.12.2006 року Центр уклав 

86 угод на використання та обслуговування ІПС ―Законодавство‖, 

―Законопроект‖, ―Крим‖, ―Київ‖ з органами місцевого самоврядування, 

органами виконавчої влади та іншими.  

Крім цього, виконувались роботи по розвитку та підтримці програмного 

забезпечення ІПС «Законодавство», а саме:  

- узагальнення досвіду користувачів по роботі з системою, виявлення 

помилок та незручностей в користуванні, внесення пропозицій щодо змін у 

програмному забезпеченні та структурах баз даних; 

- розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи Системи, 

опрацювання та впровадження змін у програмне забезпечення Системи; 

- постійна робота з розробниками програмного забезпечення по 

вдосконаленню системи, перспективних напрямках розвитку, одержанню нових 

інсталяційних пакетів системи та програмуванню ключів захисту інформації. 

Формування та підтримка клієнтської мережі користувачів ІПС 

«Законодавство» в 2006 р. полягали в такому: 

1) Спільні роботи по подальшому впровадженню, поліпшенню якості 

обслуговування ІПС «Законодавство», опрацюванню нових технологій обробки 

інформації  в структурних підрозділах Головного КРУ України:  

- спільно з керівництвом ГоловКРУ надання необхідних консультацій 

користувачам, опрацювання технології впровадження, участь у діяльності 

комісії КРУ по збільшенню клієнтської мережі; 
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- консультаційні та методологічні роботи по розвитку програмного 

забезпечення для ведення власних баз даних з внутрішньою документацією 

КРУ у складі ІПС «Законодавство», вивчення побажань, внесення пропозицій; 

- завершення переговорів з керівництвом ГоловКРУ щодо поширення 

використання ІПС «Законодавство» серед підрозділів та працівників 

організації, та підписання нової угоди на обслуговування 1000 користувачів у 

2006 році. 

2) Продовження терміну дії Угоди про користування Системою 

«Законодавство» в Харківській обласній державній адміністрації, міських та 

районних адміністраціях Харківської області на 2006 рік. 

3) Продовження терміну дії Угод по обслуговуванню понад 100 

користувачів ІПС «Законодавство» на 2006 рік. 

У січні 2006 р. розроблено для передачі в УкрІНТЕІ ―Пояснювальну 

записку до науково-дослідної роботи ―Створити систему баз даних у сфері 

розвитку держави і права як складову автоматизованої системи забезпечення 

гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу‖. 

Тема зареєстрована 01.12.2005 р. за № 0105U008424. 

Центром продовжується виконання прикладної науково-дослідної роботи 

за темою: ‖Розробка української версії автоматизованої інформаційної 

багатомовної системи „EUROVOC‖. Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ 12.11.2003 

р. за № 0103U008718.  

Рішенням тендерного комітету Державного департаменту з питань 

зв‘язку та інформатизації від 12 грудня 2006 р. Центр визнано переможцем 

торгів на виконання проекту Національної програми інформатизації за темою: 

«Забезпечити удосконалення системи баз даних у сфері розвитку держави і 

права».  

Загальна сума за договорами (станом на 11.12.2006 року) 263,9 тис. грн., 

що становить 18% у загальному фінансуванні НДЦПІ. 

 

Інститут приватного права та підприємництва 
За звітній період Інститут брав участі у наукових дослідженнях для 

державних та недержавних організацій за господарськими договорами. Так,  

В.І. Король підготував наукову (аналітичну) записку „Правове регулювання 

діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Китаї та Україні при 

реалізації  інвестиційної стратегії держави‖ (за договором з Державним 

підприємством „Київський державний центр науково-технічної і економічної 

інформації‖ № 50/к від 23.01.2006 р.).  

 На реалізацію положень Закону України „Про наукову та науково-

технічну експертизу‖, виконання Наказу  Міністерства науки і освіти України 

№ 112 від 12.01.2004 р.  науковцями Інституту  постійно проводиться робота та 

відповідні заходи  щодо  виконання  наукових експертиз та надання науково-

експертних висновків, зокрема і на замовлення   державних та недержавних 

організацій за господарськими договорами. 
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Доктор юридичних наук, професор, академік АПрНУ, завідувач відділу 

проблем приватного права В.В. Луцьна запит судді Конституційного Суду 

України В.В. Джуня підготовив висновок з питань застосування Закону 

України ―Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його 

банкрутом‖. 

Кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник 

П.І.Лапечук та науковий співробітник Попович Т.Г. провели наукову 

експертизу та надали висновок на запит Голови Правління Яготинського Рай 

СТ О.Л. Полежаки (лист № 387 від 24.11.2006 р.). 

В.І. Король, К.Ю. Молодико підготували науковий висновок щодо проекту 

постанови Пленуму Верховного Суду України „Про деякі питання практики 

розгляду спорів, пов‘язаних з обігом векселів‖ (у відповідь на лист віце-

президента АПрН України, академіка Ю.М. Грошевого № 633 від 05.07.2006 р., 

вих. № 309-1/138 від 26.07.2006 р.). 

В.І.Король, Ю.В. Білоусов надали пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства України у сфері протидії корупції (у відповідь на лист віце-

президента АПрН України, академіка Ю.М. Грошевого № 77 від 26.01.2006 р.). 

В.І. Король надав пропозиції стосовно виконання підпункту ―і‖ пункту 3 

статті 2 Указу Президента України від 11.07.2006 р. №606/2006 Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року ―Про стан 

науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного 

розвитку України‖ (у відповідь на лист віце-президента АПрН України, 

академіка Ю.М. Грошевого № 658 від 20.07.2006 р., включені до узагальнених 

пропозицій Інституту, вих. № 309-1/140 від 31.07.2006 р.). 

В.І. Король надав пропозиції щодо технічної допомоги ЮНСІТРАЛ (у 

відповідь на запит Кабінету Міністрів України № 22219/4/1-06 від 15.08.2006 

р., вих. № 309-01/152 від 30.08.2006 р.) 

В.І. Король надав пропозиції щодо удосконалення системи управління у 

сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у контексті листа 

Прем‘єр–міністра України від 27.09.2006 р. № 33375/2/1-06 та низки проектів 

рішень Кабінету Міністрів України (у відповідь на лист віце-президента АПрН 

України, академіка Ю.М. Грошевого № 862 від 02.10.2006 р., вих. № 309-1/138 

від 26.07.2006 р.). 

Т.В.Сліпачук, І.І. Новосельцев підготували науковий висновок щодо 

тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України ―Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом‖ 

(передано до Конституційного Суду України,  вх. № 16/2168 від 30.11.2006 р.). 

О.М. Шевченко підготовлено аналітичну записку ―Щодо інтеграції 

релігійної освіти в освітню систему України‖ (0,5 друк. арк.) з пропозиціями 

щодо внесення змін у Закони України ―Про свободу совісті та релігійні 

організації‖ та ― Про освіту ‖ (направлена в Комітет з питань духовності та 

культури, вих. №309-01/157 від 07.09.2006 р.). 

Підготовлено та направлено (О.М. Шевченко) державному департаменту 

конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України 

постатейні пропозиції до законопроекту ―Про внесення змін до Закону України 
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―Про свободу совісті та релігійні організації‖‖ (0,3 друк. арк.) (вих. №309-

02/175 від 03.10.2006 р.).  
 

Інститут інтелектуальної власності 
У звітному періоді за господарськими договорами Інститутом 

інтелектуальної власності проведено  26 спеціальних досліджень об‘єктів 

інтелектуальної власності та експертно-оціночних послуг. Зокрема, було 

проведено:  

спеціальне дослідження на предмет використання знака для товарів і 

послуг «Золотой ус», у результаті якого було виявлено, що ввезення в Україну і 

розповсюдження на території України препаратів, маркованих позначеннями 

«Золотой УС с пчелиным ядом», «Золотой Ус с бодягой», «Золотой Ус с 

сабельником», «Золотой Ус с муравьиным спиртом», можна вважати 

використанням знака для товарів і послуг «Золотой ус» за свідоцтвом України 

від 15.12.2005 р. № 56520 ;  

спеціальне дослідження на предмет подібності знаків для товарів і послуг 

за міжнародною реєстрацією № 791038 та свідоцтвом України № 56105 

«ВУЛКАН», у результаті якого було виявлено, що досліджувані товарні знаки 

подібні за звуковим (фонетичним), візуальним (графічним) та семантичним 

чинниками. При цьому існує ризик введення в оману споживачів стосовно 

особи, яка надає послуги, а саме власника міжнародної реєстрації № 791038; 

спеціальне дослідження на предмет тотожності або схожості до ступеня 

змішування зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг STOLETOV, 

STOLICHNAYA, STOLI, в результаті якого було виявлено, що вищезазначені 

знаки для товарів і послуг не є тотожними або схожими до ступеня змішування 

ні за звуковим (фонетичним), ні за візуальним (графічним), ні за семантичним 

чинниками; 

спеціальне дослідження на предмет правомірності використання прав на 

об‘єкти інтелектуальної власності, в результаті якого було виявлено, що 

витрати, понесені ВАТ «Черкасигаз» на придбання права на використання ОІВ, 

не можна віднести до нецільового використання коштів. Здійснення діяльності 

щодо застосування зазначених об‘єктів права інтелектуальної власності не є 

порушенням вимог НКРЕ України щодо ліцензійної діяльності з 

транспортування природного та нафтового газу розподільними 

трубопроводами; 

експертне дослідження на предмет правомірності дій комісіонера за 

ліцензійним договором, у результаті якого було виявлено, що комісіонер, який 

є стороною ліцензійного договору, належить до складу осіб, що мають право 

подавати документи для видачі невиключної ліцензії про надання права на 

використання об‘єктів інтелектуальної власності, які є власністю комітента, 

якщо такий комісіонер діє в інтересах та за рахунок комітента; 

експертне дослідження на предмет використання технічного рішення 

захищеного патентом України № 4562 у виробі погрузчик-екскаватор 

«Амкодор-702E», виробництва ЗАТ «Амкодор-Пінськ» (м. Мінськ, Республіка 

Білорусь). У результаті дослідження було встановлено, що в виробі погрузчик-
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екскаватор «Амкодор-702E», виробництва ЗАТ «Амкодор-Пінськ» (м. Пінськ, 

Республіка Білорусь) використані всі ознаки або ознаки, еквівалентні їм, 

формули винаходу за патентом України № 4562, право на який належать ВАТ 

«Борекс»; 

експертне дослідження на предмет використання технічного рішення, 

захищеного патентом України № 48908 на винахід «Демонстраційний 

пристрій»; 

оцінка ринкової вартості майнових прав за листом Компанії «Інвестиції і 

технології»; 

експертне дослідження на предмет визначення матеріальної шкоди 

внаслідок незаконного використання з боку ВАТ ―Оранта-Дніпро‖ позначення 

ОРАНТА за свідоцтвом № 6562; 

експертне дослідження на предмет незаконного використання знака для 

товарів і послуг «Хрещатик»; 

експертне дослідження на предмет порушення авторського права та 

суміжних прав на знак для товарів і послуг "ТНК" на АЗС с.м.т. Калинівка, 

Макарівського району (50 км траси Київ–Житомир), що належить ПП. "НК 

Сервіс-2006". В результаті дослідження було встановлено, що розміщення на 

АЗС с.м.т. Калинівка, Макарівського району (50 км траси Київ–Житомир) є 

використанням знака для товарів і послуг "ТНК" за свідоцтвом України 

№ 19697 з боку ПП. "НК Сервіс-2006";  

експертне дослідження на предмет порушення авторського права та 

суміжних прав на знак для товарів і послуг "ТНК" за свідоцтвом України 

№ 19697 на АЗС на АЗС ТОВ "Агротопсервіс", розташованої за адресою: м. 

Київ, вул. Зарічна, 1. В результаті дослідження було встановлено, що 

розміщення на АЗС АЗС ТОВ "Агротопсервіс", розташованої за адресою: м. 

Київ, вул. Зарічна, 1, є використанням знака для товарів і послуг "ТНК" за 

свідоцтвом України № 19697;  

експертне дослідження на предмет використання об‘єктів інтелектуальної 

власності в рекламі. В результаті дослідження було встановлено, що інформація 

на сайті ТОВ "АвіСат" подана таким чином, що споживач, читаючи вказану 

інформацію, може зробити помилковий висновок, що роботи виконані саме 

ТОВ "АвіСат", а не ТОВ "ТранСат". Назва та зміст розділу сайту ТОВ "АвіСат" 

– "Реализованные крупные проекты" може ввести в оману споживачів реклами 

щодо реального виконавця реалізованих проектів. Інформація на сайті ТОВ 

"АвіСат" у розділі "Реализованные крупные проекты" є недобросовісною 

рекламою в розумінні ст. 1 Закону України "Про рекламу" (абзац 

"недобросовісна реклама");   

експертне дослідження на предмет схожості етикетки 

"Збручанська, комб." (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 47490 

від 18.07.2003 р.) із позначенням "Збручанська, комб." приватного підприємця 

Хом‘як П.І. У результаті дослідження було встановлено, що знак для товарів і 

послуг "Збручанська, комб." за свідоцтвом України № 47490 від 18.07.2003 р. є 

схожим із позначенням "Збручанська, комб." приватного підприємця 

Хом‘як П.І. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману споживачів 
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щодо виробника. Використання позначення "Збручанська, комб." Приватним 

підприємцем Хом‘як П.І. вважається порушенням прав власника свідоцтва 

України № 47490; 

 експертне дослідження на предмет схожості позначення, що 

використовується на АЗС, розташованої за адресою: с. Сьомаки, Жмеринського 

району Вінницької обл., із знаком для товарів і послуг "ТНК" за свідоцтвом 

України № 19697. В результаті дослідження було встановлено, що позначення, 

яке використовується ПП І.І. Стаднієм на АЗС, що розташована за адресою: с. 

Сьомаки, Жмеринського району Вінницької обл., є схожим до ступеня 

змішування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19697;   

експертне дослідження на предмет тотожності позначення, що 

використовується ТОВ "Космос" на АЗС, розташованими за адресами: 

м. Донецьк, вул. Куйбишева, 139-А, та м. Донецьк, вул. Стадіонна, 4-А, зі 

знаком для товарів і послуг "ТНК" за свідоцтвом України № 19697. У 

результаті дослідження було встановлено, що позначення "ТНК", які 

використані при зовнішньому оформленні на АЗС, розташованими за адресами: 

м. Донецьк, вул. Куйбишева, 139-А, та м. Донецьк, вул. Стадіонна, 4-А, є 

тотожними зі знаком для товарів і послуг "ТНК" за свідоцтвом України № 

19697, права на який належать ВАТ "ТНК-ВР Холдинг";  

експертне дослідження на предмет схожості позначення, що 

використовується на АЗС, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, 

вул. Невського, 255, зі знаком для товарів і послуг "ТНК" за свідоцтвом 

України № 19697. У результаті дослідження було встановлено, що позначення 

"ТМК", яке використано при зовнішньому оформленні на АЗС, розташованої за 

адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Невського, 255, не є тотожним, але є 

схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг "ТНК" за 

свідоцтвом України № 19697; 

експертне дослідження на предмет відповідності умовам 

патентоздатності запатентованого винаходу деклараційного патенту України 

№ 48924. У результаті дослідження було встановлено, що винахід "Пересувний 

перевантажувальний пристрій" за деклараційним патентом України № 48924 є 

промислово придатним, за технічною суттю є раціоналізаторською 

пропозицією "Передвижной пересып". Обидва технічні рішення мають те саме 

призначення, новизна зазначеного винаходу розкрита самими винахідниками з 

дня подання рацпропозиції і, як наслідок, винахід не відповідає умовам 

патентоздатності; 

експертне дослідження на предмет відповідності умовам 

патентоздатності винаходів "Апарат для фільтрації тонко дисперсних 

суспензій" за деклараційним патентом України № 31285А від 15.12.2006 р. та 

"Виробничий спосіб очистки Твіну-80" за деклараційним патентом України 

№ 31286А від 15.12.2006 р. В результаті дослідження було визначено, що 

надані на дослідження матеріали та інформація із загальнодоступних джерел 

містять відомості, що винахід "Апарат для фільтрації тонко дисперсних 

суспензій" за деклараційним патентом України № 31285А від 15.12.2006 р. є 

непрацездатним відповідно п. 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на 
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винаходи та корисні моделі" та має ознаки невідповідності умовам 

патентоздатності. Формула винаходу "Виробничий спосіб очистки Твіну-80" за 

деклараційним патентом України № 31286А від 15.12.2006 р. не відповідає 

частині 4 статті 12 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні 

моделі", скільки містить у собі групу винаходів, не пов‘язаних між собою 

єдиним винахідницьким рівнем; 

експертне дослідження на предмет тотожності або схожості позначення 

"Ё-МОЁ". В результаті дослідження було визначено, що знак для товарів і 

послуг "Ё-МОЁ" за свідоцтвом України № 56955, який використовується ТОВ 

"Ультра", не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з 

торговими марками за міжнародною реєстрацією №№ 51920, 594770, 354553, 

488633; 

експертне дослідження на предмет тотожності або схожості знаку для 

товарів і послуг "ТНК". У результаті дослідження було визначено, що 

позначення, що містить словесний елемент МТК, яке використовується ТОВ 

"Сервіс" при оформленні зовнішнього вигляду АЗС "Термінал", не є тотожним 

або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, що 

належить ЗАТ ТНК-Холдінг; 

рецензування Звітів про незалежні оцінки вартості майнових прав на 

використання ОІВ згідно з листом директора ДП "Вугільна компанія 

"Краснолиманська". У результаті рецензування було визначено, що роботу з 

незалежної оцінки вартості проведено на достатньому методичному та 

розрахунковому рівні. Звіти, в цілому, відповідають вимогам нормативно-

правових актів з оцінки майна, але мають незначні недоліки, що мають 

формальний характер і не впливають на достовірність оцінки. 

Рецензування Звіту про оцінку вартості майнових прав на ОІВ згідно з 

листом директора ТОВ "Нові інноваційні технології". В результаті 

рецензування було визначено, що роботу з незалежної оцінки вартості 

проведено на достатньому методичному та розрахунковому рівні. Звіт, у 

цілому, відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має 

незначні недоліки, що мають формальний характер і не впливають на 

достовірність оцінки; 

незалежна оцінка вартості нежитлових вбудованих приміщень. У 

результаті незалежної оцінки було визначено ринкову вартість об‘єкта оцінки 

станом на 30.09.2006 р.; 

оцінка майнових прав. У результаті оцінки було визначено ринкову 

вартість майнових прав станом на 31.05.2006 р. 

Водночас інститут продовжує виконувати договори, укладені протягом 

другого півріччя 2006 р., предметом яких є спеціальні дослідження 

різноманітних об‘єктів права інтелектуальної власності.  
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IV. НАУКОВІ ВИСНОВКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
1.1. Для Президента України  наукові висновки у звітному періоді не 

готувалися. 

1.2. На виконання розпорядження Прем’єр-міністра України 

підготовлена інформація щодо тематичних пріоритетів наукових досліджень у 

сфері тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод 1950 року та практики Європейського суду з прав людини 
(виконавці – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

1.3. Для Кабінету Міністрів України підготовлено висновки щодо 

проекту Закону України “Про внесення доповнення до Закону України “Про 

адвокатуру” (виконавці – акад. АПрН України Ю.М. Грошевий, О.Г. Шило); 

1.3.1. підготовлені пропозиції та зауваження щодо обґрунтованості і 

доцільності прийняття проекту Закону України „Про внесення до закону 

України „Про адвокатуру” (внесений народним депутатом України Д.О. 

Шенцевим) (виконавці – Н.В. Сібільова, О.Г. Шило); 

1.3.2. за дорученням Президії АПрН України підготовлено висновки щодо 

обгрунтованності і доцільності прийняття проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про адвокатуру” (нова редакція, реєстр № 

2421), поданного народним депутатом  Д. О. Шенцевим; 

 1.3.3. підготовлені зауваження та пропозиції щодо побудови ефективної 

системи управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю 

(виконавець – сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства, сектор 

вивчення причин злочинності); 

1.3.4. внесені пропозиції та зауваження щодо проекту „Концептуальних 

засад реформування правоохоронних органів України” (Н.В. Сібільова, О.Г. 

Шило, Н.В. Глинська.); 

1.3.5. підготовлені зауваження та пропозиції на матеріали Кабінету 

Міністрів України по вдосконаленню системи державного управління, а саме 

щодо ефективної системи управління науково-технічною та інноваційною 

діяльністю (виконавець Л.М. Демидова). 

1.4.  Підготовлений висновок на проект Закону України „Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо призначення та 

звільнення з посад певних посадових осіб органів юстиції та нотаріату)”, 

надісланий Комітетом з питань правосуддя Верховної Ради України 

(виконавці – Н.В. Сібільова, Н.С. Малихіна); 

1.5. За дорученням РНБО України: 

1.5.1. підготовлені пропозиції по реформуванню системи правоохоронних 

органів України та до методики і критеріїв зовнішньої оцінки ефективності 

діяльності правоохоронних органів (виконавці – сектор попередження 

злочинності серед неповнолітніх та молоді); 

1.5.2. підготовлено обґрунтування щодо створення науково-дослідницької 
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лабораторії державно-правових проблем національної безпеки (виконавець – 

наукова лабораторія дослідження злочинності проти прав і свобод людини і 

громадянина). 

1.6. Для Конституційного Суду України наукові висновки у звітному 

періоді не готувалися. 

1.7. Для Верховного Суду України: 

1.7.1. проведено узагальнення практики розгляду судами кримінальних 

справ про злочини проти виборчих прав громадян (статті 127, 158 та 159 КК 

України), а також адміністративних справ (ст.186-2 КпАП України) 

(виконавець – наукова лабораторія дослідження злочинності проти прав і 

свобод людини і громадянина); 

1.7.2. підготовлені зауваження та пропозиції до проектів постанови 

Пленуму Верховного Суду України:  

– ―Про судову практику у справах про хуліганство‖ (виконавець – О.М. 

Лемешко). 

- „Про практику постановлення вироку (постанови) при розгляді 

кримінальних справ в апеляційному порядку‖ (виконавці – акад. Ю.М. 

Грошевий, О.Г. Шило); 

- „Про застосування законодавства, що регулює недоторканність 

депутатів місцевих рад‖ (виконавці – акад. Грошевий Ю.М., О.Г. Шило). 

1.8. Для Вищих спеціалізованих судів наукових висновків не готувалося. 

1.9. За дорученням Міністерства юстиції України: 

1.9.1. внесені зауваження та пропозиції до проекту Закону ―Про 

оперативно-розшукову діяльність‖ (виконавці – чл.-кор. АПрН України В.С. 

Зеленецький, М.А. Погорецький); 

1.9.2. підготовлені пропозиції та зауваження щодо проектів „Стратегії 

протидії корупції”, розробленого робочою групою Комітету Верховної Ради 

України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, та 

„Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” 

(виконавці – сектор вивчення причин злочинності; сектор кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю); 

1.9.3. підготовлені пропозиції щодо проекту Концепції державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань (виконавець – сектор 

проблем кримінально-виконавчого законодавства); 

1.10. Для Генеральної прокуратури України підготовлені методичні 

рекомендації для працівників прокуратури по здійсненню перевірки 

додержання законів спостережними комісіями райдержадміністрацій та 

виконкомів рад (виконавець – сектор проблем кримінально-виконавчого 

законодавства); 

1.10.1. підготовлені пропозиції щодо порядку звільнення від кримінальної 

відповідальності у випадках, передбачених Особливою частиною 

Кримінального кодексу України (виконавці – Н.В. Сібільова, О.Г. Шило). 

1.11. Підготовка пропозицій до проекту Закону України „Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України”, який був запропонований 
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народними депутатами України Є. Кушнарьовим, Є. Корнійчуком, В. 

Писаренко, С. Андросом, В. Зубиком, О. Лєщинським та В. Матюхою 

(виконавець – сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства, сектор 

вивчення причин злочинності); 

1.12. На виконання завдання Міністерства соціальної політики та 

праці України підготовлена інформація про стан виконання Державної 

програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 

2004-2006 роки (виконавці – сектор проблем кримінально-виконавчого 

законодавства);  

1.13. Для Національної комісії зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права підготовлені зауваження та пропозиції до 

Концепції „Удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого 

судочинства в Україні відповідно до Євопейських стандартів” (виконавці – 

акад. АПрН України Ю.М. Грошевий, Н.В. Сібільова, О.Г. Шило, Н.С. 

Малихіна). 

1.14. Внесення пропозицій та зауважень щодо проекту “Концептуальних 

засад реформування правоохоронних органів України” (виконавці – сектор 

дослідження проблем судової діяльності), а також пропозиції та зауваження 

щодо Закону України “Про внесення змін до Конституції України” 

(виконавці – акад. АПрН України Ю.М. Грошевий, О.Г. Шило). 

1.15. Підготовлені пропозиції щодо системи невідкладних заходів, 

спрямованих на боротьбу з корупцією, які направлені прокурору Харківської 

області В.Л. Сенчуку (виконавці – сектор вивчення причин злочинності). 

1.16. Підготовлені зауваження щодо проекту Концепції державної 

політики в сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні 

(виконавці – акад. Ю.М. Грошевий, О.Г. Шило); 

1.17. Підготовлені пропозиції щодо співробітництва між Комітетом з 

міжнародних відносин із судовими органами Судової конференції США та 

Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого 

(виконавці – Н.В. Сібільова, Н.С. Малихіна). 

1.18. Підготовлено відповідь на лист засудженого М.В. Завальницького, 

який надійшов із Державного департаменту України з питань виконання 

покарань (виконавці – О.М. Лемешко, І.С. Яковець). 

 

Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 
 

 Для Верховної Ради України 

1. Підготовка наукового висновку для Комітету Верховної Ради з питань 

правової політики щодо проекту закону ―Про референдум‖(д.ю.н., проф. В.П. 

Колісник);  

 Для Конституційного Суду України 

1. Підготовка наукового висновку з питання, порушеного у 

конституційному поданні 47 народних депутатів України щодо 
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неконституційності Закону України ―Про внесення зміни до розділу IV 

Прикінцеві та перехідні положення Закону України ―Про Конституційний Суд 

України‖ від 4 серпня 2006 р.(д.ю.н., проф. В.П. Колісник); 

2. Підготовка наукового висновку за конституційним поданням Вищого 

господарського суду України щодо офіційного тлумачення застосованих у 

пунктах 1 і 14 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства 

України термінів ―публічно-правовий спір‖ та ―адміністративний договір‖(к.ю.н. 

О. В. Константий); 

3. Підготовка експертних, наукових висновків за зверненням судді 

Конституційного Суду України  В. Пшеничного щодо конституційності та 

доцільності положень законопроекту  про внесення змін до Конституції 

України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування 

(реєстраційний № 3207-1) (доц. С.Г. Серьогіна, доц. П.М. Любченко, доц. І.І. 

Бодрова, доц. К.Є. Соляннік). 

 

 Для Верховного Суду України: 

1. Підготовка експертних висновків на проекти постанов Пленуму 

Верховного Суду України: 

- щодо недоторканності депутатів місцевих рад  (к.ю.н. О. В. Константий); 

- щодо застосування законодавства, яке регулює порядок надання судами 

дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття 

інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними 

розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших 

технічних засобів одержання інформації  (к.ю.н. О. В. Константий  ) 

2. Підготовка зауважень і пропозицій до проекту постанови Пленуму 

Верховного Суду України ―Про практику застосування судами законодавства 

України про недоторканність депутатів місцевих рад‖ (червень 2006 р. – П. М. 

Рабінович) 

 

 Для апарату Верховної Ради України, Конституційного Суду, 

Міністерства юстиції України 

1. Переклад та результати наукового опрацювання 50 рішень 

Європейського суду з прав людини (член-кореспондент АПрН України П. М. 

Рабінович) 

 

 Для Секретаріату Президента України 

1. Наукове роз‘яснення терміну ―правоохоронні органи‖ на запит 

Секретаріату Президента України (В. М. Гаращук); 

2. Підготовка наукового висновку щодо порядку створення коаліції 

депутатських фракцій та формування уряду (д.ю.н., проф. В. П. Колісник); 

3. Пропозиції щодо "Реформи публічної адміністрації в Україні: "Зелена 

книга" на запит Секретаріату Президента України (П. М. Любченко, К. Є. 

Соляннік). 
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 Для Міністерства юстиції України 

1. Підготовка наукового висновку щодо порядку присвоєння 

найменувань державним підприємствам, установам і організаціям (д.ю.н., проф. 

В.П. Колісник) 

  

 Для Ради національної безпеки і оборони України 

1. Розробка інформаційно-аналітичних матеріалів до проекту ―Стратегії 

національної безпеки України‖ на замовлення РНБО України (квітень 2006 р.). 

– (Ю.П. Битяк, О. Г. Данильян, С. Г. Серьогіна) 

 

 Для Генеральної прокуратури України 

1. На запит від 27. 09. 2006 р. № 06 – 94 вих. – 06 підготовлено науковий 

висновок щодо наслідків набуття чинності Законом України від 4 квітня 2006 

року "Про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих 

рад" (у частині застосування так званої "депутатської недоторканності" при 

розслідуванні та розгляді в судах кримінальних справ стосовно осіб, які на 

момент порушення справ або їх розгляду в судах були депутатами місцевих 

рад) – 30.10.2006 р. (Т. П. Шахматова); 

2. Підготовлені висновки за зверненнями Генеральної прокуратури 

України щодо рішень Харківської, Луганської міської ради, Харківської 

прокуратури щодо рішення Харківської міської ради №43/06 (доц. С.Г. 

Серьогіна) 

 

 Для Національної служби посередництва і примирення 

1. Науковий висновок щодо проекту наказу Національної служби 

посередництва і примирення "Положення про порядок здійснення взаємодії 

Національної служби посередництва і примирення із центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками 

та їх об‘єднаннями в процесі здійснення запобігання виникненню колективних 

трудових спорів (конфліктів)" (К.Є. Соляннік); 

 

 Для Держкомзему України 

Науковий висновок щодо приватизації присадибної ділянки 

співвласниками жилого будинку (д.ю.н., проф. М. В. Шульга – 16.06.2006 р.) 

 

Центр правової інформатики 
Розроблено та направлено в Секретаріат Президента України пропозиції 

щодо наукового та організаційного забезпечення, створення і впровадження 

проектів інформатизації державного управління в Україні. 

Підготовлено і направлено в Державний департамент з питань зв‘язку та 

інформатизації України техніко-економічне обґрунтування проекту 

Національної програми інформатизації на 2006 р.: «Розширення, подальше 

удосконалення і впровадження Системи баз даних у галузі держави і права». 
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Спільно з департаментом інформаційних технологій МВС України 

розроблено Проект «Державної Програми комп‘ютеризованої інформаційної 

системи органів внутрішніх справ України на 2007-2012 рр.».  

Підготовлено й направлено в Управління стратегії розвитку 

інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів 

розроблений науковцями НДЦПІ проект концепції еталонної бази даних 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади. 

Розроблено пропозиції щодо виконання завдань, сформульованих в Указі 

Президента України від 31 січня 2006 р. № 80/2006 «Про Єдину комп‘ютерну 

інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі 

злочинністю» та направлено в МВС України (Київський національний 

університет внутрішніх справ України, Департамент інформаційних технологій 

МВС України). Міністру внутрішніх справ України направлено пропозиції 

(лист від 31.03.06 р. №360) щодо включення в цю систему блоків інформації 

про причини й умови (чинники) найбільш поширених і небезпечних видів 

злочинів. У квітні 2006 р. підготовлено й направлено аналітичну довідку та 

доповідну записку з пропозиціями щодо проекту Державної галузевої програми 

інформатизації органів внутрішніх справ на 2006 – 2010 роки та щодо 

створення при МВС України науково-технічної ради з залученням до її складу 

провідних фахівців у галузі системної інформатизації, керівництва МВС, 

консультантів з державних та недержавних організацій, що знайшло підтримку 

в Міністерстві внутрішніх справ України. Так, Наказом Міністра внутрішніх 

справ України від 24.05.2006 р. № 520 М.Я. Швеця призначено головою 

Науково-технічної ради з питань інформатизації органів внутрішніх справ, а 

наказом від 25.05.2006 р. № 294 о/с - радником Міністра внутрішніх справ 

України. 

Розроблено пропозиції щодо участі НДЦПІ у виконанні Державної 

програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-

2010 роки та направлено в Київський національний університет внутрішніх 

справ України. 

Направлено в Президію АПрН України пропозиції щодо напрямків 

розвитку АПрН України та НДЦПІ на 2006 -2016 рр. 

У березні 2006 р. підготовлено перелік основних понять у галузі правової 

інформатики системи ключових понять правознавства для Української 

універсальної енциклопедії науки на виконання розпорядження Президії 

Академії правових наук України. 

У травні 2006 р. до Президії Академії правових наук України направлено 

пропозиції щодо визначення напрямку «захист персональних даних» у сфері 

тлумачення й застосування Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод 1950 року та практики Європейського суду з прав людини одним з 

тематичних пріоритетів наукових досліджень Центру на підставі статті 8 

зазначеної Конвенції, яка є пріоритетною у вирішенні Європейським судом 

питань у сфері захисту персональних даних.   

У липні 2006 р. до Президії Академії правових наук України направлено 

пропозиції щодо доручення Прем'єр – міністра України стосовно виконання 
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підпункту ―і‖ пункту 3 статті 2 Указу Президента України від 11.07.2006 р. № 

606/2006 ―Про рішення Ради національної безпеки і оброни України від 6 квітня 

2006 року ―Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення 

інноваційного розвитку України‖. 

У вересні 2006 р. до Президії Академії правових наук України направлено 

пропозиції щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України - Положення 

про систему інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної 

інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки. 

 

Інститут приватного права та підприємництва 
За звітній період Інститут  брав участь у наукових дослідженнях на 

замовлення  центральних органів державної влади   

Так, на запит заступника голови Державного комітету України по 

земельних ресурсах В.В. Жмуцького № 14-17-2-К637/4006 від 29.05.2006 р.) 

щодо приватизації земельної ділянки співвласниками житлового будинку 

співробітниками Інституту підготовлено відповідні висновки та пропозиції. 

В.І. Король підготував наукову (аналітичну) записку „Правове 

регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Китаї та 

Україні при реалізації  інвестиційної стратегії держави‖ (за договором з 

Державним підприємством „Київський державний центр науково-технічної і 

економічної інформації‖ № 50/к від 23.01.2006 р.).  

Науковців Інституту залучають до проведення відповідних експертних та 

надання наукових висновків по кримінальних справах, що перебувають у 

досудовому  провадженні.  

 

Інститут інтелектуальної власності 
1. Розроблено проекти: 

 Положення про статус об‘єктів інтелектуальної власності, закріплених за 

м. Києвом. 

 Положення про залучення в господарський обіг м. Києва об‘єктів 

промислової власності.   

Проекти положень розроблено за договором з Головним управлінням 

освіти і науки Київської міської державної адміністрації № 2008/2006 від 

08.11.2006 року ―Розробка механізмів залучення в господарський обіг м. Києва 

об‘єктів інтелектуальної власності‖. 

 Типового Положення про порядок реєстрації, обліку та управління 

об‘єктами права інтелектуальної власності на підприємстві. 

Положення даного проекту апробуються у ВАТ „Укртелеком‖, який у 

своїй складній та досить розгалуженій організаційній структурі не має 

підрозділів із питань інтелектуальної власності. 

  Типового положення патентно-ліцензійної служби (підрозділу з охорони 

інтелектуальної власності) на підприємствах та в організаціях України. Дане 

типове положення має універсальний характер та передбачає можливість 
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внесення відповідної інформації щодо сфери діяльності, статуту, організаційної 

структури управління, форми власності тощо кожного конкретного 

підприємства або організації; 

 

2. Розробляються пропозиції щодо: 

 реформування відносин власності в науці в контексті залучення 

інтелектуальних ресурсів у ринкове середовище; 

 структури та змісту методичних рекомендацій з розрахунку розміру 

збитків від порушення прав інтелектуальної власності для обговорення на 

засіданні Робочої групи Державного департаменту інтелектуальної власності.  

методичні підходи щодо: 

 порівняльно-наукового аналізу економіко-правових засад інноваційної 

діяльності в Україні та в країнах ЄС, переходу світової економіки на різні більш 

високі технологічні уклади (фази); 

 мінімізації ризиків реалізації інвестиційних проектів; 

 формування інтелектуальних ресурсів на підприємствах України; 

 імплементації деяких норм  Угоди TRIPS, що стосуються захисту прав на 

об‗єкти права інтелектуальної власності, в норми національного законодавства. 

3. Обґрунтовуються загальнотеоретичні підходи щодо: 

 наближення інноваційної активності в Україні до високорозвинених 

країн Європейського Союзу (ЄС);  

 визначення основних напрямів національної політики розвитку 

інтелектуального капіталу в умовах глобалізації економіки; 

 вдосконалення правової охорони товарних знаків в Україні;   

  концепції створення Центру інноваційних технологій (далі ЦІТ) в рамках 

Міністерства освіти і науки України як елементу державної інфраструктури 

інноваційної системи; 

 теорії інтелектуального капіталу підприємства (шляхом досліджень 

питань оцінки його вартості). 

4. Формулюються окремі наукові рекомендації щодо вдосконалення 

Закону України ―Про авторське право і суміжні права‖, зокрема, з питань:  

 можливості вільного запису короткострокового користування, 

здійснюваного організаціями ефірного мовлення; 

 практичної реалізації збору винагороди за використання фонограм і 

відеограм, опублікованих із комерційною метою, як передбачено статтею 43 

Закону. 
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V. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ 
 

 Академія правових наук України тісно співпрацює не лише з 

центральними органами державної влади, а й з місцевими органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. Для органів державного 

управління та органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових 

органів, державних підприємств та установ, навчальних закладів здійснюється 

різноманітна наукова діяльність: розробка проектів нормативно-правових актів, 

їх наукова експертиза, аналіз чинного законодавства з певних питань, 

пропозицій щодо його удосконалення, надання консультацій тощо, метою якої 

є сприяння економічному та соціальному розвиткові регіонів. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
У звітному періоді для регіональної Комплексної програми профілактики 

правопорушень (2006-2008 рр.) розроблена Концепція запобігання злочинності, 

яка стала складовою частиною зазначеної Програми для Харківської області 

(виконавець – сектор попередження злочинності серед неповнолітніх і молоді). 

 

Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 
Інститут, профільна наукова установа з вивчення проблем організації та 

функціонування органів державної влади на місцях і органів місцевого 

самоврядування, плідно співпрацював з відповідними органами переважно 

Харківського регіону. 

Результати співробітництва Інституту з органами місцевого 

самоврядування, місцевими органами державної влади, підприємствами і 

установами відображені в наступних формах і показниках: 

1. Розробка проекту програми приватизації об‘єктів комунальної 

власності та земельних ділянок на замовлення Харківського міськвиконкому       

(І. В. Спасибо-Фатєєва, М. В. Шульга, Т. П. Шахматова). 

2. Розробка проекту Статуту Харківської громадської організації на 

замовлення Харківської обласної ради (С.Г. Серьогіна, П.М.Любченко, К.Є. 

Соляннік). 

3. Розробка проекту Положення про постійну комісію з питань 

забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю на замовлення Харківської обласної ради               

(Ю.П. Битяк, С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, І. І. Бодрова, К. Є. Соляннік). 

4. Правова експертиза проекту рішення виконавчого комітету Харківської 

міської ради "Про порядок демонтажу малих архітектурних форм для 

здійснення підприємницької діяльності" на замовлення Харківської обласної 

ради (Д.В. Задихайло, І.А. Селіванова, Ю.П. Битяк, П. М. Любченко, Т. П. 

Шахматова, О.О. Первомайський). 
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5. Правова експертиза проекту Порядку демонтажу, обліку та зберігання 

кіосків та лотків (об‘єктів роздрібної торгівлі) (Д.В. Задихайло, І. А. 

Селіванова, П. М. Любченко, Т. П. Шахматова, О. О. Первомайський). 

6. Опрацювання проекту Правил забудови міста Харкова для Харківської 

міської ради (Ю.П. Битяк). 

7. Підготовка для Харківської міської ради пропозицій щодо доповнень і 

змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та "Про засади 

містобудування" на основі їх порівняльного аналізу (Ю.П. Битяк); 

8. Підготовка висновків з питання внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення процедур одержання земельних ділянок та у сфері 

будівництва (Ю.П. Битяк). 

9. Науковий висновок щодо проекту рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради "Про регламент виконавчих органів Харківської 

міської ради 5-го скликання" (С.Г. Серьогіна, К.Є. Соляннік). 

10. Науково-консультативний висновок щодо передачі будівлі у 

комунальну власність громаді (за запитом голови Кулиничівської селищної 

ради Харківського р-ну, Харківської області) (П.М. Любченко). 

11. Науково-консультативний висновок щодо відповідності документів, 

які розробляються органами місцевого самоврядування, поняттю "нормативно-

правовий акт" (за зверненням начальника КРУ у Харківській області) 

(Любченко П.М.); 

12. Науковий висновок щодо порядку внесення змін до керівного складу 

районної територіальної виборчої комісії за зверненням голови Балаклійської 

районної ради Харківської області (К.Є. Соляннік). 

13. Науково-аналітичний висновок щодо питань підвищення ефективності 

здійснення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-

комунального господарства, делегованих повноважень і забезпечення 

самостійності регіонів на запит Харківської міської ради (доц. К.Є. Соляннік). 

14. І.А. Селіванова як член робочої групи Харківського міськвиконкому, 

брала участь у дослідженні можливих правових способів залучення інвестицій: 

- в міські комунальні підприємства водозабезпечення; 

- міське комунальне підприємство "Харківський аеропорт". 

У результаті проведеного дослідження вироблено відповідні 

рекомендації. 

15. Підготовлено проект Положення про постійну комісію Харківської 

обласної ради з питань забезпечення законності, громадського порядку, 

боротьби з корупцією та організованою злочинністю; проект статуту 

Харківської громадської організації (П.М. Любченко, І.І. Бодрова,                          

К. Є. Соляннік). 

16. Висновок щодо застосування положення ч. 5 ст. 33 Закону України 

―Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів‖ (С. Г. Серьогіна). 

17. Пропозиції щодо формування та встановлення нових тарифів на 

житлово-комунальні послуги, в результаті участі у робочій групі по 

реформуванню відносин у сфері житлово-комунального господарства м. 
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Харкова, сформованої за розпорядженням Харківського міського голови                 

(Т. П. Шахматова). 

18. Науково-консультативний висновок щодо звернення Комінтернівської 

районної ради щодо порядку звільнення заступників голови районної у місті 

ради з питань діяльності виконавчих органів ради, які входять до складу 

виконавчого комітету, у зв‘язку із закінченням терміну повноважень 

виконавчого комітету  районної у місті ради (І. І. Бодрова), а також висновок 

щодо визначення загального складу ради (С. Г. Серьогіна). 

19. Висновок щодо рішення Орджонікідзевської районної ради міста 

Харкова від 23.12.2005 р. ―Про скасування рішення IX сесії Орджонікідзевської 

районної ради XXIV скликання від 20.02.2003 р. ―Про створення комунального 

позашкільного навчального закладу ―Центр дітей та молоді за місцем 

проживання‖ та протесту прокурора Орджонікідзевського района м. Харкова, 

від 23.01.2006 р. (П. М. Любченко). 

20. Висновок щодо правомірності рішень Кулиничівської селищної ради 

про відмову у присвоєнні юридичних адрес на об‘єкти нерухомості                      

(П. М. Любченко). 

21.Розробка типового положення ―Про громадські слухання‖                       

(К. Є.Соляннік). 

22. Підготовка висновку для міської прокуратури щодо Рішення 

Харківської міської ради № 43/06 від 06.03.2006 р. ―Про російську мову в м. 

Харкові‖; висновку щодо мовної ситуації та застосування Європейської хартії 

регіональних мов та мов меншин в Україні (В. П. Колісник). 

23. Підготовка висновку на звернення № 38 від 02.11.2005 р. Голови СГО 

В. В. Зубар ―Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів всіх рівнів‖                

(Т. М. Слінько). 

24. Участь у комплексному соціолого-правовому дослідженні проблем 

попередження злочинності неповнолітніх у м. Харкові (В.Д. Воднік). 
 

Центр правової інформатики 
Практичне значення розробок 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.  

Ведеться значна робота щодо забезпечення обласних та районних 

державних адміністрацій України „Бібліотекою баз даних і знань у галузі 

держави і права‖ на компакт-дисках.  

 

Інститут приватного права та підприємництва 
За звітній період Інститут безпосередньо не брав участі у наукових 

дослідженнях на замовлення регіонів. 

Співробітниками Інституту (к.ю.н. О.М. Шевченко) підготовлено 

експертний висновок за запитом настоятеля Свято-Благовіщенської церкви (АР 
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Крим) протоієрея Василя Сироти щодо визначення змісту терміна ―культова 

будівля‖ (0,4 друк. арк.). 

Співробітниками Інституту (к.ю.н. В.І. Бобрик, к.ю.н. В.М. Махінчук) на 

запит гр.. Безрядіна О.В.  (Чернівецька обл., м. Чернівці) зроблено науково-

експерний висновок  цивільної справи, що розглядалась Першотравневим 

районним судом м. Чернівці.  

Інститут інтелектуальної власності 
У звітному періоді Інститутом на замовлення регіональних суб‘єктів було 

виконано 62 наукових дослідження, у тому числі: 

1. За зверненнями: 

 – ст. слідчого СУ УМВС у Харківській області С.В.Семенова  проведено 

експертне дослідження щодо використання позначень, які є тотожними або 

схожими до ступеня змішування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами 

України № 22185, № 4879, № 5606 та міжнародною реєстрацією № 460120, 

права на які належать «Bayer Aktiengesellschaft» (Німеччина);  

За результатами експертного дослідження підготовлено висновок 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності № 150 від 25 січня 2006 року (0,6 

друк. арк.). 

 – начальника Управління державної служби по боротьбі з економічною 

злочинністю УМВС України у Львівській області Б.В. Щура  проведено 

спеціальне дослідження щодо визначення схожості позначень, розміщених на 

упаковках сигарет марок ―PALL MALL‖, ―PAMMALL‖ та ―PARAMOUNT‖, 

взятих на дослідження у Львівській філії ПП ―ТД ―Время‖ (м. Львів, 

вул. Городоцька, 280), із знаками для товарів і послуг, права власності на які 

належать компаніям «Реемста Сігареттенфабрікен ГмбХ» та ―Брітіш Амерікен 

(Брендз) Інк‖.  

Підготовлено висновок спеціального дослідження об‘єктів 

інтелектуальної власності № 91 від 31 січня 2006 року (0,6 друк. арк.); 

 – в.о. начальника ВДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області майора 

міліції С.В.Сокирана проведено спеціальне порівняльне дослідження 

примірників видання «Курс лекций по продукции корпорации ―Тяньши‖.   

При дослідженні було встановлено, що надана для вивчення інформація 

містить ознаки об‘єкта авторського права, а саме літературного письмового 

твору науково-прикладного характеру.  За результатами дослідження 

співробітниками Інституту встановлено реальну вартість зазначеного об‘єкта.  

Підготовлено висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності  №171 від 15 березня 2006 року (0.3 др. арк.); 

 – слідчого СВ Шепетівського МРВВС (Хмельницька обл..) проведено 

експертне дослідження щодо використання фірмового найменування „Озлем‖ у 

підприємницькій діяльності.  

Експертним дослідженням було встановлено, що використання 

підприємцями м. Шепетівки словесного позначення „ОЗЛЕМ‖ у складі 

фірмового найменування є таким, що може ввести споживачів в оману відносно 

особи, яка надає послуги. 
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Підготовлено висновок експертизи об‘єктів інтелектуальної власності   

№159 від 16 березня 2006 року (0,25 др. арк.); 

 – начальника ВДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській обл. 

В.І. Грінчака було проведено 6 експертних досліджень щодо прав власників на 

аудіовізуальну продукцію. 

За результатами дослідження підготовлено експертні висновки об‘єктів 

інтелектуальної власності від 11.04.2006 р. № 102, 104, 105; від 16.05.2006 р. № 

108, 109, 110 (2,5 друк. арк.); 

 – заступника начальника ЛУ на Львівській залізниці УМВС України 

М.І. Хватаймуха було проведено 3 експертних дослідження щодо прав 

власників на аудіовізуальну продукцію. 

За результатами дослідження підготовлено експертні висновки об‘єктів 

інтелектуальної власності від 11.04.2006 р. №103 та від 30.05.2006 р. №№ 111, 

112 (0,6 друк. арк.); 

 – за листом ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» щодо 

рецензування звітів про незалежні оцінки вартості майнових прав – прав на 

використання об‘єктів інтелектуальної власності. 

За результатами дослідження підготовлено експертний висновок об‘єктів 

інтелектуальної власності від 11.05.2006 р. №107 (0,2 друк. арк.); 

  

 – начальника ВДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській обл. було 

проведено 3 експертних дослідження щодо права власників на аудіовізуальну 

продукцію. 

За результатами дослідження підготовлено експертні висновки об‘єктів 

інтелектуальної власності від 16.06.2006 р. №№ 115, 116; від 22.08.2006 р. № 

125 (1,2 друк. арк.); 

 – за листом генерального директора ВАТ «Борекс» (м. Городянка, 

Київської обл.) Сергеєва С.Г. вих. № 772 від 17.07.2006 р., щодо використання 

технічного рішення захищеного патентом України на винахід № 4562. 

За результатами дослідження підготовлено експертний висновок 

спеціаліста з питань інтелектуальної власності від 31.06.2006 р. № 120 (0,38 

друк. арк.); 

 – начальника ВДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій обл. було проведено 

експертне дослідження щодо схожості позначення, що використовується на 

АЗС, розташованої за адресою: с. Сьомаки, Жмеринського району Вінницької 

обл., із знаком для товарів і послуг "ТНК" за свідоцтвом України № 19697. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертного 

дослідження об‘єктів інтелектуальної власності від 12.10.2006 р. № 136, 

(0,5 друк. арк.); 

 – директора ПП. "Рудпол" (Хмельницька обл., м. Хмельницький) 

Клапченко А.В. вих. № 36 від 29.09.2006 р., щодо схожості етикетки 

"Збручанська, комб." (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 47490 

від 18.07.2003 р.) із позначенням "Збручанська, комб." приватного підприємця 

Хом‘як П.І. 
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За результатами дослідження підготовлено висновок експертного 

дослідження об‘єктів інтелектуальної власності від 03.10.2006 р. № 135 

(0,58 друк. арк.); 

 – директора ВАТ "Павлоградвугілля" (м. Павлоград, Дніпропетровська 

обл.) Бедіна С.В. (вих. № 4/5288 від 18.08.2006 р.) щодо відповідності умовам 

патентоздатності запатентованого винаходу деклараційного патенту України 

№ 48924. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертного 

дослідження об‘єктів інтелектуальної власності від 19.10.2006 р. № 140 

(0,5 друк. арк.); 

 – директора ТОВ "Барва-Фарм" (м. Івано-Франківськ) Данилюка М. (вих. 

№ 926 від 26.09.2006 р.) щодо експертного дослідження патентів України на 

винаходи № 31286А та № 31285А від 15.12.2000 р. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертного 

дослідження об‘єктів інтелектуальної власності від 17.11.2006 р. № 134 

(1,08 друк. арк.); 

 – в.о. начальника Бердичівського МРВВС В.М. Здоренко (вих. від 

16.11.2006 р. № 13244) щодо протиправного використання знака для товарів і 

послуг "Збручанська, комб." 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертного 

дослідження об‘єктів інтелектуальної власності від 01.12.2006 р. № 148 

(0,58 друк. арк.); 

 – генерального директора ТОВ "Ультра" Гордейчука О.А. (вих. від 

07.12.2006 р. № 03/12-06) щодо тотожності або схожості позначення "Ё-МОЁ". 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертного 

дослідження об‘єктів інтелектуальної власності від 12.12.2006 р. № 149 

(0,9 друк. арк.); 

 – директора ТОВ "Сервіс" Михайленка О.О. (вих. від 03.11.2006 р. № 3/3) 

щодо тотожності або схожості знаку для товарів і послуг "ТНК". 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертного 

дослідження об‘єктів інтелектуальної власності від 23.11.2006 р. № 143 

(0,42 друк. арк.); 

 – директора ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (вих. від 

27.04.2006 р. № 01/11-1487) щодо рецензування Звітів про незалежні оцінки 

вартості майнових прав на використання ОІВ. 

За результатами дослідження підготовлено рецензії на Звіти про 

незалежні оцінки вартості майнових прав на використання ОІВ від 11.05.2006 р. 

(0,25 друк. арк.); 

 – директора ТОВ "Нові інноваційні технології" щодо рецензування Звіту 

про оцінку вартості майнових прав на ОІВ. 

За результатами дослідження підготовлено рецензію на Звіт про оцінку 

вартості майнових прав на ОІВ від 15.09.2006 р. (0,17 друк. арк.). 

 

2. За ухвалами: 
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 – Донецького апеляційного господарського суду від 17.12.2003 р. по 

господарській справі № 18/239 про припинення порушення прав на об‘єкти 

інтелектуальної власності у вигляді запатентованого винаходу «Секції 

механізованої кріпи 1КД-80М» та її модифікацій.  

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 24.03.2006 р. № 50 (0,9 друк. арк.); 

 – Господарського суду Донецької області від 01.11.2005 р. по 

господарській справі № 39/418п/д про припинення порушення авторських прав 

на твір «Радіо Шансон». 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 19.04.2006 р. № 141 (0,5 друк. арк.); 

 –  Ворошиловського районного суду м. Донецька по цивільній справі № 

2-32/06 від 25.04.2006р. щодо розрахунків економічної ефективності від 

використання раціоналізаторської пропозиції № 641 ―Монтаж миникотельной 

для создания нормальных температурных условий на рабочих местах и в 

бытовых помещениях, а также получения горячей воды на хозяйственно-

бытовые цели‖. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 31.07.2006 р. (0,3 друк. арк.); 

 – Господарського суду Донецької обл. від 17.01.2006 р. по господарській 

справі № 14/237 щодо примірників аудіовізуальних творів (відеоролики 

«СТБ»). 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 25.05.2006 р. №  (0,3 друк. арк.); 

 – Господарського суду Харківської області від 26.04.2006 р. по 

господарській справі № 29/38-06 про порушення прав на промисловий зразок за 

патентом України № 10574 «Колісний трактор». 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 27.06.2006 р. № 185 (0,3 друк. арк.); 

 – Донецького апеляційного господарського суду 30.05.2006 р. по 

господарській справі № 18/239 про зобов‘язання забезпечити патентну чистоту 

по наданій винятковій ліцензії на винахід «Секція механізованої кріпи 1КД-

80М». 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 15.09.2006 р. № 202 (0,3 друк. арк.); 

 – Дзержинського районного суду м. Харкова від 14.03.2006 р. щодо 

цивільної справи № 2-2590/06 про визнання недійсним свідоцтва України на 

знак для товарів і послуг № 22914 "Мелодія". 

За результатами дослідження підготовлено висновок судової експертизи 

об‘єктів інтелектуальної власності від 06.09.2006 р. № 216 (0,3 друк. арк.); 

 – СВ. ЛВ на ст. Стрий ЛУ на Львівській залізниці УМВС України від 

03.10.2006 р. щодо кримінальної справи № 94-0256 щодо експертного 

дослідження аудіовізуальних творів. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 06.11.2006 р. № 247 (0,4 друк. арк.); 
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3. За постановами: 

 – СУ УМВС України в Івано-Франківській обл.: 

 від 06.04.2006 р. по кримінальній справі № 262963; 

 від 28.04.2006 р. по кримінальній справі № 267066; 

 від 11.05.2006 р. по кримінальній справі № 262992; 

 від 28.04.2006 р. по кримінальній справі № 262642; 

щодо прав власників на аудіовізуальну продукцію (правомірності 

розповсюдження відеопродукції на відеокасетах; вилучення котрафактних 

примірників та встановлення ознак контрафактності). 

За результатами дослідження підготовлено висновки експертиз об‘єктів 

інтелектуальної власності від 16.05.2006 р. відповідно № 183, 193, 194, 196 (0,9 

друк. арк.); 

 – СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці від 

20.04.2006 р. по кримінальній справі № 08-0206 щодо прав власників на 

аудіовізуальну продукцію. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертиз об‘єктів 

інтелектуальної власності від 30.05.2006 р. № 200 (0,2 друк. арк.).  

 – СУ УМВС України в Івано-Франківській обл.: 

 від 19.05.2006 р. по кримінальній справі № 267550; 

 від 19.05.2006 р. по кримінальній справі № 267549; 

 від 15.06.2006 р. по кримінальній справі № 261924; 

 від 17.07.2006 р. по кримінальній справі № 268697; 

 від 18.08.2006 р. по кримінальній справі № 262312; 

 від 07.08.2006 р. по кримінальній справі № 263027; 

 від 08.08.2006 р. по кримінальній справі № 263940; 

 від 09.08.2006 р. по кримінальній справі № 263930; 

щодо права власників на аудіовізуальну продукцію (правомірності 

розповсюдження відеопродукції на відеокасетах; вилучення котрафактних 

примірників та встановлення ознак контрафактності). 

За результатами дослідження підготовлено висновки експертиз об‘єктів 

інтелектуальної власності від 16.05.2006 р. відповідно № 207, 208, 209, 224, 225, 

226, 227, 228 (20,7 друк. арк.). 

 – Рівненського міського суду від 07.04.2006 р. по кримінальній справі 

№ 1-286/06 щодо дій приватного нотаріуса. 

За результатами дослідження підготовлено висновки експертиз об‘єктів 

інтелектуальної власності від 06.07.2006 р. відповідно № 183-1 (0,9 друк. арк.). 

 – СЧ СУ УМВС України в Херсонській області від 11.07.2006 р. за 

кримінальною справою №030312-06 щодо незаконного використання знаку для 

товарів і послуг за свідоцтвом України № 485161. 

За результатами дослідження підготовлено висновки експертиз об‘єктів 

інтелектуальної власності від 10.08.2006 р. відповідно № 223 (0,3 друк. арк.). 

 – СЧ СУ УМВС України в Херсонській області, від 11.07.2006 р. за 

кримінальною справою №030312-06 щодо використання позначення схожого зі 

знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 485161. 
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За результатами дослідження підготовлено висновок експертиз об‘єктів 

інтелектуальної власності від 10.08.2006 р. № 223 (0,33 друк. арк.); 

 – СУ УМВС України в Запорізькій області від 13 березня 2006 року за 

кримінальною справою № 630602 щодо використання технічних рішень, 

захищених деклараційними патентами України на корисну модель №№ 2869, 

2870, 2871. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 03.07.2006 р. № 179 (1,13 друк. арк.); 

 

 – СУ УМВС України в Івано-Франківській обл.: 

 від 12.09.2006 р. щодо кримінальної справи № 271286; 

 від 18.09.2006 р. щодо кримінальної справи № 263982; 

щодо права власників на аудіовізуальну продукцію (правомірності 

розповсюдження відеопродукції на відеокасетах; вилучення котрафактних 

примірників та встановлення ознак контрафактності). 

За результатами дослідження підготовлено висновки судових експертиз 

об‘єктів інтелектуальної власності від 27.09.2006 р. № 233, від 20.10.2006 р. 

№ 237 (1,0 друк. арк.); 

 – СВ. ЛГУ УМВС України в Луганській обл. від 12.09.2006 р. щодо 

кримінальної справи № 01/06/0282 щодо порушення прав промислової 

власності при виготовленні та реалізації повітряних гвинтів (корисна модель за 

патентом України № 4323V). 

За результатами дослідження підготовлено висновок судової експертизи 

об‘єктів інтелектуальної власності від 03.10.2006 р. № 231 (0,4 друк. арк.): 

 – СЧ СУ УМВС України в Хмельницькій обл. від 06.10.2006 р. щодо 

кримінальної справи № 56/0027 стосовно експертного дослідження 

аудіовізуальних творів. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 30.10.2006 р. № 236 (0,25 друк. арк.); 

 – ВСВ СМВ УМВС України в Сумській обл. від 15.06.2006 р. щодо 

кримінальної справи № 05780066 стосовно незаконного використання 

промислових зразків за патентами України № 6979 та № 6980. 

За результатами дослідження підготовлено висновок експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 12.10.2006 р. № 210 (0,54 друк. арк.). 

 

4. На замовлення  відділів по боротьбі з економічною злочинністю 

України в Івано-Франківській області  було зроблено 13 експертних висновків 

та 4 експертних дослідження.  

 Метою проведення досліджень та експертиз було: 

 - встановлення правовласників на аудіовізуальну продукцію; 

 -надання рекомендації правоохоронним органам із питань, що 

стосуються контролю за використанням суб‘єктами господарської діяльності 

об‘єктів інтелектуальної власності; порядку визначення ознак контрафакції для 

подальшого вилучення аудіовізуальної продукції, фонограм, комп‘ютерних 

програм, баз даних із незаконного продажу; 
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- виявлення порушень у сфері використання об‘єктів інтелектуальної 

власності, а саме у сфері авторського права та суміжних прав. 

 Подані на експертизу питання поставлені відповідно до чинного 

законодавства України та стосуються проблем використання об‘єктів 

інтелектуальної власності, а саме лазерних компакт-дисків для лазерних систем 

зчитування із записами аудіовізуальних творів. 

При проведенні експертизи встановлено правовласників на 

аудіовізуальну продукцію та вказано на ознаки контрафактності цієї продукції. 
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VІ. УЧАСТЬ АКАДЕМІЇ У ЗАКОНОПРОЕКТНІЙ 

 ТА НОРМОТВОРЧІЙ РОБОТІ 

 
Одним з важливих завдань науково-дослідницької діяльності інститутів 

Академії є розробка і правова експертиза законопроектів та інших правових 

актів, внесення відповідних 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, Секретаріату 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: 5 проектів 

концепцій, 2 проектів кодексів, 16 проектів законів, 2 проектів 

загальнодержавних програм, 3 проектів положення, 5 проектів постанов, 

доповідних записок,  53 рекомендацій та зауважень до нормативно-правових 

актів, 31 правової експертизи. 

Науковці інститутів працювали у 43 робочих групах із розроблення 

проектів законів та інших нормативно-правових актів.  

 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
У 2006 р. фахівці Інституту брали активну участь у реалізації 

законопроектної та нормотворчої роботі, у тому числі й у здійсненні завдань, 

що пов‘язані з нею. Основні види цієї участі такі. 

Розробка законопроектів (виконання завдань) на замовлення органів 

державної влади та правоохоронних органів 
- на виконання завдання Ради національної безпеки і оборони України 

внесені пропозиції та зауваження щодо проекту ―Концептуальних засад 

реформування правоохоронних органів України‖ (виконавець – сектор 

дослідження проблем судової діяльності); 

- участь у розробці проекту Закону ―Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України‖ (виконавець – сектор проблем кримінально-

виконавчого законодавства); 
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- участь у підготовці зауважень та пропозицій до проекту Кримінально-

процесуального кодексу України (виконавець – Лабораторія використання 

сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю); 

- участь у підготовці зауважень та пропозицій до проекту Закону України 

―Про зброю‖ (виконавець – Лабораторія використання сучасних досягнень 

науки і техніки у боротьбі зі злочинністю); 

- у зв‘язку із затвердженням Верховною Радою України Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України ―Назустріч людям‖ за дорученням 

Кабінету Міністрів України підготовлені пропозиції та зауваження до проекту 

Загальнодержавної програми правового забезпечення розбудови України як 

правової демократичної соціальної держави (виконавці – всі сектори і 

лабораторії). 

 

Участь у робочих групах по розробці законопроектів 

– акад. АПрН України Ю.М. Грошевий 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; 

- акад. АПрН України В.П. Тихий є заступником голови наукової 

громадської ради при Вищій атестаційній 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‖;  

- акад. АПрН України Ю.В. Баулін є членом групи експертів високого 

рівня Ради національної безпеки і оборони України; 

– акад. АПрН України Ю.В. Баулін, чл.-кор. АПрН України В.Ю. 

Шепітько та В.А. Журавель є членами експертної ради з юридичних наук ВАК 

України; 

– чл.-кор. АПрН України В.С. Зеленецький є членом робочих груп 

Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності та по розробці проекту Кримінально-

процесуального кодексу України, консультантом Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики; членом робочої групи по розробці проекту 

Закону України ―Про боротьбу з тероризмом‖, рекомендацій щодо 

вдосконаленню законів ―Про боротьбу з корупцією‖ та ―Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю‖, а також по підготовці 

пропозицій та зауважень щодо проекту Концепції діяльності Центру правової 

реформи і законопроектних робот; 

- акад. АПрН України В.І. Борисов як член робочої групи експертів 

Служби безпеки України брав участь у підготовці проекту Закону України ―Про 

боротьбу з тероризмом‖; 
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- чл.-кор. АПрН України В.В. Голіна та О.Г. Кальман є членами 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 М.В. Буроменський та О.В. Сердюк є членами 

робочої групи з підготовки проекту Закону України ―Кодекс доброчесності 

поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави‖;  

- чл.-кор. АПрН України М.В. Буроменський, О.В., Сердюк є членами 

колективу з доопрацювання Закону України ―Про основні засади  запобігання 

та протидії корупції в Україні‖; 

- чл.-кор. АПрН України В.Ю. Шепітько є членом секції з теоретичних, 

загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової 

експертизи Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової 

експертизи при Міністерстві юстиції України; 

- О.Г. Кальман є членом робочої групи Міністерства юстиції України 

по розробці пропозицій до проекту Комплексної програми протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2005-2010 роки;  

- О.Г. Кальман брав участь у роботі Робочої групи Міністерства 

юстиції по аналізу нормативно-правових актів з питань протидії корупції і 

організованій злочинності у сфері економіки; 

- чл.-кор. АПрН України В.В. Голіна бере участь у роботі комісії по 

реформуванню судових та правоохоронних органів; 

- О.Г. Шило є членом міжвідомчої робочої групи з розробки проекту 

Закону України "Про відшкодування шкоди потерпілим від злочинів".  
 

Правова експертиза законопроектів 

- підготовка висновку щодо проекту Закону України про внесення 

доповнення до Закону України ―Про адвокатуру‖ та Закону України ―Про 

внесення змін до Закону України ―Про адвокатуру‖ (виконавці – акад. АПрН 

України Ю.М. Грошевий та О.Г.  Шило); 

- внесення зауважень та пропозицій до проекту Закону України ―Про 

оперативно-розшукову діяльність‖ (виконавець – сектор дослідження проблем 

судової діяльності); 

- підготовка пропозицій та зауважень щодо Закону України ―Про 

внесення змін до Конституції України‖ (виконавець – сектор дослідження 

проблем судової діяльності); 

- підготовка висновків щодо проекту Закону України ―Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України‖ (щодо термінологічного уточнення та 

гуманізації кримінального законодавства) (виконавець – сектор попередження 

злочинності серед неповнолітніх та молоді); 

- підготовка зауважень на проект Закону України ―Кодекс доброчесності 

поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави‖ (виконавець - 
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лабораторія соціології та порівняльного правознавства у галузі боротьби зі 

злочинністю); 

- підготовка зауважень на проект Закону України ―Про внесення змін до 

Кримінально-виконавчого кодексу та Кримінально-процесуального кодексу 

(щодо гуманізації виконання покарань) (виконавці – сектор проблем 

кримінально-виконавчого законодавства, лабораторія соціології та 

порівняльного правознавства у галузі боротьби зі злочинністю); 

- розроблені пропозиції щодо проекту Закону України „Про службу 

апробації України‖ та пропозиції щодо проекту Закону України „Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України‖ (виконавець – сектор проблем 

кримінально-виконавчого законодавства); 

- розроблені пропозиції щодо проекту нової редакції Закону України „Про 

вибори народних депутатів України‖ (виконавці – лабораторія дослідження 

злочинності проти прав і свобод людини і громадянина). 

Участь у розробці проектів інших актів 

- підготовка для Національної комісії зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права зауважень та пропозицій до Концепції 

«Удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в 

Україні відповідно до Європейських стандартів» (виконавець – сектор 

дослідження проблем судової діяльності); 

- підготовка зауважень до Концепції подолання корупції в Україні „На 

шляху до доброчесності‖ (виконавець – сектор попередження злочинності 

серед неповнолітніх та молоді); 

- підготовка для Міністерства юстиції України пропозицій щодо проекту 

Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань 

(виконавець – сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства) 

- надання зауважень та пропозицій до проекту постанови Пленуму 

Верховного Суду України ―Про судову практику у справах про хуліганство‖ 

(виконавець – сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю); 

- підготовка Угоди про співробітництво між Апаратом Ради національної 

безпеки України та Академією правових наук України у сфері наукових 

досліджень з питань національної безпеки (виконавець – акад. АПрН України 

В.П. Тихий); 

- підготовлені пропозиції та зауваження до проекту Загальнодержавної 

програми правового забезпечення розбудови України як правової 

демократичної соціальної держави (виконавець – сектор вивчення причин 

злочинності). 

Виконання інших завдань 

- на виконання розпорядження Прем‘єр-міністра України надання 

інформації щодо тематичних пріоритетів наукових досліджень у сфері 

тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод 1950 року та практики Європейського суду з прав людини (виконавець – 

сектор дослідження проблем судової діяльності); 
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- підготовлені пропозиції щодо співробітництва між Комітетом з 

міжнародних відносин із судовими органами Судової конференції США та 

Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого 

(виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

- на запит Генеральної прокуратури України підготовлений висновок 

щодо порядку звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, 

передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України 

(виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

- підготовка пропозицій щодо розробки Стратегії національної безпеки 

України (виконавець – сектор попередження злочинності серед неповнолітніх 

та молоді); 

- підготовка пропозицій до проекту Концепції розвитку національної 

системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки (сектор вивчення причин 

злочинності); 

- розроблені методичні рекомендації для працівників органів прокуратури 

по здійсненню перевірки додержання законів спостережними комісіями 

райдержадміністрацій та виконкомів рад (виконавець – сектор проблем 

кримінально-виконавчого законодавства); 

- підготовлені зауваження та пропозиції до Плану заходів щодо реалізації 

Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпілі 

від злочинів (виконавець – сектор вивчення причин злочинності). 

 

Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 
Відповідно до п. 10.2 Статуту одним із важливих завдань науково-

дослідної діяльності Інституту є розробка і правова експертиза законопроектів і 

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 місцевого самоврядування.  

 

 1) Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади 

1. Підготовка проекту Закону України ―Про державну службу фінансових 

розслідувань‖ (В. М. Гаращук); 

 

2) Розробка законопроектів за власною ініціативою 

1. Участь у розробці Закону України ―Про нормативно-правові акти‖         

(О. В. Петришин); 

2. Розробка власної редакції проекту Закону України ―Про засади 

здійснення господарської діяльності в Україні‖( І. В. Спасибо-Фатєєва); 

 

3) Участь у робочих групах по розробці законопроектів 



 137 

Академік АПрН України О. В. Петришин є членом робочої групи 

Верховної Ради України з питань перспективного планування законопроектної 

роботи. 

Академік АПрН України Ю. М. Тодика 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 Н. Р. Нижник 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. 

У складі робочих груп по розробці проектів нормативно-правових актів 

ведуть активну роботу й інші співробітники Інституту: 

  - проекту Адміністративно-процедурного кодексу України – член-

кореспондент АПрН України Ю. П. Битяк; 

- проекту Кодексу України про адміністративні проступки – член-

кореспондент АПрН України Ю. П. Битяк Участь в робочій групі з підготовки 

проекту Кодексу України про адміністративні проступки (проект Центру 

політико-правових реформ) як член робочої групи бере к.ю.н. О.В. Константий.  

- проекту нової редакції Закону України "Про державну службу" – член-

кореспондент АПрН України Ю. П. Битяк; 

- проекту Закону України ―Про управлінські послуги‖ – член-

кореспондент АПрН України Ю.П. Битяк, доцент В. М. Гаращук; 

 - підготовка змін та доповнень до Земельного кодексу України – член-

кореспондент АПрН України М. В. Шульга; 

- проекту Закону ―Про стимулювання наукової та науково-технічної 

діяльності вищими навчальними закладами‖ - доценти Д. В.Задихайло,                   

В. І. Борисова.  

- проекту Загальнодержавної програми ―Виведення з експлуатації 

Чорнобильської АЕС‖ – член-кореспондент АПрНУ М. В. Шульга; 

- підготовка проекту Закону України ―Про загальнодержавну програму по 

запобіганню шкідливій дії вод‖ – доц. С. В. Размєтаєв.  

- участь в розробці Державної програми запобігання і боротьби з 

підтопленням земель – доц. С. В. Размєтаєв.  

Академік АПрН України О. В. Петришин є позаштатним консультантом 

комісії Верховної Ради України з питань правової політики. 

К.ю.н. А. В. Мазур згідно з наказом ДМСУ № 205 від 21.03.2006 р. ―Про 

створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку митної служби на 

період до 2015 р.‖ є членом робочої групи з підготовки проекту відповідного 

нормативно-правового акту. 

Член-кореспондент АПрН України І.В. Спасибо-Фатєєва очолювала 

міжвідомчу робочу групу по доопрацюванню Порядку відчуження нерухомого 

майна Національної академії наук України та галузевих академій наук і 
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організацій, що віднесені до їх відання, та використання коштів від реалізації 

цього майна. 

 

4) Правова експертиза законопроектів 

Протягом 2006 р. науковці Інституту традиційно значну увагу приділяли 

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, підготовці висновків щодо подання відповідних актів до 

Конституційного Суду України. Результати даної роботи Інституту були втілені 

в наступних документах: 

1. Підготовка Висновку щодо проекту Закону України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо призначення та звільнення з 

посад певних посадових осіб органів юстиції та нотаріату)" (Ю.П. Битяк). 

2. Підготовка аналітичної записки: "Конфліктолого-правовий аналіз 

змін до Конституції України: консенсуальний потенціал і конфліктні ризики (за 

Законом України № 2222-IV від 8 грудня 2004 року)" (Л. М. Герасіна, В. Д. 

Воднік, Ю. М. Розенфельд, Ю. В. Ткаченко). 

3. Зауваження щодо проекту Закону України "Про державну службу 

фінансових розслідувань" (В. М. Гаращук). 

4. Зауваження щодо проекту Концепції реформування інституту 

адміністративної відповідальності в Україні (В. М. Гаращук). 

5. Аналіз проекту змін та доповнень до Закону України "Про боротьбу 

з корупцією" (В. М. Гаращук). 

6. Наукове опрацювання проекту Закону України "Про фінансовий 

контроль в Україні" (В. М. Гаращук). 

7. Аналіз проекту Закону "Про управлінські послуги" (В. М. Гаращук). 

8. Участь у здійсненні правової експертизи проектів Законів: "Про 

внесення змін до Закону "Про мови в Українській РСР" (щодо мови 

судочинства), "Про статус сільських, селищних, міських голів", "Про 

національно-культурні автономії національних меншин України", "Про порядок 

присвоєння імен державним підприємствам, установам і організаціям"             

(В. П. Колісник). 

9. Підготовка висновків до законопроекту "Про внесення змін до 

Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або 

мов меншин" та нової редакції офіційного перекладу Європейської хартії 

регіональних або міноритарних мов (С. Г. Серьогіна). 

10. Правова експертиза законопроекту "Про внесення змін до деяких 

Законів України (щодо статусу депутатів місцевих рад)" (реєстраційний № 

0911) (Ю.П. Битяк, С.Г. Серьогіна). 

11. Підготовка висновків до законопроекту "Про Кабінет Міністрів 

України та центральні органи виконавчої влади" (реєстраційний №2325-1) (С.Г. 

Серьогіна, П.М. Любченко, І.І. Бодрова, К.Є. Соляннік). 

12. Наукова експертиза законопроекту "Про Кабінет Міністрів 

України" (реєстраційний №2325) (С.Г. Серьогіна). 
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13. Висновки до законопроекту "Про місцевий референдум" 

(реєстраційний № 1154) (С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова). 

14. Правова експертиза законопроекту "Про всеукраїнський 

референдум" (І.І. Бодрова). 

15. Аналіз та підготовка наукового висновку щодо проекту Закону 

України "Про гарантії виборчих прав громадян" (Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, І.І. 

Бодрова). 

16. Наукове опрацювання законопроекту "Про державний реєстр 

виборців" (Ю.П. Битяк, С.Г. Серьогіна, К.Є. Соляннік). 

17. Наукове опрацювання законопроекту "Про статус сільських, 

селищних, міських голів" (Ю.П. Битяк, П.М. Любченко, С.Г. Серьогіна). 

 

5) Участь у розробці проектів інших правових актів 

для Кабінету Міністрів України: 

1. Підготовка експертних пропозицій стосовно реалізації Указу 

Президента від 18.11.05 р. ―Про першочергові заходи щодо детінізації 

економіки та протидії корупції‖ – грудень 2005 р. – січень 2006 р. (Л. М. 

Герасіна, В. М. Гаращук). 

2. Зауваження щодо проекту Положення про організацію наукової і 

науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів 

акредитації (В. М. Гаращук). 

3. Аналіз та підготовка висновку на запит Прем‘єр-міністра України щодо 

існуючої системи управління у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності (І. В. Спасибо-Фатєєва). 

4. Пропозиції та зауваження до проекту розпорядження Кабінету 

Міністрів України ―Про схвалення Концепції розвитку інноваційної системи 

України та затвердження плану заходів щодо її реалізації‖ (І. В. Спасибо-

Фатєєва).  

5. Аналіз та підготовка висновку на запит Прем‘єр-міністра України щодо 

листа Мінекономіки від 25.10.2006 р. № 57-21/4875-10 про ―Основні риси 

управління науково-технологічним та інноваційним розвитком України‖            

(І. В. Спасибо-Фатєєва). 

6. Висновок до проекту постанови Кабінету Міністрів України ―Про 

державне агентство з інвестицій та інновацій‖ (І. В. Спасибо-Фатєєва). 

для Верховного Суду України: 

1. Аналіз проекту постанови Пленуму Верховного Суду України ―Про 

судову практику в справах про визнання правочинів недійсними‖ – Верховному 

Суду України надіслані відповідні зауваження (І. В. Спасибо-Фатєєва). 

2. Аналіз та зауваження до проекту постанови Пленуму Верховного Суду 

України ―Про практику застосування судами законодавства при розгляді заяв 

про забезпечення позову‖ (І. В.Спасибо-Фатєєва). 

 

Центр правової інформатики 
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Здійснювалось доопрацювання проекту Закону про захист персональних 

даних. 

Розроблено Проект «Державної Програми комп‘ютеризованої 

інформаційної системи органів внутрішніх справ України на 2007-2012 рр.». 

Розробка законопроектів за власною ініціативою 

У січні - лютому 2006 р. підготовлено пропозиції до громадського 

обговорення проекту Закону України «Про відкритість і прозорість органу 

виконавчої влади, органу місцевого самоврядування» та направлено їх до 

Кабінету Міністрів України, Президії АПрН України. 

Розроблено пропозиції, технічне завдання, експертний висновок до 

Національної програми інформатизації на  2006-2008 роки щодо розширення, 

подальшого удосконалення і впровадження Системи баз даних у галузі держави 

і права (бази даних: ―Законодавство України‖, ―Законопроекти‖, ―Термінологія 

законодавства України‖, тезаурус ―EUROVOC‖, ―Судова практика‖, 

―Міжнародні документи‖). 

Участь у робочих групах з розробки законопроектів 

Співробітники Центру надавали необхідні інформаційно-аналітичні 

матеріали для Міжвідомчої робочої групи з питань проведення аналізу 

законодавства щодо виявлення правових розбіжностей та підготовки 

пропозицій про їх усунення, що утворена Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 серпня 2005 р. № 368-р., та  Консультативній раді з питань 

інформатизації при Верховній Раді України, що утворена Розпорядженням 

Голови Верховної Ради України від 25 квітня 2003 року № 441. 

В «План роботи Консультативної ради з питань інформатизації при 

Верховній Раді України (вересень 2006 р. – червень 2007 р.)» включено 

розроблені науковцями Центру пропозиції щодо законотворчого забезпечення 

сфери інформаційно-комп‘ютерних технологій. 

Підготовлено матеріали до спільного засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань 

інформатизації при Верховній Раді України щодо широкого впровадження в 

Україні «Бібліотеки баз даних і знань в галузі держави і права».  

До складу робочої групи по доопрацюванню Законів України «Про захист 

персональних даних» (реєстр. № 0808) та «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки» (реєстр. № 0815) 

включено В.М. Брижка як автора законопроекту. 

Згідно з Розпорядженням МВС України № 169 від 27.02.2006 р. створено 

робочу групу з питань реалізації Державної програми ‖Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті і науці‖ на 2006-2010 роки, до складу якої 

включено В.Г. Хахановського.  

Розроблено пропозиції до проекту Закону України ‖Про оперативно-

розшукову діяльність‖. 
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Правова експертиза законопроектів 

Головним науковим співробітником наукової лабораторії проблем 

інформатизації діяльності правоохоронних органів Л.М. Задорожньою 

здійснювалась правова експертиза законопроектів в частині оприлюднення 

інформації щодо рішень органів державної влади та забезпечення доступу до 

такої інформації, зокрема, проекту Закону про внесення змін до Закону України 

"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (щодо гармонізації з 

нормами аналогічного законодавства Євросоюзу), проекту Закону про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України (щодо порядку оприлюднення інформації 

про бюджет), проекту Закону України ―Про внесення змін до Закону України 

―Про телекомунікації‖ (щодо безоплатного отримання рахунків за надані 

телекомунікаційні послуги)‖ та ін. 

Участь у розробці проектів інших правових актів 

Виконана робота щодо інформаційного забезпечення та формування 

збірника нормативно-правових актів «Системна інформатизація 

правоохоронної діяльності: нормативні акти із гармонізації законодавства 

України з європейським правом у зв‘язку з автоматизованою обробкою даних у 

правоохоронній діяльності». 

 

Інститут приватного права та підприємництва 
З метою впровадження у практику законотворення наукових досліджень, 

що проводяться у Науково-дослідному інституті приватного права і 

підприємництва Академії правових наук України, здійснювалося вивчення і 

аналіз проектів законодавчих актів, що розроблялися і вносилися на розгляд 

Верховної Ради України суб‘єктами права законодавчої ініціативи, що 

визначені Конституцією України. Результати досліджень шляхом внесення 

зауважень і пропозицій до законопроектів надсилались до відповідних 

комітетів Верховної Ради України (з питань аграрної політики та земельних 

відносин; з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи).  

Вивчене і проаналізоване земельне, аграрне, екологічне та інше 

законодавство, розглянуто і внесено зауваження і пропозиції до наступних 

законопроектів, що надійшли на розгляд Верховної Ради України від суб'єктів 

законодавчої ініціативи: 

З метою впровадження у практику законотворення наукових досліджень, 

що проводяться у Науково-дослідному інституті приватного права і 

підприємництва Академії правових наук України, здійснювалося вивчення і 

аналіз проектів законодавчих актів, що розроблялися і вносилися на розгляд 

Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи, що 

визначені Конституцією України. Результати досліджень шляхом внесення 

зауважень і пропозицій до законопроектів надсилались до відповідних 

комітетів Верховної Ради України (з питань аграрної політики та земельних 
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відносин; з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи).  

Співробітники Інституту (О.М. Шевченко) брали участь у засіданні 

робочої групи з розробки нової редакції Закону України ―Про свободу совісті та 

релігійні організації‖, представників релігійних організацій, державних і 

недержавних установ з представниками Венеціанської Комісії та ОБСЄ для 

обговорення висновків експертів цих міжнародних організацій щодо 

зазначеного проекту, яка відбулася у Міністерстві юстиції України 18 вересня 

2006 р. 

Вивчене і проаналізоване земельне, аграрне, екологічне та інше 

законодавство, розглянуто і внесено зауваження і пропозиції до наступних 

законопроектів, що надійшли на розгляд Верховної Ради України від 

суб'єктів законодавчої ініціативи: 

1. ―Про внесення змін і доповнень до Закону України ―Про плату за землю‖ 

(щодо порядку та термінів внесення плати)‖ (реєстраційний № 7792-1 від 

09.11.2005 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України О. І. Римаруком, П. Г. Сулковським.  

2. ―Про внесення змін до Земельного кодексу‖ (реєстраційний № 8359 від 

31.10.2005 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним 

депутатом України Г. М. Калетніком.  

3. ―Про внесення змін до Закону України ―Про фермерське господарство‖ 

(щодо державної підтримки фермерських господарств на депресивних 

територіях)‖ (реєстраційний № 8452 від 14.11.2005 р.), внесеного на 

розгляд Верховної Ради України народним депутатом України                  

Л. М. Усаченко.  

4. ―Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо плати за 

користування надрами)‖ (реєстраційний № 8479 від 18.11.2005 р.), 

поданий на розгляд Верховної Ради України народним депутатом 

України М. М. Рудьковським.  

5. ―Про внесення змін до Закону України ―Про тваринний світ‖ (щодо 

покращення охорони тваринного світу)‖ (реєстраційний № 8391 від 

02.11.2005 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним 

депутатом України О.В. Голубом.  

6. ―Про внесення змін до Закону України ―Про рослинний світ‖ (щодо 

покращення охорони рослинного світу)‖ (реєстраційний № 8405 від 

03.11.2005 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним 

депутатом України О.В. Голубом.  

7. ―Про внесення змін до Закону України ―Про плату за землю‖ (щодо 

вдосконалення законодавства)‖ (реєстраційний № 8443 від 11.11.2005 р.), 

внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом 

України Л. Ю. Миримським.  

8. ―Про ліси комунальної та приватної власності‖ (реєстраційний № 8599 

від 15.12.2005 р.), поданий на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України М. В. Мельничуком, М. Є. Мельником.  
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9. ―Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо вилучення 

(викупу) земельних ділянок для добування корисних копалин 

загальнодержавного значення‖ (реєстраційний № 8225 від 02.12.2005 р.), 

внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами 

України О. В. Салміним, І. М. Єремеєвим.  

10. ―Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо земель 

несільськогосподарського призначення)‖ (реєстраційний № 8553 від 

09.12.2005 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним 

депутатом України В. В. Онопенком.  

11. ―Про внесення змін до Закону України ―Про природно-заповідний фонд 

України‖ (щодо приведення у відповідність до вимог Земельного 

кодексу)‖ (реєстраційний № 8702 від 12.01.2005 р.), внесеного на розгляд 

Кабінетом Міністрів України. 

12.  ―Про сільські товариства з регулювання обороту земель 

сільськогосподарського призначення‖ (реєстраційний № 7467 від 

18.01.2005 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України І. Ф. Томичем, М. В. Зубцем, М. В. Гладієм.  

13.  ―Про внесення  змін до  Закону України  ―Про плату за землю‖ (щодо 

спрощення системи оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників)‖  (реєстраційний № 8710 від 13.01.2005 р.),  внесеного 

на розгляд  Верховної  Ради  України  народним  депутатом   України      

І. Ф. Томичем  

14.  ―Про рибне господарство та промисловість‖ (реєстраційний № 8492-2 від 

13.01.2005 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України О. Н. Парубком, О. М. Пеклушенком, В. А. 

Плютинським, Т. С. Прошкуратовою, А. М. Веретенниковим, О. М. 

Ткаченком, В. І. Самоплавським, Г. П. Дашутіним, В. М. Гуровим.  

15.  Кодексу України про надра (реєстраційний № 9013 від 31.01.2005 р.), 

внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом 

України Г.Б. Руденком.  

16.  ―Про внесення змін до статті 19 Закону України ―Про мисливське 

господарство та полювання‖ (щодо строків полювання на окремі види 

птахів)‖ (реєстраційний № 9064 від 09.02.2006 р.), поданий на розгляд 

Верховної Ради України народним депутатом України А. І. Кіссе.  

17.  ―Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо подовження 

терміну заборони внесення до статутних фондів, продажу та відчуження 

землі‖ (реєстраційний № 9101 від 14.02.2006 р.), внесеного на розгляд 

Верховної Ради України народними депутатами України О. О. Морозом, 

І. С. Бокиєм, М. М. Рудьковським, О. О. Шевченком, О. П.Колоніарі.  

18.  ―Про внесення змін до статті 2 Закону України ―Про фіксований 

сільськогосподарський податок‖ (реєстраційний № 7081-1 від 02.03.2006 

р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом 

України К. Т. Ващук.  

19.  ―Про внесення змін до статті 2 Закону України ―Про фіксований 

сільськогосподарський податок‖ (реєстраційний № 7081 від 27.02.2006 
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р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами 

України В. А. Калінчуком, М. В. Мельничуком, В. О. Фіалковським, В. П. 

Цушком, І. В. Кальніченком.  

20.  ―Про внесення змін до Закону України ―Про мисливське господарство та 

полювання‖ (щодо вдосконалення порядку державного контролю та 

підвищення ефективності мисливського господарства і полювання)‖ 

(реєстраційний № 9181 від 01.03.2006 р.), внесеного на розгляд Верховної 

Ради України народними депутатами України В.Д. Бондаренком, С. В. 

Соболєвим, І. І. Осташем  

21.  ―Про статус територій екологічного забруднення‖ (реєстраційний № 

9163 від 23.02.2006 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України 

народними депутатами України П.П. Димінським, С.Г. Кіроянц, В. Д. 

Кирилловим, І. С. Насаликом, Е. О. Цкітішвілі. 

22. ―Про внесення зміни до статті 54 Закону України ―Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи‖ (щодо пенсійного забезпечення)‖ (реєстраційний № 1178 від 

24.07.2006 р.), внесеного на розгляд народним депутатом України О. А. 

Васильєвим.  

23. ―Про внесення змін до Закону України ―Про захист тварин від 

жорстокого поводження‖ (щодо визначення окремих термінів)‖ 

(реєстраційний № 1105 від 06.07.2006 р.), внесеного на розгляд 

народними депутатами України М.С. Комаром, В.В. Матюхою, Т.В. 

Засухою.  

24. ―Про внесення зміни до статті 54 Закону України ―Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (щодо постраждалих унаслідок ядерних випробувань)‖, 

реєстраційний № 1281 від 04.08.2006 р., внесеного на розгляд народними 

депутатами України М. М. Рудьковським, М. О. Даніліним.  

25. ―Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо врегулювання 

земельних відносин)‖ (реєстраційний № 1296 від 04.08.2006 р.), внесеного 

на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України М. М. 

Рудьковським, С. М. Чмирем.  

26. ―Про внесення змін до Закону України ―Про ветеринарну медицину‖‖ 

(реєстраційний № 2046 від 06.09.2006 р.), внесеного на розгляд Верховної 

Ради України народним депутатом України М. В. Кладієм.  

27. ―Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо регулювання 

земельних відносин)‖ (реєстраційний № 2115 від 11.09.2006 р.), внесеного 

на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України В. В. 

Писаренком. 

28. ―Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо повноважень 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у 

галузі земельних відносин)‖ (реєстраційний № 2055 від 07.09.2006 р.), 

внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом 

України Б. В. Гунським.  
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29. ―Про внесення зміни до Водного кодексу України‖ (реєстраційний № 

2107 від 11.09.2006 р.), внесеного на розгляд народним депутатом 

України В. П. Цушком.  

30. ―Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України (щодо 

застосування коштів, які надходять від втрат сільськогосподарського 

виробництва)‖ (реєстраційний № 2130 від 12.09.2006 р.), внесеного на 

розгляд Верховної Ради України народним депутатом України А. В. 

Шевченком.  

31. ―Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо земель 

несільськогосподарського призначення)‖ (реєстраційний № 2129-1 від 

18.09.2006 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України В. В. Онопенком, Д. М. Притикою, Є. В. 

Корнійчуком, О. Ю. Шустіком.  

32. ―Про консервацію земель‖ (реєстраційний № 2237 від 02.10.2006 р.), 

внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами 

України О.І. Борзих, М.В. Гладієм, С. Рижуком, М.В. Зубцем, А.І. 

Фадєєвим.  

33. ―Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України (щодо 

обмеження вилучення особливо цінних земель заповідників та 

національних природних парків)‖ (реєстраційний № 2312 від 11.10.2006 

р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом 

України А. В. Шевченком.  

34. ―Про внесення змін до Закону України ―Про Червону книгу України‖ 

(щодо покращення охорони рідкісних та таких, що знаходяться під 

загрозою зникнення, видів тварин та рослин)‖ (реєстраційний № 2314 від 

11.10.2006 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України О. В. Голубом, Б. Я. Безпалим.  

35. ―Про внесення змін до Закону України ―Про мисливське господарство та 

полювання‖ (щодо вдосконалення державного контролю за мисливським 

господарством та полюванням)‖ (реєстраційний № 2316 від 11.10.2006 

р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами 

України О. В. Голубом, Б. Я. Беспалим.  

36. ―Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обмеження 

вилучення особливо цінних земель заповідників та національних 

природних парків)‖ (реєстраційний № 2312 від 11.10.2006 р.), внесеного 

на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України О. В. 

Голубом, Б. Я. Беспалим.  

37. ―Про внесення змін до Закону України ―Про рослинний світ‖ (щодо 

покращення охорони рослинного світу)‖ (реєстраційний № 2317 від 

11.10.2006 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України О. В. Голубом, Б. Я. Беспалим.  

38. ―Про внесення змін до Закону України ―Про екологічну експертизу‖ 

(щодо збільшення повноважень громадськості та розширення переліку 

об'єктів екологічної експертизи)‖ (реєстраційний № 2313 від 11.10.2006 
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р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами 

України Голубом О. В., Беспалим Б. Я. 

39. ―Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення 

покарання за жорстоке поводження з тваринами)‖ (реєстраційний № 2315 

від 11.10.2006 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України 

народними депутатами України О. В. Голубом, Б. Я. Беспалим.  

40. ―Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо запровадження 

прозорих механізмів продажу та оренди землі та запобігання корупції)‖ 

(реєстраційний № 2520 від 13.11.2006 р.), внесеного на розгляд Верховної 

Ради України народними депутатами України О.В. Турчиновим, О.Б. 

Боднаром.  

41.  В.І. Король, С.А. Дзіс надали пропозиції та зауваження до проекту 

постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення 

про систему інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення 

державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного 

розвитку економіки‖ (вих. № 309/02/158 від 08.09.2006 р.). 

42.  Т.В.Сліпачук, І.І. Новосельцев підготували пропозиції та зауваження до 

проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України‖ (щодо аспектів транскордонного банкрутства) (у відповідь 

на запит Державного департаменту з питань адаптації законодавства 

Міністерства юстиції України № 80-РДК-06/2 від 02.10.2006 р.). 

43.  В.І. Король надав пропозиції стосовно проекту розпорядження Кабінету 

Міністрів України „Про схвалення Концепції розвитку інноваційної 

системи країни та затвердження плану заходів щодо її реалізації‖ (у 

відповідь на запит Державного агентства з інвестицій та інновацій № 

973/02-0608 від 14.11.2006 р., вих. №  309-01/215 від 24.11.2006 р.) 

44.  О.В. Безух Підготовка наукового висновку щодо проекту Закону України 

„Про внесення змін до Господарського кодексу України‖ на підставі 

доручення (лист № 06-8/12-404 від 26.10.06).  

 

Висновки щодо вказаних проектів законів України направлені листами у 

відповідні комітети Верховної Ради України: 

вих. № 309-01/01-04 від 10.01.2006 р., вих. № 309-01/05-09 від 12.01.2006 р., 

вих. № 309-01/13-14 від 23.01.2006 р., вих. № 309-01/21 від 30.01.2006 р., 

вих. № 309-01/23-24 від 01.02.2006 р., вих. № 309-01/28 14.02.2006 р., № 309-

01/33 від 17.02.2006 р., вих. № 309-01/38-39 01.03.2006 р., вих. № 309-01/52-

54 16.03.2006 р. 

 

Співробітники Інституту взяли участь у розробці проекту Екологічного 

кодексу України та підготували пояснювальну записку до нього. 

Співробітниками Інституту підготовлено відповідні пропозиції : 

1. Щодо приватизації земельної ділянки співвласниками житлового будинку 

(на запит заступника голови Державного комітету України по земельних 

ресурсах В.В. Жмуцького № 14-17-2-К637/4006 від 29.05.2006 р.). 
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2. Щодо приватизації земельної ділянки співвласниками житлового будинку 

(на лист АПрН України № 546 від 02.06.2006 р.). 

 

Інститут інтелектуальної власності 

Значна увага приділялась розробці зауважень і пропозицій до чинного 

законодавства з метою його удосконалення та приведення у відповідність до 

міжнародних та європейських правових стандартів, проведенню правової 

експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів.  

 Результати наукових досліджень Інституту впроваджувалися в діяльність 

органів державної влади, правоохоронних і судових органів.  

 Найбільш вагомі результати такого впровадження полягають в такому: 

Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади 

 1. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, 

галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», щодо внесення 

змін до статті 5 даного Закону, відповідно до листа від 11 вересня 2006 р. № 16 

Голови підкомітету з питань науки ВР України з питань науки і освіти.  

2. Проект Закону України ―Про внесення змін до Закону України ―Про 

статус суддів‖ щодо переходу від обов‘язкового державного страхування життя 

та здоров‗я суддів до системи компенсійних виплат суддям із Державного 

бюджету. 

3. Проект Закону України ―Про внесення змін до деяких законів України 

щодо розміру оплати праці та інших заходів матеріального і соціального 

забезпечення суддів‖.  

4. Проаналізовано та взяла участь у громадських обговореннях проекту 

Наказу ―Про затвердження нормативно-правових актів щодо знаків для товарів 

і послуг‖. За результатами обговорень сформульовані зауваження та пропозиції 

до вищезазначеного Проекту, які надіслані до Державного департаменту 

інтелектуальної власності.  

5. На виконання доручення Академії правових наук України щодо 

опрацювання Проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції розвитку інноваційної системи України та затвердження 

плану заходів щодо її реалізації» на виконання пункту 2 доручення Прем‘єр-

міністра України від 19.07.2006 р. № 25104/1/1-06, розробленого Державним 

агентством України з інвестицій та інновацій (лист від 14.11.06 за № 973/02-

0605)  надано зауваження до Проекту Концепції розвитку інноваційної системи 

України, підготовленої Держінвестицій. 

6. На виконання доручення Академії правових наук України щодо 

проведення аналізу існуючої системи управління у сфері наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності (лист № 861 від 02.10.2006 р.) згідно з 

дорученням Прем‘єр-міністра України В. Януковича від 27.09.2006 р.               
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№ 33375/2/1-06 проведено аналіз представлених документів, зокрема Рішення 

№ 4 Комітету з питань науки і освіти «Про удосконалення системи управління 

наукової, науково-технічної та інноваційної сфери діяльності» від 6 вересня 

2006 р., а також Висновок Головного управління державної служби України 

щодо стану системи державного управління у сферах наукової, науково-

технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та охорони 

інтелектуальної власності та ефективності її структури від 16 серпня 2006 р. за 

№ 7161/94-06. 

7. На виконання доручення Академії правових наук України щодо 

опрацювання документів, підготовлених Міністерством економіки України 

(лист від 25.10.06. № 57/4875-10) та у зв‘язку з включенням до складу робочої 

групи, створеної з метою виконання доручення Кабінету Міністрів України 

щодо побудови ефективної системи управління науковою, науково-технічною 

та інноваційною діяльністю  розроблено пропозиції до проекту реформування 

системи управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю. 

8. На виконання доручення Академії правових наук України розроблено 

пропозиції та зауваження щодо реформування системи управління у сфері 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та утворення 

Державного агентства України з інвестицій та інновацій як центрального 

органа виконавчої влади. 

9. На виконання доручення Академії правових наук України розроблено 

низку заходів та пропозицій щодо пріоритетного  розвитку науки як 

визначального джерела економічного зростання і невід'ємної складової 

національної культури і освіти, яка створює необхідні умови для реалізації 

інтелектуального потенціалу. 

10. У складі Міжвідомчої робочої групи з розробки правового механізму 

протидії «рейдерству» та захисту інтересів держави на приватизованих 

підприємствах та на підприємствах інших форм власності, створеній Радою 

національної безпеки і оборони України, підготовлено  пропозиції щодо 

організаційно-практичних заходів забезпечення адекватної протидії рейдерству 

в Україні. 

11. Підготовлено зауваження та пропозиції до запиту, що готувався 

Академією правових наук України відповідно до листа Міністерства 

закордонних справ України від 14 серпня 2006 р. № 72/13-601-5319 ―Щодо 

технічної допомоги ЮНСІТРАЛ‖. 

12. Д.ю.н. О.Орлюк виступила на слуханнях Комітету з питань науки і 

освіти Верховної Ради України 29 листопада 2006 р. на тему «Інноваційна 

діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» з доповіддю  «Стан та 

проблеми законодавчого забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки». 

 

Розробка законопроектів за власною ініціативою  

Розроблено Проект Закону України «Про внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України щодо запровадження запобіжних заходів». 
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Участь у робочих групах  по розробці  законопроектів  

 Співробітники Інституту брали участь у засіданнях Президії Академії 

правових наук України, робочих групах і секціях з питань нормативно-

законодавчої діяльності, інтелектуальної власності та трансферу технологій при 

Громадській колегії Державного департаменту інтелектуальної власності МОН 

України, Громадської колегії при Голові Державної судової адміністрації 

України, Комітету з питань інтелектуальної власності АПУ, Секції судової 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та 

методичної ради з проблем судової експертизи Міністерства юстиції України. 

Зокрема, д.ю.н. О.Орлюк брала участь у роботі: 

 Міжвідомчої робочої групи з розробки правового механізму протидії 

«рейдерству» та захисту інтересів держави на приватизованих підприємствах та 

на підприємствах інших форм власності, до складу якої включена від АПрНУ 

згідно з Розпорядженням Секретаря Ради національної безпеки та оборони 

України від 31 жовтня 2006 р. № 110/2006;  

  робочої групи, створеної Академією правових наук України 

розпорядженням від 2 листопада 2006 р. з метою виконання доручення КМУ 

щодо побудови ефективної системи управління науковою, науково-технічною 

та інноваційною діяльністю, проведення аналізу системи управління у сфері 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та підготовки зауважень 

до пропозицій, розроблених Центром досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва та представлених Міністерством 

економіки України;  

 робочої групи щодо роботи над доопрацюванням Закону України «Про 

захист персональних даних» (реєстраційний № 0808), організованої Комітетом 

з питань науки та освіти Верховної Ради України (лист від 06.11.2006 р. № 06-

6/9-888); 

 робочої групи з опрацювання законопроекту «Про внесення змін до 

Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної 

академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового 

комплексу», щодо внесення змін до статті 5 даного Закону, відповідно до листа 

від 11 вересня 2006 р. № 16 Голови підкомітету з питань науки ВР України з 

питань науки і освіти;  

 робочої групи з підготовки Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове 

забезпечення» (згідно з розпорядженням АПрНУ від 4 жовтня 2006 р. № 15); 

 круглого столу «Проблемні питання третейського судочинства: 

прийняття рішення третейського суду, його оскарження та виконання», що 

проводився 21 липня 2006 р. Радою Голів постійно діючих третейських судів 

при Торгово-промислових палатах та Спілка третейських суддів України;  

 круглого столу з питань забезпечення інноваційних процесів у 

бюджетному процесі України «Інноваційна модель розвитку як домінанта 
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бюджетної політики», що проводився 23 листопада 2006 р. в Інституті 

законодавства Верховної Ради України. 

Правова експертиза законопроектів  

У цьому напрямку проведено правову експертизу наступних 

законопроектів:  

1. Експертиза Закону України ―Про внесення змін до Закону України 

―Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків‖. 

2. Зауваження та пропозиції на проект Закону України ―Про охорону прав 

на промислові зразки‖. 

3. Зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення 

змін та доповнень до Закону України «Про авторське право та суміжні права». 

 

Участь у розробці проектів інших нормативно-правових актів 

1. Зауваження та пропозиції на постанову Кабінету Міністрів України № 

71 від 18 січня 2003 р. «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за 

використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та 

порядку їх виплати»  

2. Зауваження та пропозиції на постанову Кабінету Міністрів України № 

72 від 18 січня 2003 р. «Про затвердження мінімальних ставок винагороди 

(роялті) за використання об‘єктів авторського права і суміжних прав» 

3. На замовлення відділів по боротьбі з економічною злочинністю 

України в Івано-Франківській області  було підготовлено 13 експертних 

висновків та 4 експертних дослідження щодо права власників на аудіовізуальну 

продукцію:  

** стосовно правомірності розповсюдження відеопродукції на відео-

касетах, 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 правовласників та ознак контрафакції вилученої 

продукції.  

Підготовлено висновок на запит Державного підприємства ―Український 

інститут промислової власності‖ від 7 листопада 2006 р. № 2075/01 щодо 

можливості застосування процедури закупівлі у одного виконавця.  

4. На виконання доручення Академії правових наук України було 

здійснено аналіз чинних нормативних актів щодо інвентаризації об‘єктів 

інтелектуальної власності. На підставі чинного законодавства України та 

відповідних нормативно-правових актів і рекомендацій Мінфіну, 

Держказначейства, ФДМ та МОН України Академією правових наук України 

та її підвідомчими науково-дослідними установами було проведено 

інвентаризацію об‘єктів права інтелектуальної власності, що належать державі 
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або були створені за державні кошти і входять до складу активів Академії та 

підвідомчих установ, а також досліджено стан постановки зазначених 

нематеріальних активів на бухгалтерський облік. 

5. Проведена інвентаризація (як у НДІ, так і в установах АПрНУ) 

дозволила зробити ряд висновків, спрямованих на врегулювання на належному 

рівні процесів управління державним майном у сфері здійснення ефективної 

вартісної оцінки, постановки на бухгалтерський облік та інвентаризації  

об‘єктів права інтелектуальної власності.  

6. Розроблено пропозиції до рекомендацій Всеукраїнської наукової 

конференції ―Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове 

забезпечення, яка проходила в м. Харків 24-25 жовтня 2006 р. 

7. Д.ю.н. О.Орлюк виступила з доповіддю ―Стан та проблеми 

законодавчого забезпечення інноваційного розвитку національної економіки‖ 

на слуханнях у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України 

―Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення‖. 

Матеріали виступу були використані при роботі над концепцією проекту 

Інноваційного кодексу.  

8. Д.ю.н. О.Орлюк виступила на постійно діючому круглому столі 

Українського союзу промисловців і підприємців при ТПП України на тему 

―Інтелектуальний продукт – основа інноваційного розвитку економіки та 

трансферу сучасних технологій‖ 29 вересня 2006 р. з доповіддю ―Правові 

аспекти передачі інтелектуальних складових технологій. Специфіка експертних 

досліджень, пов‘язаних із забезпеченням захисту прав інтелектуальної 

власності‖. Матеріали виступу були враховані при розробці рекомендацій щодо 

застосування положень Закону України «Про державне регулювання трансферу 

технологій».  
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VII. УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 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 2006 р. Президія Академії та її інститути виступили 

організаторами та співорганізаторами більше 10 конференцій, семінарів, 

―круглих столів‖, а її науковці взяли участь у роботі понад 300 наукових 

заходів.  

Помітною подією в науковому житті країни стало проведення 27-28 

жовтня 2006 р. у м. Харкові на базі Академії правових наук України, 

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та 

Харківського національного економічного університету Всеукраїнської 

науково-практичної конференції „Інноваційний розвиток України: 

наукове, економічне та правове забезпечення‖. 

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство промислової політики України, Міністерство економіки 

України, Національна академія наук України, Академія правових наук України, 

Державні адміністрації Харківської, Сумської, Полтавської областей, Північно-

Східний науковий центр НАН і МОН України, Національна юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого, Інститут економіки та прогнозування НАН 

України, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН 

України, Харківський національний економічний університет, Харківська 

національна академія міського господарства. 

Метою конференції стало обговорення проблем сучасного стану і 

перспектив функціонування національної господарської системи, формування 

методологічних та практичних рекомендацій щодо наукового, економічного і 

правового забезпечення інноваційного розвитку. 

Важливість і актуальність проведення конференції підкреслювалась і в 

привітаннях надісланих на адресу учасників конференції від Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем‘єр-міністра України, 

Президента українського союзу підприємців і промисловців. 

Робота на конференції провадилася за такими науковими напрямками: 

сучасна інноваційна система: глобальні закономірності і регіональні 

особливості; організаційно-економічні складові активізації інноваційної 

діяльності; цивілістичний аспект створення і впровадження інноваційних 

продуктів; проблеми інноваційного права та державного стимулювання 

інноваційної діяльності.  

У роботі конференції взяли участь заступник міністра освіти і науки 

України М. Степко, заступник міністра економіки України Л. Мусіна, 
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завідувач відділу освіти і науки Секретаріату Президента України О. Коврига, 

заступник Генерального прокурора України Т. Корнякова, керівники органів 

місцевої влади та місцевого самоврядування, провідних підприємств та банків. 

З доповідями та повідомленнями виступили 8 академіків та членів-

кореспондентів НАН України, 13 академіків та членів-кореспондентів Академії 

правових наук України та Академії педагогічних наук України, 42 докторів 

наук, 52 кандидати наук. 

За результатами конференції розроблено Рекомендації та Пакет 

першочергових законодавчих пропозицій у сфері інноваційної діяльності, які 

надіслані до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України.  

 

Крім цього наукового форуму установи Академії стали ініціаторами 

проведення цілої низки конференцій, „круглих столів‖ тощо. 

 

У 2006 році колективом Інституту вивчення проблем злочинності була 

організована і  проведена міжнародна науково-практична конференція  ―Роль 

захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов'язаних 

із взяттям під варту‖ (22-23 лютого 2006 р. м. Харків). 

У 2006 році Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування виступив організатором та співорганізатором таких наукових 

заходів:  

 

1. Регіональна наукова конференція “Конституція Пилипа Орлика 1710 

р. і розвиток українського конституціоналізму” 

22 лютого 2006 року Інститутом державного будівництва та місцевого 

самоврядування Академії правових наук України на виконання Указу 

Президента України від 21 березня 2005 р. № 504 та згідно з розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2005 р. ―Про затвердження заходів з 

відзначення 295-ї та підготовки до відзначення 300-ї річниці прийняття 

Конституції гетьмана Пилипа Орлика‖, спільно з Національною юридичною 

академією України імені Ярослава Мудрого в Харкові було проведено 

регіональну наукову конференцію ―Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і 

розвиток українського конституціоналізму‖, в роботі якої взяли участь близько 

75 вчених юристів, істориків, фахівців у галузі конституційного права, 

державного будівництва та місцевого самоврядування. Метою конференції 

стало дослідження видатної пам‘ятки вітчизняного права - Конституції 

гетьмана Пилипа Орлика, зокрема у розрізі проблематики становлення та 

розвитку конституціоналізму в Україні. За результатами проведеної роботи 

видано тематичний збірник: Державне будівництво та місцеве самоврядування: 

Збірник наукових праць / Гол. ред. Ю. П. Битяк. – Х.: Право, 2006. – Вип. 11., 

присвячений відповідній проблематиці. 
 

2. Науковий семінар “Конституція України: практика реалізації та 

перспективи розвитку”. 
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21 червня 2006 року у Харкові до 10-ї річниці прийняття Конституції 

України Інститутом було організовано і проведено науковий семінар 

―Конституція України: практика реалізації та перспективи розвитку‖, 

присвячений обговоренню актуальних питань сучасного українського 

конституціоналізму – його історичних витоків, проблем реалізації чинної 
Конституції України, тенденцій розвитку відповідної галузі права та 
законодавства. У роботі семінару взяли участь близько 80 вчених 
юристів – фахівців різного профілю.  

 

3. ХVІІІ Харківські  політологічні читання “Конституційно-

політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми” 

24 червня 2006 р. Інститутом спільно з Президією Харківської асоціації 

політологів та Національною юридичною академією України імені Ярослава 

Мудрого у Харкові було проведено ХVІІІ Харківські політологічні читання 

―Конституційно-політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми‖ у яких 

взяли участь близько 80 фахівців різного профілю.   

  
4. ХVІ міжнародна науково-практична конференція 

"Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. 
Утилізація відходів" 

 12-16 червня Інститутом, спільно з Міністерством будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнською 

екологічною лігою, Державним управлінням екології та природних ресурсів у 

Харківській області, Українським державним НДІ проблем водопостачання, 

водовідведення та охорони навколишнього природного середовища 

"УкрВодгео", Українським головним НДІ з інженерно-технічних та екологічних 

вишукувань, ДКП "Харківкомуночиствод", КП "ВТП Вода", м. Харків та 

Білоруським державним НДЦ "Екологія", м. Мінськ, було проведено ХVІ 

міжнародну науково-практичну конференцію "Екологічні проблеми водного та 

повітряного басейнів. Утилізація відходів", у роботі якої взяли участь понад 70 

фахівців різного профілю. 

 Основні результати наукового опрацювання проблематики, що стала 

предметом обговорення на конференції, опубліковані у збірнику: "Екологічні 

проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів" / Збірник 

наукових праць ХVІ міжн. наук.-практ. конф. // Під ред. С. В. Размєтаєва. – Х.: 

УкрВодгео, 2006. – 234 с. 

 

За звітний період Центром правової інформатики проведено низку 

засідань постійно діючого семінару „Правова інформатизація‖ (керівник – 

член-кореспондент АПрН України М.Я.Швець) на яких заслухана і обговорена:  

1) Інформація на тему: «Розроблення і впровадження проектів створення 

електронних підручників зі спеціальності «Правознавство», НДЦПІ, 9 лютого 

2006 р. 
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2) Наукова доповідь на тему: «Використання здобутків правової 

інформатики для моніторингу громадської думки щодо корумпованості 

державної податкової служби України», НДЦПІ, 10 березня 2006 р. 

3) Наукова доповідь на тему: «Захист персональних даних і право 

власності на інформацію (економічний аспект)», НДЦПІ, 11 травня 2006 р. 

4) Наукова доповідь на тему: «Захист інформаційних потоків у розподіленій 

комп‘ютерній мережі», НДЦПІ, 1 серпня 2006 р. 

5) Наукова доповідь на тему: «Про стан створення електронної версії 

підручника «Основи правознавства», НДЦПІ, 26 вересня 2006 р. 

6) Наукова доповідь на тему: «Деякі питання законодавчого врегулювання 

прав громадян на інформацію в законодавстві України», НДЦПІ, 31 жовтня 

2006 р. 

7) Наукова доповідь на тему: «Нормативно-правові засади системної 

інформатизації інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур 

виборчих і референдумних процесів» (за матеріалами монографії), НДЦПІ, 30 

листопада 2006 р. 

ІІ. Разом з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування 

Національного університету державної податкової служби України проведено 

науково-практичний „круглий стіл‖ «Організаційно-правові основи протидії 

податковим та суміжним правопорушенням при здійсненні господарських 

операцій у сфері електронної торгівлі», 8 листопада 2006 р., м. Ірпінь, 

Національний університет державної податкової служби України. 

 

Інститут приватного права та підприємництва 
1. Інститутом згідно із затвердженими планами роботи на 2006 рік  у звітний 

період підготовлено та проведено „круглий стіл‖ „Правові проблеми реалізації 

житлових прав громадян‖ (м.Київ, 15 червня 2006р.).  

2. Інститутом спільно з Київською міською колегією адвокатів започатковано 

проведення спільних науково-практичних семінарів за участі провідних 

фахівців–теоретиків та практиків з нагальних питань  правореалізації та 

правозастосування.  

3. Інститутом  спільно з Лабораторією з проблем корпоративного права на базі 

юридичного Інституту ім. В. Стефаника  проведено презентацію та обговорення 

монографії наукового співробітника Інституту  В.А.Васильєвої.  

4.Інститутом спільно з університетом внутрішніх справ (м.Харків) організовано 

та проведено  „круглий стіл‖: ―Реформування житлового законодавства: 

проблеми і перспективи‖. 

 

Інститут інтелектуальної власності 
Загалом у 2006 році Інститут взяв участь у  44 заходах, серед яких 12 

міжнародних та 6 всеукраїнських конференцій.  

 Наукові заходи, що були організовані і проведені Інститутом 

Інститут виступив співорганізатором спільно з:     
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 Радою Міністрів АР Крим та науково-практичним журналом 

―Інтелектуальна власність‖ — Х ювілейної Міжнародної конференції «Защита 

прав интеллектуальной собственности», яка відбулася з 29 травня 2006 року по 

2 червня 2006 року у м. Алушта (АРК);    

 з КРЦ АПрН України —  

– навчального курсу ―Стратегічний менеджмент проектами‖, м. Київ, 18-

19.01.2006 р;  

– адемічних читань. Тема обговорення ―Закон України ―Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського Суду з прав людини‖: актуальні 

проблеми юридичної науки і освіти та правозастосовчої практики‖; 

 з МВС України, Департаментом Державної служби боротьби з 

економічною злочинністю —  

– семінару-наради ―Боротьба з правопорушеннями у сфері інтелектуальної 

власності‖, м. Київ, 14.02. 2006 р; 

– курсів підвищення кваліфікації для працівників охоронних органів у сфері 

інтелектуальної власності, м. Київ, 15.06.2006 р; 

 з Державною митною службою України (м. Київ, 23.05.2006 р.) 

– семінару-наради ―Актуальні питання щодо вдосконалення роботи із 

запобігання переміщенню товарів, що порушують права інтелектуальної 

власності‖;  

 з Компанією ―Зовнішекономсервіс‖, Державною митною службою України 

(м. Київ, 15.02. 2006 р.) 

– семінару ―Торговельна марка: набуття та захист прав. Особливості 

застосування норм митного законодавства для захисту прав інтелектуальної 

власності‖;  

 з АПУ України, Адвокатською конторою ―Кононов і Созановський‖ (м. 

Київ, 06 – 10.06. 2006 р.) 

– III щорічної правничої конференції (практична секція ―Захист авторських та 

суміжних прав на об‘єкти нових технологій‖). Розглядались питання щодо 

судового захисту прав на ОІВ,  боротьби з контрафактною продукцією; 

 з Conference House,  АК ―Кононов і Созановський‖ (м. Київ, 27.04.2006.) 

– III професійної конференції ―Практика защиты интеллектуальной 

собственности‖. Розглядались питання щодо судового захисту прав на ОІВ, 

боротьби з ―контрафактом‖, комплексного захисту об‘єктів промислової 

власності; 

          Брав участь і виступив з доповіддю ст.н.с. П.Боровик; 

 з Міжнародним благодійним фондом ―Техномост‖, МОН України —  

м. Київ (26.04.2006.) 

– Всеукраїнського форуму ―Проблемы и перспективы внедрения високих 

технологий в Украине‖.  

 з Бізнес -  центром ―Національний‖ (м. Київ, 22.02. 2006 р.) 

– семінару ― Право інтелектуальної власності‖. 

Всього співробітниками Інституту на конференціях, семінарах, форумах, 

а також у різноманітних наукових дискусіях була зроблена 51 доповідь. 
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VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Члени Академії правових наук України та науковці її структурних 

підрозділів у 2006 р. опублікували близько 1000 одиниць друкованої продукції, 

підготовленої як одноособово, так і у співавторстві, загальним обсягом понад 

2300 д.а., з яких за приблизними підрахунками:  53 монографії, 30  підручників 

та курсів лекцій,  26 навчальних та практичних посібників, 3 брошури, 2 

словники 4 довідники,  20 науково-практичних коментарів законодавства, 6 

збірників нормативних актів,  25 збірників наукових праць, 5 довідкових та 

аналітичних оглядів, наукових записок, 3 біографії та бібліографії вчених, одне 

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, понад 800 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 2006 р., 16 

монографій, 2 підручники, 8 навчальних посібників, 1 словник, 11 нормативно-

правових видань та кодексів,  4 періодичних видання та 3 довідкових видання. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
У 2006 р. науковцями Інституту видано опубліковано: 10 монографій, 5 

підручників, 10 навчальних посібників, 2 збірники наукових праць, 3 науково-

практичні коментарі законодавства,   3 довідкових огляди, понад 100 наукових 

статей. Зокрема: 

1. Монографії  

1. Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності 

неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті: досвід 

конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / Кол. авторів: В.В. Голіна, 

В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін.; За заг. ред. чл.-кор. АПрН України, д.ю.н., 

проф. В.В. Голіни та д.ю.н., проф. В.П. Ємельянова - Х.: Право, 2006, (14,5 д.а.). 

2. Голіна В.В. Судимість. Монографія. – Х.: Харків Юридичний. 2006, (24,0 

д.а.). 

3. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі 

криміналістичні методики: Монографія / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. 

Коновалова, В.А. Журавель та ін.; За. ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006 (39 

д.а.) (В.Ю. Шепітько (автор. – 10,5 д.а.); В.А. Журавель (автор. – 4 д.а.)); 

4. Борисов В.І., Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Дунаєва Т.Є. 

Службова злочинність: теоретичні та практичні питання запобігання і протидії. 

2006 (9,1 д.а.)  Деп. в ДНТБ України 5.06.2006. №40-Ук 2006. 

5. Зеленецкий В. С., Глинская Н. В. Теория и практика обоснования 

решений в уголовном процессе Украины. – Х.: Страйд, 2006, (21 д.а.). 

6. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх 
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розподіл в установи виконання покарань. Монографія. – Х.: Кроссроуд, 2006, 

(11,4 д.а.). 

7. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування, 

координації заходів протидії / За ред. д.ю.н., проф. Кальмана О.Г. – Х.: Новасофт, 

2005, (11,5 д.а.). 

8. Борисов В.І., Гуторова Н.О., Батиргареєва В.С., Лемешко О.М. та ін. 

Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / За заг. ред. акад. 

АПрН України, д.ю.н., проф. Борисова В.І. та д.ю.н., проф. Гуторової Н.О. – Х.: 

Одіссей, 2005, (15,55 д.а.). 

9. Баулін Ю.В., Борисов В.І., Дорош Л.В. та ін. Організований наркобізнес 

(поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / За заг. ред. Ю.В. 

Бауліна, Л.В. Дорош. – Х.: Право, 2005, (17 д.а.). 

10. Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: 

поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної 

або радіаційної безпеки. – Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006, (11,4 д.а.). 

 

2. Підручники, курси лекцій 

1. Курс лекций по криминологии / Под ред. проф. Даньшина И.Н. (Общая 

часть) и проф. Голины В.В. (Особенная часть). – Х.: Одиссей, 2006, (заг. обсяг - 

15 д.а.). 

2. Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні (збірник 

документів) / За заг. ред. Буроменського М.В. – Х., 2006 (12 д.а.) (чл.-кор. 

АПрН України Буроменський М.В. – 2 д.а.; Стешенко В.М. – 2 д.а.). 

3. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии. 

Учебник. 2-е изд. – Х.: Одиссей, 2006. (17,5/ 8,7 д.а. Шепитько В.Ю.). 

4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. 3-е изд. – Х.: Одиссей, 

2006. (21,3 д.а.). 

5. Зеленецкий В. С. Компьютерная этика: Учебн. пособие. – Х.: 

Кроссроуд, 2006, (15 д.а. у співавтор.). 

 

3. Навчальні та практичні посібники, практикуми та програми 

1. Криміналістична профілактика економічних злочинів: Науково-

практичний посібник / Кол. авт.: С.В. Веліканов, А.Ф. Волобуєв, В.А. 

Журавель, Кисельова С.С., Осика І.М., Степанюк Р.Л., Шевчук В.М. (за ред. 

В.А. Журавля). – Х.: Харків юридичний, 2006 (14,75 д.а.). 

2. Зеленецький В.С., Ємельянов В.П. Концептуальні основи визначення 

категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом: Науково-

практичний посібник. – Х.: Кроссроуд, 2006 (3,6 д.а.). 

3. Правовий та соціальний захист неповнолітніх від насильства в сім‘ї: 

Методичний посібник для працівників правоохоронних органів / Авт. колектив: 

Блага А.Б., Бобрикова О.О., Мартиненко О.А., Шевченко Л.О., Пономарчук 

О.В. - Х.: Курсор, 2006 (7 д.а.). 
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4. Яковець І.С. Методичні рекомендації по виконанню спостережними 

комісіями функцій, завдань та повноважень: Практичний посібник для членів 

спостережних комісій. – Донецьк: Дон. Меморіал, 2006 (8,7 д.а.). 

5. Яковець І.А. Методичні рекомендації для працівників органів 

прокуратури по здійсненню перевірки додержання законів спостережними 

комісіями райдержадміністрацій та виконкомів рад. – Донецьк: Дон. Меморіал, 

2006, (2 д.а.). 

6. Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності // Навч. посібник. - Х.: 

Право, 2006 (8,1 д.а.). 

8. Осадчий В.І. Забезпечення законності, громадського порядку та 

безпеки громадян під час виборчої кампанії 2006 року: Методичні 

рекомендації. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006 (2 д.а.). 

9. Закон України ―Про попередження насильства в сім'ї‖: Практичний 

посібник для органів і установ із попердежння насильства в сім'ї / За ред. О.М. 

Руднєвої. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2006 

(6 д.а.).  

10. Модельні справи із застосування Конвенції про ліквідацію усіх форм 

дискримінації щодо жінок в Україні / За наук. ред. О.М. Руднєвої – К.: Істина. – 

2006 (6 д.а.); 

 

4. Науково-практичні коментарі 

1. Модельні справи із застосування Конвенції про ліквідацію усіх форм 

дискримінації щодо жінок в Україні  / За наук. ред. О.М. Руднєвої. К.: Істина, 

2006 (8 д.а.). 

2. Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Тихий В.П. та ін. 

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. 

Сташиса, В.Я. Тація. – 3-е вид., переробл. та доповн. – Х.: Одіссей, 2006 (88,7 

д.а. (4,07 д.а.).  

3. Уголовно-исполнительный кодекс Украины: Научно-практический 

комментарий / А.Ф. Степанюк, И.С. Яковец. – Х.: Одиссей, 2006 (37,3 д.а.). 

 

5. Довідкова література, наукові огляди, збірники нормативних актів 

1. Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого 

законодавства; Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами); 

словник-довідник з ювенальної юстиції / За заг. ред. В.С. Зеленецького, Н. В. 

Сібільової. – Х., 2006 (102 д.а.). 

2. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: Словник-

довідник для працівників правоохоронних органів (Серія „Слідча та експертна 

практика‖) / Укладачі: Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 

2006 (5 д.а. / 1,6 д.а. Шепітько В.Ю.). 

3. Борисов В.І. О Владимире Владимировиче Сташисе (научный очерк) / 

Весь мир живет до тех пор, пока живет память человека / Под общей ред. В.С. 

Комисарова. – М., 2006 (0,61 д.а.). 

6. Збірники наукових праць 
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У 2006 році вийшли два збірники наукових праць Інституту ―Проблеми 

боротьби зі злочинністю‖ (12 д.а.) 

7. Наукові статті та тези наукових доповідей – більше 100 одиниць. 

 

 

Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування  
 Загалом науковцями Інституту опубліковано: 9 монографій, 4 підручники, 

5 навчальних посібників, 5 збірників наукових праць, 2 коментарі 

законодавства,      2 довідники та 2 словники, 3 збірники законодавства, 2 

довідкових огляди, понад 100 наукових статей, 75 тез наукових доповідей, 2 

аналітичних огляди. 

 

Наукові праці, що були видані в Інституті та її науковцями: 

 

Збірники наукових праць 

1. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник 

наукових праць / Гол. ред. Ю. П. Битяк. – Х.: Право, 2006. – Вип. 11. 

2. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник 

наукових праць / Гол. ред. Ю. П. Битяк. – Х.: Право, 2006. – Вип. 12. 

3. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, 

проблеми, перспективи): Матеріали Першого всеукраїнського круглого столу 

(м. Львів, 16-17 вересня 2005 року). – Львів: Край, 2006. – 320 с. 

4. Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація 

відходів / Збірник наукових праць ХVІ міжн. наук.-практ. конф. // Під ред. С. В. 

Размєтаєва. – Х.: УкрВОДГЕО, 2006. – 234 с. 

5. Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення: 

матеріали круглого столу з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України 

(м. Харків, 21 червня 2006 р.). – Х.: Право. – 2006. 

 

Наукові праці співробітників Інституту (перелік основних публікацій) 

 

Монографії 

1. Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого 

самоврядування як інституту громадянського суспільства. Монографія. – Х.: 

Одіссей, 2006. – 352 с. 

2. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: 

теоретико-правовий аналіз: Монографія. – Х.: ―Право‖, 2006. – 224 с. 

3. Бодрова І.І. Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання 

теорії та практики. – Х.: СПДФО Вапнярчук Н.М., 2006. 

4. Ярмол Л. В. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в Україні 

(загальнотеоретичне дослідження). Монографія. Праці Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / 
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Редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія 1: Дослідження та 

реферати. – Вип. 8. – Львів: Світ, 2006. – 192 с. 

5. Рабінович П. М., Грищук О. В. Право людини на компенсацію 

моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти). Праці Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / 

Редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія 1: Дослідження та 

реферати. Випуск 9. – Львів: Світ, 2006. – 140 с. 

6. Добрянський С. П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини / 

Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного 

інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії 

правових наук України / Редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія 1: 

Дослідження та реферати. Випуск 10. – Львів: Астрон, 2006. – 120 с. 

7. Панкевич О. З. Соціальна держава та права людини ―другого 

покоління‖ (загальнотеоретичне дослідження) / Праці Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / 

Редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія 1: Дослідження та 

реферати. Випуск 11. – Львів: Астрон, 2006. – 176 с. 

8. Рабінович П. М., Гудима Д. А., Добрянський С. П., Рабінович С. П., 

Пашук Т. І., Ярмол Л. В. Права людини: соціально-антропологічний вимір. 

Колективна монографія / Праці Львівської лабораторії прав людини і 

громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та 

місцевого самоврядування Академії правових наук України / Редкол.: П. М. 

Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія 1: Дослідження та реферати. Випуск 13. – 

Львів: Світ, 2006. – 280 с. 

9. Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної 

політики держави: Монографія / За заг. наук. ред. канд. юрид. наук Задихайла 

Д. В. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 256 с. 

 

 

Підручники 

1. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Ю. П. Битяка. – К.: 

Юрінком Інтер, 2006. – 543 с. 

2. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология. Х.: Еспада. – 2006. – 384 с. 

3. Політологія: Академічний курс: Підруч. для студентів юрид. спец. вищих 

навч. закладів / М.І. Панов (керів. авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та 

ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2006. – 520 с. 

(Герасіна Л.М., Панов М.І., Розенфельд Ю.Н., Ставицька О.В.). 

4.Філософія історії: Підручник / За ред. проф. Е.М. Мануйлова. – Х.: Прапор, 

2006. – 587 с. (Данильян О.Г. – у співавторстві).  

 

Посібники 

1. Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Науково- 



 162 

практичний посібник / Кол. авт.: Панов М. І., Серьогіна С. Г., Битяк Ю. П. та ін.  

Х., 2006. – 446 с.  

2. Науково-практичний посібник: Законодавство про вибори народних 

депутатів України / Панов М. І., Серьогіна С. Г. та ін. – Х.: Одіссей, 2006. – 352 

с. 

3. Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції: Навч. 

метод. посібник. – Х.: "Апекс+", 2006. – 168 с. 

4. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право Украины: Учебное 

пособие. – Х.: ООО ―Одиссей‖, 2006. – 160 с. 

5. Кучерявенко Н.П. Налоговое право Украины: Учебное пособие. – Х.: ООО 

―Одиссей‖, 2006. 

 

Коментарі законодавства 

1. Бюджетный кодекс Украины. Научно-практический коментарий / 

Составитель Н. П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2006. (5, 5 д.а.) 

2. Європейський суд з прав людини: Матеріали практики (2004-2005 рр.). 

/ Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного 

інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії 

правових наук України. – Серія ІІ: Коментарі прав і законодавства. Вип. 6. – 

Львів, 2006. – 440 с.  

 

Довідники 

1. Юридичний науково-практичний словник-довідник (основні терміни і 

поняття) / Укладачі О. Ф. Скакун, Д. О. Бондаренко. – Х.: Еспада, 2006. 

2. Права і свободи людини та громадянина. Матеріали до бібліографії. 

Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного 

інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії 

правових наук України / Редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія ІІ: 

Коментарі прав і законодавства. – Вип. 5. – Львів, 2006. – 264 с. 

 

Словники 

1. Словник термінів з правової конфліктології: Науково-довідкове 

видання / За ред. акад. АПрН України М. І. Панова, члена-кор.  АПрН України 

Ю. П. Битяка, проф. Л. М. Герасіної. –  Х.: Одіссей, 2006. – 208 с. (11,0 д.а.). 

2. Сучасний словник з  суспільних наук / За ред. О.Г. Данильяна, М.І. 

Панова. – Х.: Прапор, 2006. – 424 с. 

 

Збірники законодавства 

1. Законодавство про довкілля суверенної України: Збірник нормативно-

правових актів в 2 т.  / Укладачі А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Х.: Одіссей, 

2006 (80,5 д.а.). 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Зі змінами та 

доповненнями станом на 15 січня 2006 р. / Упорядники Ю.П. Битяк, 

В.М. Гаращук. – Х.: Право, 2006. – 384 с. 
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3. Бюджетний кодекс України. – Х.: Право, 2006. (укладач Кучерявенко 

М.П.) 

Довідкові огляди 

 1. Петришин О.В. Загальні збори Академії правових наук. Наукова 

хроніка// Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1 (44). 

 2. Петришин О.В. Координаційна діяльність Академії правових наук 

України. Наукове життя // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – 

№ 3 (46). 

 

 

Центр правової інформатики 

За звітний період науковцями Центру підготовлено і опубліковано 

чотири монографії, три посібники, чотири номери журналу „Правова 

інформатика‖, один збірник наукових праць, одну брошуру, 44 наукові статті, 

чотири тези наукових доповідей, одержано одне свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір, всього 62 друковані праці обсягом 202,52 д.а. (2749 

с.). 

Наукові праці, що були видані в Центрі 

На підставі Договору між Центром та Інститутом законодавства України 

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 

22.12.2003 р. Серія КВ № 8254) у 2006 р. виконувались роботи щодо видання та 

розповсюдження наукового журналу „Правова інформатика‖. Постановою 

Президії ВАК України від 08.06.2005 р. № 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. 

Основна мета проекту видання – залучити до цивілізованого 

інформаційного загальнодержавного поля та обговорення багатоаспектних 

завдань інформаційної сфери українських науковців, фахівців з інформатизації 

та інших галузей народного господарства щодо концептуальних, правових, 

організаційних, методологічних проблем упорядкування суспільних 

інформаційних відносин, кодифікації інформаційного законодавства в умовах 

гармонізації з нормами права континентальної системи та формування в 

Україні електронно-інформаційного середовища.  

Завдання проекту – інформаційно-аналітичне висвітлення та 

інформування про погляди, практичні результати науковців та фахівців різних 

галузей господарства, а також про зарубіжний досвід в упорядкуванні та 

шляхах нормативно-правового регулювання інформаційних відносин в 

інформаційному суспільстві. 

Суттєвим елементом проекту є його наукове, громадсько-політичне та 

економічне спрямування, а саме – формування позитивного іміджу 
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законодавчої влади в Україні та за її межами. Організація проекту з політичної 

точки зору дає можливість не тільки інформувати про існуючі різні погляди на 

проблеми правового упорядкування суспільних інформаційних відносин в 

електронно-інформаційному середовищі, але й створити умови для висвітлення 

нових ідей, концепцій, програм, проектів щодо правової інформатики, 

інформаційного права та сприяти впровадженню їх у життя.  

Періодичність випуску, обсяг, формат та тираж: періодичність випуску – 

щоквартально; обсяг видання – 100 стор.; формат видання – А4; тираж – 100 

примірників (паперовий варіант) і 5000 примірників (електронний варіант). 

Крім зазначеного, створено веб-сторінку журналу ―Правова інформатика‖ 

на сайті НДЦПІ АПрН України. Його адреса - http://bod.kiev.ua/main2.htm. Веб-

сайт журналу має зручний інтерфейс користувача, який дозволяє за допомогою 

гіперпосилань отримувати необхідну інформацію. На сайті ведеться статистика 

відвідувань ресурсу користувачами, встановлені необхідні лічильники, за 

допомогою яких визначається рейтинг сайту на пошукових серверах. Кнопкове 

меню спроектовано на основі мови програмування JavaScript. 

Веб-сторінка журналу ―Правова інформатика‖ включає: архів е-версії 

видання журналу ―Правова інформатика‖; базу даних дисертаційних робіт та 

продукції НДЦ правової інформатики; інформацію щодо співробітників НДЦПІ 

та редакції журналу; інформацію щодо концепції та принципів видання; окремі 

пункти меню для авторів статей та читачів. 

За звітний період Центром видано:  

Монографії 

1. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / 

Кер. авт. кол. Швець М.Я.; За ред. Дурдинця В.В., Зайчука В.О., Тація В.Я. – К.: 

Навч. книга, 2005. – 639 с. (40,00 д.а.). 

2. е-майбутнє та інформаційне право / В.Брижко, В.Цимбалюк, М.Швець, 

Ю.Базанов та ін.; За ред. М.Швеця. – 2-е вид., доп. – К.: НДЦПІ АПрН 

України., 2006 р. – 234 с. (27,2 14,63 д.а.) // www.bod.kiev.ua/.  

     3. Фурашев В.М. Нормативно-правові засади системної інформатизації 

інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур виборчих і 

референдумних процесів. – К.: НДЦПІ АПрН України, Вид-во ТОВ «Пан-Тот», 

2006 р. – 144 с. (16,74 д.а.) 

    4. Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков / 

Д.В.Ландэ, В.Н.Фурашев, С.М Брайчевский, А.Н.Григорьев. – К.: Инжиниринг, 

2006. – 176 с. (10,23 д.а.). 

Посібники 

1. Марущак А.І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації: 

науково-практичний посібник. – Біла Церква: Буква, 2006. – 432 с. (27 д.а.).  

2. Ланде Д.В., Фурашев В.М., Григор‘єв О.М. Програмно-апаратний 

комплекс інформаційної підтримки прийняття рішень: Науково-методичний 

посібник. – К.: Інжиніринг, 2006. – 48 с. (2 д.а.). 
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Науковий журнал 

1. Правова інформатика. № 1(9). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2006. – 98 с. 

(8,6 д.а.). 

2. Правова інформатика. № 2(10). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2006. – 102 

с. (9,1 д.а.). 

3. Правова інформатика. № 3(11). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2006. – 100 

с. (8,8 д.а.). 

4. Правова інформатика. № 4(12). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2006. – 98 с. 

(8,8 д.а.). 

Збірник наукових праць  

1. Системна інформатизація процедур виборчих і референдумних процесів в 

Україні / За ред. М.І.Коваля, В.М.Фурашева. – К.: НДЦПІ, 2006. – 293 с. (17,0 

д.а.). 

Наукові праці співробітників Центру 

Посібник 

– Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: 

Навчальний посібник / Стоцький А.Б., Тимошенко О.І., Гуз А.М., Марущак А.І. 

та ін.; За заг. ред. Сідака В.С. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 232 с. 

(14.а.). 

Брошура 

– В.С. Цимбалюк. Інформаційні технології у прокурорській діяльності: 

навчально-методичний комплекс для студентів магістратури. К.: ІПК Академії 

прокуратури України, 2006. – 32 с. (2 д.а.) 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

– Антоненко С.А., Швець М.Я., Швець С.М. База даних ―Система баз даних і 

знань у галузі держави і права‖ / Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір № 15229 від 04.01.2006 р. Державний департамент інтелектуальної 

власності. 

  

Інститут приватного права та підприємництва 
 

За звітній період Інститутом та його науковцями підготовлено та видано 

5 монорафій, 9 збірників наукових праць. Зокрема: 

 

Монографії 

1. Набуття та збереження майна без достатньої  правової  підстави в 

підприємницькій діяльності (питання теорії  і практики Берестова І.Е., Бобрик 

В.І. Монографія; За ред. О.Д. Крупчан. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва АПрН України, 2006. – 150 с.  
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2. Приватне (цивільне) право в системі права України / Сивий Р.Б. Монографія; 

За ред. проф. Рабіновича П.М. – К.: НДІ приватного права і підприємництва 

АПрН України, 2006. – 160 с.  

Структура  та система сучасного житлового законодавства України.  

Колективна монографія.  За ред. О.Д. Крупчан. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва АПрН України, 2006., 650 с.  

3. Структурні зміни підприємництва України  у контексті світової внтеграції. 

Колективна монографія / За ред. О.Д. Крупчан. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва АПрН України, 2006. – 180 с.  

4. Житлові правовідносини у світлі ринкових перетворень. Галянтич М.К. 

Монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 

2006. – 480 с.  

 

Збірники наукових праць 

 

1. Реалізація чинних Цивільного і Господарського кодексів України: 

проблеми та перспективи. Збірник наукових праць (за матеріалами 

науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2005 р.) / Редкол.: 

О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва 

АПрН України, 2006. – 286 с. 

2. Сучасний стан та напрями удосконалення житлового законодавства. – К.: 

НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 40 с.,  

3. Місце житлового права в правовій системі України. – К.: НДІ приватного 

права і підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с. 

4. Правові питання користування житлом. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с.  

5. Житло як об'єкт правовідносин. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с. 

6. Класифікація житла як об'єктів цивільних правовідносин. – К.: НДІ 

приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с. 

7. Правові основи розвитку споживчої кооперації у житловій сфері  – К.: 

НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с. 

8. Спадкування житла як спосіб набуття фізичною особою житлових прав. – 

К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 44 с. 

9. Система та поняття особистих немайновихх прав у цивільному праві. 

Стефанчук Р.О. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН 

України, 2006. – 170 с.  

 

Крім цього, співробітники Інституту у звітному періоді брали участь у 

підготовці  видань:  

1. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: 

Підручник / С.С.Бичкова, І.А.Бірюков, В.І.Бобрик та ін.; За заг. ред. С.С. 

Бичкової. – К.: КНТ, 2006. – 498 с. 
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2. Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. 

Муніципальне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / За заг. ред.. 

проф. П.Ф. Мартиненка. К.: Знання України,   2006. – Ч. ІІ – 120 с. 

 

Інститут інтелектуальної власності 
Співробітники Інституту активно працюють над підготовкою друкованої 

продукції у сфері інтелектуальної власності. У 2006 р. вийшли друком 5 

монографій, підручник,  2 навчальні посібники, науково-практичний коментар 

законодавства, 6 номерів науково-практичного журналу, збірник наукових 

праць.  

 

Наукові праці, що були видані безпосередньо в Інституті:  

     Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. За звітний період вийшло друком 6 номерів журналу (18.0 друк. 

арк.). 

  Питання інтелектуальної власності // Збірник наукових праць. Випуск 

четвертий. – К.: ПП ―Авокадо‖,  2006. (15,8 друк. арк.).   

 

Інші наукові праці співробітників Інституту 

 Опубліковано: 

 Монографії 

 Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності:  галузеві 

аспекти: Монографія / Кол. авторів: О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький, Т.С. 

Демченко, В.М. Крижна, О.О. Штефан та ін.; кер.авт. колективу, наук.ред. 

д.ю.н. О.П. Орлюк. – К.: ПП ―Авокадо‖,  2006. – 412 с. ( 18 друк. арк.). 

 Економіко-правові проблеми у сфері інтелектуальної власності: 

Монографія / Кол. авторів: О.П.Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, С.Ф.Ревуцький, 

В.І. Нежиборець, Л.Ю. Федченко та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н., 

проф. О.Б.Бутнік-Сіверський. – К.; ПП ―Авокадо‖,  2006.  (12,8 друк. арк.). 

 Сімсон О. Інноваційне і креативне право: право знань і творчості: 

Монографія. — К.: Видавничій Дім ―Ін Юре‖ 2006. – 264 с. (15,3 друк. арк.). 

 Атаманова Ю. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права 

України. Монографія. – Х., 2006. – 256 с. (15,0 друк. арк.). 

 Пічкур О. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві. – К.: 

ПП ―Авокадо‖,  2006. – 808 с. (33,6 друк. арк.). 

 Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної 

політики держави: Монографія / За заг. наук. ред. канд. юрид. наук Задихайла 

Д.В. – Х.: / Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 256 с. Атаманова Ю.Є. 

– розд.2. Національна інноваційна система: проблеми та шляхи удосконалення 

правового забезпечення функціонування. 
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 Дроб‗язко В. Колективне управління авторським правом і суміжними 

правами: європейський досвід і національна практика. – К.: ПП ―Авокадо‖,  

2006. – 88 с.  

 Штефан О. Проблеми реалізації угоди ТRIPS в національному 

законодавстві України. – К.: ПП ―Авокадо‖,  2006. – 80 с. 

 Підручники 

 Право інтелектуальної власності: Академ. Курс: Підручник для студентів 

вищих навч. закладів  /За ред. д.ю.н. О.П. Орлюк, д.ю.н. О.Д.Святоцького. – К.: 

Видавничій Дім ―Ін Юре‖ 2006 (30 друк. арк.).  

 Коментар 

 Право інтелектуальної власності. Науково-практичний коментар до ЦК 

України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 312 с. (О.Штефан  - гл. 35 ―Загальні 

положення про право інтелектуальної власності‖, гл.36 ―Право інтелектуальної 

власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)‖– 13 друк. 

арк.). 

 Навчальні посібники 

 Інтелектуальна власність. Навчальний посібник / За ред. д.т.н. Цибульова 

П.М. – К.: УкрІНТЕІ. 2006. – 276 с. (О. Бутнік-Сіверський, розд. 4 ―Здійснення 

прав інтелектуальної власності‖). 

 Орлюк О. Банківське право. – 2-ге видання, доопрацьоване і перероблене - 

К., Юрінком Інтер, 2006 (18,8 друк. арк.). 

 Наукові статті 

 105 наукових статей та тез доповідей на конференціях  з питань правового 

забезпечення  відносин у сфері інтелектуальної власності, функціональних 

особливостей інновації як об‘єкта інноваційного права, правового забезпечення 

об‘єктів літературно-художньої творчості тощо загальним обсягом   44,5 друк. 

арк.  
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IX. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
Важливим напрямком діяльності установ Академії є налагодження 

міжнародного співробітництва з науковими та науково-освітніми закладами 

інших країн. 

Інститут вивчення проблем злочинності 
Міжнародне наукове співробітництво у 2006 році відбувалося за такими 

напрямками: 

Співробітники Інституту взяли участь 22-23 лютого 2006 р. в організації 

та проведенні міжнародного науково-практичного семінару ―Роль захисника у 

досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов'язаних із взяттям 

під варту ‖ (м. Харків). Організатори семінару – Національна юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого та Американська Асоціація юристів 

за участю Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук 

України. 

Співробітниками сектору дослідження проблем судової діяльності 

підготовлені пропозиції щодо співробітництва між Комітетом з міжнародних 

відносин із судовими органами Судової конференції США та Національною 

юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (виконавці – Н.В 

Сібільова, Н.С. Малихіна).А.Б. Балага взяла участь в інтерактивному тренінгу 

для тренерів із питань розслідування кримінальних справ, пов‘язаних з 

торгівлею людьми в рамках програми Шведського агентства міжнародного 

розвитку і співробітництва (Sida) за сприяння Державного департаменту 

юстиції США в Україні та Представництва Міжнародної організації з міграції в 

Україні. 

Науковці лабораторії ―Використання сучасних досягнень науки і техніки 

у боротьбі зі злочинністю‖ та сектору вивчення проблем боротьби з корупцією 

та організованою злочинністю підтримують творчі зв‘язки з науковими 

установами та вищими навчальними закладами Російської Федерації 

(Московський державний університет, Академія управління МВС Росії, 

Воронезький державний університет, Калінінградський державний університет, 

Тульський державний університет, Саратовська державна академія права, 

Академія ФСБ Росії, Краснодарський державний університет та ін.) та Великої 

Британії (Телд Веллі університет, Хіфортширський університет). 

 

 

Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 
Львівська лабораторія прав людини і громадянина співпрацювала: 

1) з Інститутом конституційної та правової політики (COLPI) Інституту 

відкритого суспільства - Угорщина, м. Будапешт;  

2) з Міжнародним Центром юридичного захисту прав людини 

"Interrіghts" (Велика Британія, Лондон); 
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3) з Ягеллонським університетом у Кракові (Центр прав людини 

юридичного факультету); 

4) з юридичним факультетом Регенбурзького університету у наукових 

публікаціях. 

Провідний науковий співробітник Лабораторії Панкевич І. М. стажувався 

в інституті міжнародного та порівняльного права імені Макса Планка, 

Гейдельберг (Німеччина) - січень-квітень 2006. 

Активну участь у міжнародному співробітництві в науковій сфері брали й 

інші співробітники Інституту: 

член-кореспондент АПрН України Скакун О. Ф. співпрацює з 

Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Складовської (Польща). 

Д.ф.н. Максимов С. І. підтримує наукові контакти:  

1) з директором Дослідницького Центру з історії права, філософії та 

соціології права і комп‘ютерних наук і права (CIRSFID) при Університеті 

Болоньї професором Энріко Паттаро;  

2) з Почесним професором Університету Буенос-Айресу Еугеніо 

Булигіним 

 

Центр правової інформатики 
У рамках виконання тематичного плану робіт Центру на 2006 р. та на 

засадах творчої ініціативи у 2006 р. працівники Центру брали участь в 

міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та інших заходах. 

 Міжнародні науково-практичні конференції, у яких брали участь науковці 

Центру, зазначені у п. 8 Звіту. Окрім цього, було зроблено доповіді щодо 

правової інформатизації на таких міжнародних конференціях та семінарах:  

 1. „Встановлення інформаційних стендів НАТО в обласних бібліотеках 

України: створення доступу до інформації з питань міжнародної безпеки в 

Україні‖, 31 січня 2006 р., м. Київ. 

 2. „Розширення воєнної організації НАТО на Схід: питання миру та 

безпеки України‖, 8 лютого 2006 р., м. Луганськ. 

 3. „Україна – ЄС – НАТО: „за‖ та „проти‖, 25 квітня 2006 р., м. Харків. 

 4. Перший Всеукраїнський форум проєвропейських громадських 

організацій, 17 - 19 травня 2006 р., м. Київ - с.м.т. Пуща-Водиця Київської 

області.  

 5. Міжнародна конференція з питань інформаційної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції України, 25 травня 2006 р., м. Херсон. 

Проведено зустріч з представниками Міжнародних програм 

Національного Центру Державних Судів Сполучених Штатів Америки (NCSC). 

Підготовлено та направлено лист керівнику Міжнародних програм NCSC 

М. Стромсем (вих. №2 від 16.01.06 р.) з пропозиціями щодо створення сучасної 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення діяльності судів України.   

Співробітники НДЦПІ Антоненко С. А. та Дорогих С.О. 18 - 19 січня 

2006 р. взяли участь у тренінгу (навчальний курс на тему: «Стратегічний 

менеджмент проектами»), організованому АПрН України у співпраці з 
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проектом міжнародно-технічної допомоги UCAN за фінансової підтримки 

Агентства міжнародного розвитку США. 

Розроблено пропозиції задіяти комунікативні можливості НДЦПІ з метою 

активізації роботи щодо інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції в 2006-2008 рр. на виконання Указу Президента України ―Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 р. 

―Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку відносин України з 

Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)‖ та Указу Президента 

України ―Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх 

інформаційних технологій‖ від 20 жовтня 2005 р. № 1497/2005. 

25 січня 2006 р. проведено зустріч з керівництвом Національного центру 

з питань євроатлантичної інтеграції України, якому передано розроблені 

пропозиції НДЦПІ. 

У березні 2006 р. проведено зустріч з представниками Британської Ради, 

обговорено можливість співпраці за програмою «Партнерство для розвитку» з 

напрямків: економічний розвиток; навчальний менеджмент та сектор реформ; 

права людини та правосуддя; соціальний розвиток тощо. 

Співробітники Центру брали участь у переговорах із представниками та 

експертами програм TASIS в Україні по реалізації проекту щодо створення 

Системи баз даних і знань у галузі держави і права - єдиного комплексу  

спеціально орієнтованих програмних і технічних засобів багатофункціональної 

інтеграції e-систем діалогової урядової інформації, e-юридичних клінік, e-

консультацій фахівців, е-освіти в галузі права, e-торгівлі і e-управління з 

єдиною, повною, еталонною базою даних законодавства України та розробці 

відповідних пропозицій. 

 

Інститут приватного права та підприємництва 
У звітному періоді Інститут не брав участі у міжнародному науковому 

співробітництві, наукові зв‘язки з відповідними науковими установами 

Республіки Білорусь, Республіки Казахстан розвиваються відповідно до раніше 

підписаних угод.  

У звітному періоді подальший розвиток отримало співробітництво 

Інституту та Державного підприємства „Київський державний центр науково-

технічної і економічної інформації‖ (КиївЦНТЕІ), яке наказом Міністерства 

науки і освіти України № 87 від 19.02.2003 р. призначено організацією, 

відповідальною за співробітництво з української сторони в рамках діяльності 

Українсько-китайського парку високотехнологічного співробітництва, який 

розміщений у м. Цзинань провінції Шаньдун.   

З метою здійснення науково-правового та інформаційно-аналітичного 

забезпечення розвитку відносин України з Китаєм та Європейським Союзом у 

сфері інноваційно-інвестиційної діяльності Інститутом та КиївЦНТЕІ підписано 

договір про співробітництво та організацію взаємовідносин від 7 липня 2006 р. 

про координацію діяльності в рамках міжнародного науково-технічного 

співробітництва. 
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Як арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-

промисловій палаті України брали участь у вирішенні спорів з участю 

зарубіжних комерційних організацій у якості арбітрів співробітники Інституту 

Луць В.В. та Крупчан О.Д. 

 

Інститут інтелектуальної власності 
Інститут продовжує підтримувати міжнародне співробітництво з низкою 

наукових центрів іноземних країн, що працюють у сфері інтелектуальної 

власності, зокрема, з Інститутом Макса Планка (Німеччина). 

Встановлено наукові контакти з юридичним факультетом Університету 

Париж ХІІ – Валь де Марн, зокрема проведено переговори про можливість 

подальшого наукового співробітництва з керівником диплому магістра права 

інтелектуальної власності К. Кароном. 

 Налагоджено наукові контакти з Університетським Центром освіти та 

досліджень з питань інтелектуальної власності (факультет права Університету 

Гренобль 2), проведено переговори з керівником Центру – Ж.-Л. Гуталом щодо 

можливостей подальшого наукового співробітництва, обміну досвідом, 

науковими розробками, організації та участі в спільних науково-дослідних 

проектах у сфері інтелектуальної власності. 

Налагоджена взаємодія з юридичним факультетом (кафедра цивільного 

права і процесу) Воронезького державного університету, Саратовською 

юридичною академією та Омським юридичним інститутом.  

Продовжено співробітництво з представниками Варшавської політехніки, 

представниками Федерації науково-технічних співтовариств (Польща) та 

Міжнародної Організації Спеціалістів Інновацій (МОСІ) в напрямах 

узгодження залучення студентів України до трансферу технологій та 

інноваційної діяльності, а також участі у міжнародних інноваційних ярмарках.  

Директор Інституту, доктор юридичних наук О.Орлюк є членом  Президії 

Міжнародної асоціації фінансового права від України. 
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Х. 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 науково-дослідних 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 2006 р. 

Президія Академії провела роботу щодо налагодження зв‘язків як з вищими 

юридичними закладами освіти, так і з науково-дослідними установами, що 

мають вчені ради і затверджують теми кандидатських 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 
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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 (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. 

З 2005 р. „Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і 

права― виходить з окремим опублікуванням  тем, що  мають зауваження 

відділень Академії. 

Дане видання отримало позитивний відгук з боку юридичної 

громадськості і було надіслано навчальним закладам та науково-дослідним 

установам юридичного профілю для планування наукової діяльності. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
Науковці Інституту у звітному періоді залучалися до роботи над 

узагальненням та аналізом слідчо-судової практики та створенням на підставі 

цього аналітичних оглядів, довідок тощо. 

Даний напрямок роботи Інституту полягав у наступному: 

1) проведено узагальнення та аналіз слідчо-судової практики по 

розслідуванню і розгляду кримінальних справ стосовно осіб, притягнутих до 

кримінальної відповідальності за службові злочини (виконавець – сектор 

вивчення причин злочинності); 

2) постійно здійснювався збір показників кримінально-правової 

статистики і готувалися інформаційні довідки про стан злочинності в Україні 

(виконавець – сектор вивчення причин злочинності); 

3) підготовлені матеріали до Президії АПрН України: щодо наукових 

розробок та проблемних питань, які впливають на ефективність боротьби з 

організованою злочинністю та корупцією; щодо удосконалення законодавства у 
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сфері протидії корупції та щодо питань ратифікації конвенцій Ради Європи 

ООН по боротьбі з корупцією для доповіді на Міжвідомчій комісії Ради 

національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у 

сфері боротьби з корупцією; щодо наукового забезпечення протидії тероризму 

та організованій злочинності в Україні; щодо вдосконалення законодавства у 

сфері протидії тероризму та організованій злочинності у контексті європейської 

та євроатлантичної інтеграції України (виконавець - сектор вивчення причин 

злочинності); 

4) підготовлено аналітичні довідки про стан службової злочинності у 

2005 р.; щодо аналізу нормативно-правових актів, спрямованих на 

попередження злочинів у сфері службової діяльності за 2005 р. (виконавець – 

сектор вивчення причин злочинності); 

5) науковці сектору вивчення причин злочинності беруть активну участь 

у роботі Кримінологічної асоціації України (Кальман О.Г. – член ревізійної 

комісії); 

6) 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; 

7) за результатами узагальнення архівних кримінальних справ та анкет 

щодо опитування осіб, потерпілих від злочинних посягань, підготовлено 

аналітичну довідку щодо забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, 

які потерпілі від злочинів (виконавці – сектор кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю; сектор попередження злочинності серед 

неповнолітніх та молоді; лабораторія соціології та порівняного правознавства у 

галузі боротьби зі злочинністю; сектор дослідження проблем судової діяльності 

та лабораторія ―Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі 

злочинністю‖); 

8) підготовлені матеріали для доповідей Президента Академії правових 

наук України академіка В.Я. Тація щодо наукових розробок та проблемних 

питань, які впливають на ефективність боротьби з організованою злочинністю 

та корупцією; щодо удосконалення законодавства у сфері протидії корупції та 

щодо питань ратифікації конвенцій Ради Європи ООН по боротьбі з корупцією 

на Міжвідомчій комісії Ради національної безпеки і оборони України з 

комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією; 

9) за результатами проведення міжнародної науково-практичної 

конференції «Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних 

заходів, не пов‘язаних із взяттям під варту», співробітниками сектору 

дослідження проблем судової діяльності підготовлен огляд цієї конференції, 

який надрукований у збірнику Академії правових наук Ураїни ―Віснику 

правових наук‖ (О. Г. Шило, Н. В. Глинська); 

10) за результатами проведення міжнародної науково-практичної 

конференції «Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його 

забезпечення» співробітниками сектору підготовлено огляд виступів, 

надрукований у журналі ―Адвокат‖ (О.Г. Шило, Н.С. Малихіна, О.М. 

Овчаренко); 
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11) науковцями лабораторії ―Використання сучасних досягнень науки і 

техніки у боротьбі зі злочинністю‖ надавалися консультації працівникам 

правоохоронних органів з питань організації розслідування злочинів; 

12) співробітники лабораторії ―Використання сучасних досягнень науки і 

техніки у боротьбі зі злочинністю‖ чл.-кор. АПрН України В.Ю. Шепітько, І.В. 

Борисенко прочитали лекції та проведели практичні заняття на курсах 

підвищення кваліфікації працівників органів СБУ на кафедрі криміналістики, 

де були висвітлені, зокрема, сучасні розробки лабораторії в галузі 

криміналістичної техніки; 

13) співробітниками лабораторії ―Удосконалення правового становища 

жінок та попередження жіночої злочинності‖ підготовлена інформація до 

Міністерства молоді та спорту щодо вдосконалення п.2 постанови Кабінету 

Міністрів України від 6 травня 2001 р. №479 ―Про Національний план дій щодо 

поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у 

суспільстві на 2001-2005 р.р.‖; 

14) співробітниками сектору проблем кримінально-виконавчого 

законодавства протягом березня-травня 2006 р. на прохання Управління 

Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській 

області прочитано лекції для працівників кримінально-виконавчих інспекцій; 

15) підготовлено проект Договору про співробітництво з Управлінням 

Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській 

області (виконавець – сектор проблем кримінально-виконавчого 

законодавства); 

16) науковцями сектору проблем кримінально-виконавчого законодавства 

протягом січня-грудня 2006 р. проведено тренінги та презентації для членів 

спостережних комісій Київського та Чернігівського регіонів. 

Сектором попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді 

здійснюється постійне співробітництво та обмін інформацією зі: Службою у 

справах неповнолітніх Харківської обласної державної адміністрації; відділом 

кримінальної міліції у справах неповнолітніх ХМУ УМВС України в 

Харківській області; прокуратурою Харківської області; Центром соціальних 

служб для сім‘ї, дітей та молоді; Апеляційний судом Харківської області; 

обласним статуправлінням Харківської області. 

У секторі кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю триває 

робота по вдосконаленню та доповненню комп‘ютерних  програм „Пропозиції 

змін і доповнень до Кримінального кодексу України 2001 р.‖ та „Судова 

практика‖. Здійснюється робота щодо збирання матеріалу для поповнення  баз 

програм. Як джерела інформації використовуються автореферати дисертацій на 

здобуття наукових ступенів, наукові статті, наукові доповіді, монографії.   

Координаційна діяльність сектору дослідження проблем боротьби з 

корупцією та організованою злочинністю відбувається при впровадженні 

результатів наукових досліджень сектору в діяльність органів державної влади, 

правоохоронних і судових органів шляхом створення методичних рекомендацій 
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та надсилання інформаційних повідомлень зацікавленим установам з методики 

розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

На виконання розпорядження Президента АПрН України В.Я. Тація 

науковцями Інституту наданий перелік ключових понять правознавства для 

Української універсальної енциклопедії наук. 

Окрім 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 закордонних 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 отримали 

підготовка наукових висновків на проекти законів та рішень Конституційного 

Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України. Так, наприклад, до 

комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією, та «Концепції подолання корупції в Україні «На 

шляху до доброчесності» спрямовані пропозиції та зауваження щодо проекту 

«Стратегія протидії корупції», розробленого робочою групою вказаного 

Комітету Верховної Ради України.  

 Під керівництвом акад. АПрН України Ю.М. Грошевого як наукового 

керівника фундаментальної теми і члена Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді України підготовлені зауваження та пропозиції до проектів 

постанов Пленуму Верховного Суду України:  

 - ―Про практику постановлення вироку (постанови) при розгляді 

кримінальних справ в апеляційному порядку‖ (виконавці – акад. АПрН України  

Ю.М. Грошевий, О. Г. Шило); 

Крім того, на запит Верховного Суду України фахівцям сектору 

дослідження проблем судової діяльності підготовлена відповідь щодо внесених 

Законами України від 8 вересня 2005 р. та 4 квітня 2006 р. змін до Закону 

України ―Про статус депутатів місцевих рад‖ (виконавці – Н.В. Сібільова, О.Г. 

Шило).  

На прохання Управління Державного департаменту України з питань 

виконання покарань у Харківській області  протягом березня-травня 2006 р. 

здійснено викладання лекцій для працівників кримінально-виконавчих 

інспекцій; у січні-червні 2006 р. проведено тренінги та презентації для членів 

спостережних комісій Київського та Чернігівського регіонів. 

Взаємодія Інституту здійснюється в переважній більшості з науковими 

установами, що проводять суміжні наукові дослідження. До їх складу 

передусім входять Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 

Київський національний університет внутрішніх справ, Одеська Національна 

юридична академія, Академія Державної податкової служби України, 

Харківська філія Української академії банківської справи, Інститут держави і 

права НАН України, кафедра правового регулювання економіки Харківського 
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державного економічного університету. 

Крім того, науковці сектору дослідження проблем боротьби з корупцією 

та організованою злочинністю та лабораторії ―Використання сучасних 

досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю‖ підтримують творчі 

зв‘язки з Харківським НДІ судових експертиз, Науково-дослідним 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.  

Чл.-кор. АПрН України В.Ю. Шепітько очолює Координаційне бюро з 

проблем криміналістики, психології та судової експертизи в Академії правових 

наук України. Крім того, чл.-кор. Шепітько В.Ю. став лауреатом Премії 

Ярослава Мудрого в номінації „За видатні досягнення у науково-дослідній 

діяльності з правознавства‖. 

В.А. Журавель 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. Крім 

того, В.А. Журавель є членом Координаційного бюро з проблем 

криміналістики, психології та судової експертизи в Академії правових наук 

України. 

В плані міжгалузевого співробітництва здійснюється взаємодія з 

підрозділами Генеральної прокуратури України, МВС, СБУ, Науково-

дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України, 

Київським національним університетом внутрішніх справ України, Науково-

дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України з питань 

проведення експертиз та застосування науково-технічних та інших 

криміналістичних засобів. 

Крім того, протягом 2006 року науковці Інституту підтримували творчі 

зв‘язки з Київським національним університетом України ім. Т.Г. Шевченка 

Київським національним університетом внутрішніх справ (м. Київ), 

Національною академією Служби безпеки України, Одеською національною 

юридичною академією, Харківським національним університетом внутрішніх 

справ, Луганською академією внутрішніх справ імені 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.   

За звітний період секторами та лабораторіями Інституту підготовлено 50 

відзивів на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата юридичних наук. 
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Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 
Інститутом протягом звітного періоду традиційно значна увага 

приділялась 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 у питаннях перекладу та наступного наукового коментування 

найбільш актуальних для України рішень Європейського Суду з прав людини. 

Проведено значну інформаційно-аналітичну діяльність. Перекладено з 

англійської мови і науково опрацьовано 50 нових, актуальних для України 

рішень Європейського Суду з прав людини, які оприлюднено у  92 публікаціях 

у таких періодичних виданнях: „Юридичний вісник України‖, „Юридична 

Україна‖, „Юридический вестник‖, „Адвокат‖, „Вісник Верховного Суду 

України‖,  „Бюлетень Міністерства юстиції України‖, „Юридична газета‖. 

Співробітниками сектору митного законодавства Інституту здійснено 

систематизацію постанов Кабінету Міністрів України та наказів Державної 

митної служби України, які стосуються виконання положень нового Митного 

кодексу України (к.ю.н., доцент Шульга М. Г., к.ю.н., доцент Зуй В. В., 

молодший науковий співробітник Калініченко А. І.). 

Здійснено узагальнення судової практики з розгляду виборчих спорів 

(д.ю.н., професор Колісник В. П.). 

Традиційною формою інформаційно-аналітичної діяльності щодо 

впровадження та використання результатів наукових досліджень Інституту є 

проведення лекцій для органів місцевого самоврядування, підприємств і 

установ різної форми власності. 

Так, протягом 2006 р. в рамках співробітництва з Національною службою 

посередництва та примирення (Харківське відділення) здійснювалося надання 

методичної допомоги щодо проведення моніторингу стану соціально-трудових 

відносин у колективах, а також підготовка та публікація наукових статей; 

велася активна робота у комісії трудового арбітражу НСПП України з 

підготовки рішення по розв‘язанню колективного трудового спору між 

Кабінетом Міністрів України та Федерацією профспілок України на 

національному рівні (28 вересня – 15 жовтня 2006 р.); були прочитані лекції в 

ІПК НЮАУ ім. Ярослава Мудрого для арбітрів та незалежних посередників 

Національної служби посередництва і примирення  (22 години) з проблем 

наукового забезпечення розв‘язання колективних трудових спорів (конфліктів)  

(квітень – травень, жовтень – грудень  2006 р.). 

 У процесі співробітництва з Харківським обласним комітетом профспілки 

працівників освіти та науки прочитані близько 15 лекцій на науково-практичні 

теми.  
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Важливим напрямом роботи Інституту є налагодження міжгалузевого 

співробітництва, що здійснюється у різних формах. Так, Інститут активно 

співпрацює з Харківською міською радою щодо розробки і правової експертизи 

проектів нормативно-правових актів. Науковці Інституту є  членами робочої 

групи по розгляду спірних питань у містобудівній сфері Харківської міської 

ради,  

Львівською лабораторією прав людини і громадянина здійснювалась 

співпраця: 

- з Львівським юридично-консультативним центром „Права людини не 

мають кордонів‖ з проблематики прав біженців; 

- із Західноукраїнським інститутом інформаційних технологій та 

управління (спільна організація ІV Обласної олімпіади школярів з прав 

людини); 

- з юридичним факультетом Львівського національного університету 

імені Івана Франка (спільна організація роботи студентської юридичної 

клініки); 

- зі Спілкою адвокатів України (підготовка до видання матеріалів 

тренінгів адвокатів з питань використання Європейської конвенції з прав 

людини); 

- з Центром Ради Європи в Україні (підготовка до видання збірки 

перекладів нових рішень Європейського суду з прав людини). 

 

Окрім зазначеного, в контексті наукового співробітництва у звітному 

періоді співробітниками Інституту здійснювались участь у роботі 

спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, участь у роботі редколегій 

наукових видань, наукове керівництво та наукове консультування аспірантів та 

докторантів, підготовка 5 рецензій, більше 30 відзивів на дисертації та 

автореферати дисертаційних досліджень. 

 

Центр правової інформатики 
Координаційна діяльність Центру здійснювалась 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 інформаційних технологій МВС України, Інститут кібернетики 

ім. В.М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр 

інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки 

України, Національний університет „Києво-Могилянська академія‖, 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого та ін. 

У названі вище та в інші установи й заклади впродовж 2006 р. направлялись 

примірники фахового наукового журналу „Правова інформатика‖, електронної 

„Бібліотеки баз даних і знань у галузі держави і права‖, монографій «Системна 
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інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності», «е-майбутнє та 

інформаційне право» та іншої наукової продукції.  

Виконувались і інші роботи, зокрема, написання обґрунтувань, рецензій, 

відгуків, довідок тощо.  

Інформаційно-аналітична діяльність виконувалась згідно з пунктами 

«Тематичного плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного центру 

правової інформатики Академії правових наук України на 2006 рік» в рамках 

наукових розробок за темою: ―Дослідження, розроблення і розвиток 

комп‘ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення 

законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та 

правоосвітньої діяльності‖, № 0102V002182. 

Важливим напрямком інформаційно-аналітичної діяльності Центру є 

постійне аналітичне опрацювання документів еталонної бази даних 

нормативно-правової інформації України.  

Значним результатом інформаційно-аналітичної діяльності науковців Центру 

у 2006 р. є підготовка та опублікування монографій, посібників, наукового 

фахового журналу „Правова інформатика‖ (у друкованому та електронному 

вигляді), наукових статей та інших наукових праць, а також розроблення, 

вдосконалення та впровадження в державних установах і закладах України 

„Бібліотеки баз даних і знань у галузі держави і права‖, систематичне 

оновлення та розширення переліку даних інформаційно-пошукової системи 

«Науково-дослідні роботи з проблем держави і права», інформаційно-

пошукового тезауруса EVROVOC.  

У монографії «Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної 

діяльності» розглядаються питання інформаційно-аналітичного забезпечення 

законотворчої діяльності, описано структуру системи інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України та відповідний 

технологічний комплекс; проаналізовано стан, проблеми та напрями розвитку 

системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України. В цій 

праці висвітлюються також основні проблеми законодавства України у сфері 

інформації та інформатизації, пропозиції щодо його вдосконалення; здійснено 

аналітичний огляд відповідних базових законів.  

У монографії «е-майбутнє та інформаційне право» досліджуються питання 

державного управління в умовах формування електронного суспільства та інші. 

Зокрема, здійснено аналіз інформаційної політики США, Великої Вританії, 

Німеччини, Франції, Японії, Росії, України.  

У збірнику наукових праць «Системна інформатизація процедур виборчих і 

референдумних процесів в Україні» досліджено концептуальні, науково-

методологічні та реалізаційні проблеми вдосконалення та розвитку 

інформаційно-аналітичного забезпечення виборчих і референдумних процесів в 

Україні. 

Зроблено аналітичний огляд законодавства України у сфері врегулювання 

права громадян на інформацію. На основі дослідження підготовлено до друку 

статтю. 
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Міжгалузеве співробітництво науковців НДЦПІ пов‘язане з виконанням 

таких двосторонніх угод: 

— План спільних робіт Управління комп‘ютеризованих систем Апарату 

Верховної Ради України та Науково-дослідного центру правової інформатики 

Академії правових наук України. 

— План спільних робіт Секретаріату Кабінету Міністрів України і Науково-

дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України. 

— План спільних заходів Науково-дослідного центру правової інформатики 

Академії правових наук України та Управління інформаційних технологій 

Верховного Суду України. 

— Угода про науково-практичне співробітництво між Науково-дослідним 

центром правової інформатики АПрН України та Департаментом 

інформаційних технологій МВС України. 

— Договір про науково-практичне співробітництво Державного науково-

дослідного центру безпеки дорожнього руху та діяльності дорожньо-патрульної 

служби місцевої міліції Міністерства внутрішніх справ України. 

— План спільних робіт юридичного факультету, кафедри інформаційних 

технологій Київського національного університету внутрішніх справ та 

Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук 

України на 2006 – 2010 роки. 

До міжгалузевих комісій, груп входять: Швець М.Я. – член 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; 

Хахановський В.Г. – член робочої групи з питань реалізації Державної 

програми ‖Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці‖ на 2006 –

2010 роки.  

Науковці Центру брали участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених 

рад, зокрема спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 в Київському 

національному університеті внутрішніх справ України, редколегії фахового 

журналу ―Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту 

інформації в Україні‖. 

 

Інститут приватного права та підприємництва 
У межах фундаментальної теми ―Методологічні засади приватного 

права‖  Інститутом планово здійснювалася координаційна діяльність з: 

-  Академією муніципального управління у напрямку розробки 

методології приватного права; пізнання закономірностей розвитку правових 
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явищ; вдосконалення механізмів правового регулювання; наукового 

забезпечення ефективного впливу права на розвиток суспільства; визначення 

співвідношення публічно-правової та приватноправової сфери; розробки 

критеріїв структуризації приватного права; забезпечення врахування приватних 

інтересів при нормотворчій та правозастосовчій діяльності; 

- Хмельницьким інститутом регіонального управління та права у 

напрямку розв‘язання  проблем адаптації цивільного законодавства України до 

стандартів Європейського Союзу; 

-  Національним університетом „Острозька академія” в аспекті 

дослідження та  вивчення історії як світового, так і українського приватного 

права. 

У межах фундаментальної теми ―Правові проблеми розвитку 

підприємництва в Україні‖ здійснювалася співпраця з: 

- 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; аналіз 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; 

- Юридичним факультетом Прикарпатського університету ім. 

В.Стефаника з проблем дослідження фундаментальних та прикладних проблем 

теорії та практики корпоративного права; розробки та проведення наукової 

правової експертизи законодавчих та інших нормативно-правових актів 

України стосовно корпоративних прав; підготовки та обґрунтування 

пропозицій щодо покращення 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; 

- 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. 

У межах теми ―Підвищення екологічної безпеки промислово 

розвинутого регіону як основи екологічної безпеки України‖ здійснювалася 

координаційна діяльність з Академією муніципального управління з питань 

вирішення екологічних проблем виробництва шляхом 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; покращення системи 

управління підприємством в цілому; завоювання ринку екологічно чистої 
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продукції; проблеми і перспективи сертифікації підприємств України за 

міжнародними стандартами менеджменту як запоруки екологічної безпеки. 

У межах фундаментальної теми ―Житлове право у світлі ринкових 

перетворень: стан та напрямки вдосконалення на сучасному етапі в 

Україні‖ здійснювалася співпраця з : 

- Національним університетом внутрішніх справ (м .Хароків); 

- Юридичним факультетом Прикарпатського університету ім. 

В.Стефаник (м. Івано-Франківськ). 

Інститут приватного права та підприємництва також підтримує тісні 

зв‘язки та здійснює координаційну діяльність з юридичним факультетом 

Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, зокрема з кафедрою цивільного 

та господарського права, кафедрою цивільного права Національного 

авіаційного університету, Київською муніципальною колегією адвокатів. 

Особливо слід  підкреслити співпрацю Інституту з Відділенням 

цивільно-правових наук АПрН України, в межах якої відбуваються спільні 

заходи, зокрема спільні засідання Вченої Ради Інституту та Відділення 

цивільно-правових наук АПрН України.     

 

Інститут інтелектуальної власності 
Координація роботи Інституту з органами державної влади та наукові 

зв‘язки здійснюються шляхом проведення спільних науково-практичних 

досліджень;  участі у науково-практичних конференціях, семінарах, „круглих 

столах‖; редагування підручників та навчальних посібників, монографій; 

рецензування та опанування кандидатських дисертацій тощо.  

Зокрема,  найважливіші заходи  проведено:  

 з Відділом права та адміністрації Ягеллонського університету, Німецькою 

службою академічних обмінів(DAAD) 

– Українсько-німецько-польський семінар для молодих науковців.  

м. Краків (Польща), 19-22.01.2006; 

 з Міжнародним науковим комітетом 

–    семінар ―Торговельні марки і промислові зразки в сучасних умовах: правила 

та процедура набуття і розпорядження правами‖, Київ, 16.02.2006 р.    

 з КРЦ АПрН 

– навчальний курс ―Стратегічний менеджмент проектами‖, м.Київ, 18-

19.01.2006р., семінари для молодих вчених; 

 з МВС України, Департаментом Державної служби боротьби з економічною 

злочинністю 

– семінари-наради ―Боротьба з правопорушеннями у сфері інтелектуальної 

власності‖, м. Київ. 14.02. 2006 р., 13.10.2006 р.;  

 з компанією ―Зовнішекономсервіс‖, Державною митною службою України 

– семінар: ―Торговельна марка: набуття та захист прав. Особливості 

застосування норм митного законодавства для захисту прав інтелектуальної 

власності‖, м. Київ, 15.02. 2006 р.;  

 з Бізнес -  центром ―Національний‖ 
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– семінари ― Право інтелектуальної власності‖, м. Київ, 22.02. 2006 р., 

17.03.2006 р., 23.05.2006 р., 27.09.2006. 

 з Українським союзом промисловців і підприємців України, USAID/BIZPRO 

– „Круглий стіл‖ ―Інтелектуальний продукт - основа інноваційного розвитку 

економіки та трансферу сучасних технологій‖. 

  

Крім цього, укладено угоди про співпрацю з: 

 Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС 

України; Інститутом прикладного системного аналізу НТУ України ―КПІ‖; 

Українським  науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та 

курортології Міністерства охорони здоров‗я України; ЗАТ ―Луганський 

машинобудівельний завод ім. А.Я.Пархоменко‖.   

Предметом угод є об‘єднання наукового і практичного потенціалу з 

метою підвищення науково-методичного та експертного забезпечення 

реалізації та захисту прав на ОІВ, підготовки кваліфікованих фахівців, 

проведення наукових досліджень, розвитку нормативної та науково-методичної 

діяльності, вдосконалення умов для ефективного міжнародного наукового 

співробітництва.  

 

Інформаційно-аналітична діяльність провадилась у напрямку аналізу та 

моніторингу національного законодавства України в сфері інтелектуальної 

власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій, підготовки 

інформаційно-аналітичних добірок та довідок, наукових програм і методичних 

рекомендацій. 

У рамках цієї діяльності проведено: 

 аналітичний огляд основних рекомендацій, направлених на 

стимулювання та використання основних ідей в країнах Європейського 

Співтовариства для підвищення конкурентоспроможності європейського 

бізнесу на світовій арені, викладених у Повідомленні Єврокоміссії Раді Європи 

та Європарламенту ―Communication from the Commission to the Council and the 

European Parliament. Innovation in a knowledge-driven economy‖, 2000 р.; 

 аналіз Шостої Рамкової Програми наукових досліджень, технологічного 

розвитку, інновацій та розвитку європейського науково-дослідного простору в 

Європейському Союзі (2002-2006 р.р.) та її порівняння з попередніми 

Рамковими Програмами; 

 дослідження Проекту міжнародного кодексу поведінки в сфері передачі 

технологій, підготовленого ЮНКТАД та прийнятого Конференцією ООН по 

міжнародному кодексу поведінки в сфері передачі технологій на 21-му 

пленарному засіданні 5 червня 1985 р; 

 аналітичний огляд та вивчення проектів документів, представлених на 

дев‘яту сесію Міжурядового комітету ВОІВ з інтелектуальної власності, 

генетичним ресурсам, традиційним знанням і фольклору, яка відбулася 24 – 26 

квітня 2006 р. в Женеві: 
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- PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE: OVERVIEW OF 

POLICY OBJECTIVES AND CORE PRINCIPLES (Проект політичних цілей та 

ключових принципів захисту традиційних знань); 

- THE PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE: REVISED 

OUTLINE OF POLISY OPTIONS AND LEGAL MECHANISMS (Захист 

традиційних знань: переглянуті основи політичного вибору та правових 

механізмів); 

- RECOGNITION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE WITHIN THE 

PATENT SYSTEM: INTERIM DRAFT (Визнання традиційних знань в межах 

патентної системи: тимчасовий проект); 

 науково-правовий аналіз: 

– законодавчих актів щодо характеру прав, існуючої системи охорони та 

захисту географічних позначень; 

– правових матеріалів щодо практичного застосування спеціального режиму 

інноваційної діяльності на прикладі досвіду технопарку ―Інститут 

монокристалів‖, що дає можливість визначити шляхи підвищення ефективності 

функціонування спеціального режиму в рамках технопарку як одного з 

елементів державно-правового регулювання; 

– сучасного стану рівня економіки України з точки зору інновативності. У 

дослідженні на підставі аналізу фактичних статистичних матеріалів за 2000 – 

2005 р.р. розкрито основні тенденції науково-інноваційної діяльності в Україні, 

виявлено позитивні та негативні тенденції в інноваційному процесі;  

– міжнародно-правових колізій, які мають місце при укладанні договорів про 

реєстрацію доменних імен. Зазначений аналіз проведено на основі детального 

висвітлення процедури реєстрації доменних імен в родових доменах верхнього 

рівня. Зокрема, розглянута колізія свободи договору, форми договору, 

встановлення змісту дієздатності сторони договору, права, яке підлягає 

застосуванню до прав та обов‘язків сторони за договором; 

– технічних стандартів мережі Інтернет, які визначають технічні особливості 

функціонування системи доменних імен та визначають сутнісні ознаки 

доменного імені. Аналіз зазначених сутнісних ознак доменних імен 

обумовлений тим, що вони не в останню чергу визначають правові 

характеристики доменних імен; 

– конкурентного (антимонопольного) законодавства в країнах з розвинутою 

ринковою економікою; 

– ролі банків та страхових організацій в процесі кредитно-інвестиційного 

забезпечення інноваційних проектів; 

– діяльності науковця та судового експерта, де показано, що методологічною 

основою будь-якого наукового чи судово-експертного дослідження є 

діалектико-матеріалістичний метод, який дає  загальний напрям дослідженню, а 

судовий експерт за родом діяльності є науковцем; 

– висновків судових експертів, об‘єктами дослідження яких були промислові 

зразки за період з 2001 року по 2005 рік; 

– рівня реалізації конституційних принципів в цивільному судочинстві; 
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 моніторинг спеціальної літератури та законодавчих актів у сфері: 

– венчурної діяльності за кордоном і в Україні; 

– закордонної практики організації та стимулювання винахідницької діяльності; 

 підготовлено 32 тематичних інформаційно-аналітичних добірки та довідки.  

 Матеріали подано з таких напрямків: розвиток і вдосконалення 

нормативно-правової бази з питань інтелектуальної власності, проведення 

економічної політики відносно учасників інноваційної діяльності, формування 

інфраструктури інноваційної системи для розвитку і вдосконалення 

інноваційного підприємництва,  бухгалтерський та податковий облік об‘єктів 

інтелектуальної 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 актів 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 та  

Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, у рамках яких проводяться 

щорічні міжнародні науково-практичні конференції з питань інтелектуальної 

власності (м. Алушта). 

Інститутом налагоджено дієву співпрацю з питань правової охорони та 

захисту інтелектуальної власності із:  

– Міністерством юстиції України; 

– Вищим господарським судом України; 

– підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що відповідає за 

боротьбу з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих 

технологій, а також з обласними управліннями державної служби боротьби з 

економічними злочинами; 

– Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Мін‘юсту 

України; 

– Представництвом ООН в Україні у сфері роботи Програми розвитку ООН в 

Україні; 

– Міністерством економіки України; 

– Міністерством промислової політики України; 

– Державною судовою адміністрацією України; 

– Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України; 

– ДП «Український інститут промислової власності» ДДІВ МОН України; 

– Міжнародною асоціацією фінансового права (РФ).  

 У сфері законотворчої роботи Інститут співпрацює з Інститутом 

законодавства Верховної Ради України.   

 Досягнуто згоди та підписано угоду щодо участі як співорганізаторів та 

членів конкурсного комітету Всеукраїнського конкурсу інноваційних 
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технологій «ІДЕЇ – В ЖИТТЯ», організатором якого виступає Міжнародний 

фонд «Техномост». 

 Підтримується зв‘язок з навчальними закладами Росії, зокрема з 

юридичним факультетом МДУ ім. М.В.Ломоносова, Московською державною 

юридичною академією, Московським державним інститутом міжнародних 

відносин, Саратовською юридичною академією, Воронезьким державним 

університетом (юридичний факультет), Державним університетом Санкт-

Петербурга, Тверським державним університетом, Свердловською юридичною 

академією тощо.   

 Доктор юридичних наук О.Орлюк є позаштатним консультантом Комітету 

з питань науки та освіти Верховної Ради України; членом спеціалізованої ради 

по захисту докторських дисертацій в Інституті законодавства Верховної Ради 

України, викладає  на професорській посаді у Київському національному 

університеті ім. Т.Шевченка, здійснює наукове керівництво аспірантами та 

пошукувачами, постійно виступає офіційним опонентом та готує відзиви на 

автореферати дисертацій. Бере участь у засіданнях: науково-методичних рад 

при Держдепартаменті інтелектуальної власності МОН України; Центрі 

правової реформи і законопроектних робіт Міністерства юстиції України; є 

членом Ради відділення Асоціації правників України (АПУ) в м. Києві, групи 

фінансового та банківського права АПУ; Київського регіонального центру 

АПрН України; членом Громадської колегії при Голові Державної судової 

адміністрації України, Громадської колегії Державного департаменту 

інтелектуальної власності МОН України.  Здійснює редакційну діяльність як 

Голова редакційної колегії журналу «Теорія та практика інтелектуальної 

власності» (внесений до переліку наукових фахових видань з юридичних наук 

ВАК України) та член редакційної колегії наукового видання ―Вісник Академії 

правових наук України‖ та науково-практичного журналу ―Інтелектуальна 

власність‖; суддя Третейського суду при ТПП  України. 

 Заступник директора з наукової роботи к.ю.н., Т.Демченко – доктор права 

Університету Париж ХІІ – Валь де Марн, адвокат, суддя третейського суду при 

Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC), член 

Президії.   

 Заступник директора з експертної роботи О.Дорошенко є членом секції 

судових експертиз об‘єктів інтелектуальної власності Міністерства юстиції 

України; є членом Центральної експертно-кваліфікаційної комісії з атестації 

судових експертів Міністерства юстиції України; входить до складу 

Громадської колегії Державного департаменту інтелектуальної власності МОН 

України. Плідно працюють й інші науковці Інституту. 

  За вагомий внесок у розвиток державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні: 

– Д.ю.н. О.Орлюк, д.е.н. О.Бутнік–Сіверського, к.ю.н. Б.Прахова, Б.Худолія 

нагороджено Грамотами Державного департаменту інтелектуальної власності 

МОН України; 

– Д.ю.н. О.Орлюк, д.е.н. О. Бутнік–Сіверського нагороджено Грамотою 

Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації; 
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– Д.е.н. Бутнік–Сіверського нагороджено Знаком ―Відмінник освіти України‖ і 

медаллю ―За інтелектуальні досягнення‖ Інституту інтелектуальної власності і 

права ДДІВ МОН України. 

– Д.ю.н. О.Орлюк нагороджена: 

 Дипломом Українського видавничого консорціуму як учасник 

загальноукраїнської програми ―Україна. Сталий розвиток‖; 

 Дипломом Спілки юристів України на VI Всеукраїнському конкурсі на 

краще юридичне видання у номінації ―Навчальні посібники (практикуми, курси 

лекцій, хрестоматії та ін.); 

– К.ю.н. Т.Демченко нагороджена Дипломом Спілки юристів України на VI 

Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання у номінації ―Юридичні 

індивідуальні монографічні видання‖; 

– отримала стипендію Президента України за юридичне видання (Указ 

Президента від 15.12.2006 р.). 
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XІ. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 
В установах Академії правових наук України успішно функціонує 

аспірантура, головною метою якої є підготовка власних наукових кадрів для 

роботи в установах Академії. Станом на січень 2007 р. підготовка наукових 

кадрів в аспірантурі здійснюється в чотирьох наукових установах Академії 

правових наук України: Інституті вивчення проблем злочинності (аспірантура 

відкрита в 1999 р.); Інституті приватного права та підприємництва 

(аспірантура відкрита в 2000 р.); Інституті державного будівництва та 

місцевого самоврядування (аспірантура відкрита в 2001 р.) В лютому 2005 р. 

відкрито аспірантуру в Інституті інтелектуальної власності, яка почала реально 

функціонувати з 1 січня 2006 р. 

За роки функціонування аспірантури в установах Академії захищено 7 

кандидатських дисертацій. Крім цього, майже 100% з тих, хто закінчив 

аспірантуру, розподілені на роботу в установи Академії на посаду наукових 

співробітників.  

 

Підготовка наукових кадрів здійснюється за такими спеціальностями: 

В Інституті вивчення проблем злочинності: 

12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче 

право; 

12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. 

В Інституті державного будівництва та місцевого самоврядування:  

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політико-правових 

вчень 

В Інституті приватного права і підприємництва: 

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

12.00.04 -  господарське право; господарсько-процесуальне право. 

В Інституті інтелектуальної власності: 

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

На підставі постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 28-

06 від 15 грудня 2005 р. в Інституті приватного права і підприємництва 

створена спеціалізована Вчена рада к 26.500.01  з правом прийняття до 

розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 – господарське 

право; господарсько-процесуальне право строком на два роки. 
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На січень 2007 р. в аспірантурі інститутів АПрН України навчається  13 

осіб. З них в Інституті вивчення проблем злочинності -  3, в Інституті 

приватного права і підприємництва – 4, в Інституті державного будівництва та 

місцевого самоврядування – 4, Інституті інтелектуальної власності  - 2. 

Зокрема, в Інституті державного будівництва та місцевого 

самоврядування дисертаційні дослідження здійснюють 4 аспіранти з відривом 

від виробництва: Головащенко О.С. – 3-го року навчання; Якименко Х.С. – 2-го 

року навчання. Згідно з результатами вступних іспитів та рішенням 

приймальної комісії до аспірантури Інституту з відривом від виробництва 

терміном навчання з 01 жовтня 2006 року по 30 вересня 2009 рік за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень зараховано Олійника О.А. та Суходубову І.В. 

30 вересня 2006 р. завершили навчання в аспірантурі Гуцель В.Г. 

(дисертацію підготовлено та представлено до обговорення) та Гетьман І.В. , яка 

29 листопада 2006 р. успішно захистила кандидатську дисертацію у 

спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України імені 

Ярослава Мудрого. Вказані особи працевлаштовані в Інституті на посади 

наукових співробітників. 

 Відповідно до існуючого порядку Вчена рада Інституту атестувала 

аспірантів: Головащенко О.С. за підсумками 2-го року навчання та Якименко 

Х.С. за результатами 1-го року навчання. Розглянувши матеріали атестації, 

Вчена рада прийняла рішення атестувати аспірантів Головащенко О.С. та 

Якименко Х.С. позитивно і перевести їх відповідно на 3-й та на 2-й рік 

навчання. 

 

В Інституті вивчення проблем злочинності навчається 3 аспіранти: 

Дунаєва Т. Є – 3-го року навчання (за результатами атестації атестована 

позитивно: складені всі кандидатські екзамени; має одну наукову статтю та 4 

тез наукових повідомлень); Курафаєва В.В. та Пахомова А.Ю. – 1-го року 

навчання (зараховані 27 вересня 2006 р.). 

30 вересня 2006 р. завершив навчання в аспірантурі Інституту 

Затенацький Д. В. За результатами навчання на третьому курсі атестований 

позитивно. Фактично виконано 95% дисертаційної роботи. Підготовлено 4 

наукові статті. Розподілений на роботу в Інститут на посаду молодшого 

наукового співробітника. 

 

У цілому робота аспірантури Інституту вивчення проблем злочинності є 

успішною. За час її функціонування захищено 4 кандидатські дисертації. 23 

жовтня 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію молодший науковий 

співробітник Інституту Панов М. М.   

 

В Інституті приватного права і підприємництва станом на січень 2007 

р. навчається 4 аспіранти:  
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Жук А.О. та Посикалюк О.О. – 1-го року навчання (зараховані 01.01.2007 

р.) 

Гриняк А.Б. –  3-го року навчання. Обсяг фактично виконаної роботи з 

підготовки дисертації становить 80%. Складені кандидатські іспити з 

філософії, іноземної мови. У видавництвах знаходяться три статті за темою 

дисертації. 

Спасибо І.А. – 2-го року навчання. Обсяг фактично виконаної роботи з 

підготовки дисертації становить 20%. Складені кандидатські іспити з філософії, 

іноземної мови. Опубліковано дві статті за темою дисертації. 

Усі аспіранти атестовані позитивно. 

31.12.2006 р. аспірантуру інституту закінчили  Задорожна С. Ф. та Сивий 

Р. Б. У Задорожної С. Ф. обсяг фактично виконаної роботи з підготовки 

дисертації становить 90%. Складені кандидатські іспити з філософії, іноземної 

мови, за спеціальністю. Опубліковано п‘ять наукових статей та тези наукових 

доповідей. У лютому 2007 р. Р. Б. Сивий успішно захистив кандидатську 

дисертацію. 

   

 В Інституті інтелектуальної власності навчаються 2 аспіранти 2-го 

року навчання, які були зараховані  з 01.01.2006 р. 

Глотову С.О. призначено наукового керівника д.ю.н., доцента Орлюк 

О.П.  Затверджено тему кандидатської дисертації ―Приватне копіювання в 

цифровому середовищі‖ (спеціальність – 12.00.03 по 31.12.26 р.). Складені 

екзамени з філософії, іноземної мови (англійська), спеціальність комплексний 

(12.00.03). 

Полуектову І.Л. науковим керівником призначено к.ю.н. Демченко Т.С. 

Затверджено тему дисертаційного дослідження ―Зловживання правом 

інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг‖  (спеціальність – 12.00.03). За результатами атестації 

за перший рік навчання робота аспірантів оцінена позитивно.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 193 

 

ХІI. 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 2006 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 нагороджені  такими високими 

державними та урядовими нагородами: 

Звання Герой України з врученням ордена Держави присвоєно академіку  

В.В. Сташису; 
Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня нагороджені академіки В.В. 

Сташис,  Ю.С. Шемшученко; 

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджений член-

кореспондент  В.Т. Маляренко; 

Орденом  ―За заслуги‖ I ступеня нагороджений член-кореспондент    

В.М. Шаповал;   
Орденом ―За заслуги‖ II ступеня нагороджені  члени- кореспонденти  В.Б. 

Авер’янов,  О.Д. Крупчан; В.В. Костицький (2007 р.), О.Д. Святоцький 

(2007 р.); 

Орденом  ―За заслуги‖  III ступеня  нагороджений  член-кореспондент   

С.С. Яценко ; 
Орденом Богдана Хмельницького  II ступеня   нагороджений  академік   

І.Г. Побірченко; 

Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 р. 

стали  академіки  В.В. Сташис, М.І. Панов, В.І. Борисов,  Ю.В. Баулін,  В.П. 

Тихий; 

Звання  Заслуженого юриста  України присвоєно академіку   Л.К. 

Вороновій; 

Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України нагороджені  академік 

В.П. Тихий, члени-кореспонденти  В.Т. Маляренко, М.І. Козюбра; 

Почесною Грамотою Верховної Ради України нагороджений член-

кореспондент О.М. Мироненко;  

Грамотою Верховної Ради України   нагороджений  академік М.В. 

Костицький. 

 Лауреатами  Премії імені Ярослава Мудрого  у 2006 р.  стали: академіки  

В.І.Андрейцев, В.Г.Гончаренко, В.О.Коновалова,  члени - кореспонденти  

В.Т.Маляренко,  В.Ю.Шепітько, М.В.Шульга.  

Велика увага приділялась питанням кадрового забезпечення. Зараз 

до складу  Академії  входять 43  дійсних члени,  58  членів-кореспондентів. 
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У цілому 101 член  Академії  (докторів  наук  –  85 %).  

Апарат Президії Академії нараховує 58 одиниць (м. Харків - 40, м. Київ - 

18),  серед них: 15 докторів юридичних наук, 10  кандидатів  наук  (у тому 

числі: 8 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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З метою подальшого зміцнення наукового потенціалу в  підвідомчих 

інститутах  проводиться цілеспрямована  робота.  Молоді вчені успішно 
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проводять  і досягли визнаних результатів   у наукових  дослідженнях,  про що 

свідчить  призначення стипендій Кабінету Міністрів України  5 науковцям 

академії  (Бобрику В.І., Лемешку О.М., Лук‘янову  Д.В., Сопільняку Д.В.,  

Петренку С.А.).  

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 72.  

Загальна чисельність  працюючих  працівників – 94  у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 34; 

б) працюючих за сумісництвом – 60. 

Загальна чисельність наукових  співпрацівників – 73. Середній вік – 42 

роки. Докторів наук – 20;  кандидатів наук – 40; без ступеня – 13;  

 мають почесні звання - 8. 

 

НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 83. 

Загальна чисельність працюючих  співпрацівників –91,  у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 55; 

б) працюючих за сумісництвом – 36.  

Загальна чисельність наукових працівників –73;  середній вік – 41 рік. 

Докторів наук – 15;  кандидатів наук – 24; без ступеня – 34; 

мають почесні звання – 9. 

НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 57. 

Загальна чисельність працюючих  працівників – 58, у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 32; 

б) працюючих за сумісництвом – 26; 

Загальна чисельність наукових  співпрацівників – 46; середній вік – 41 

рік.  Докторів наук – 5;  кандидатів наук – 19; без ступеня – 22; 

мають почесні звання – 3. 

 

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 68. 
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Загальна чисельність працюючих працівників – 76, у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 41; 

б) працюючих за сумісництвом – 35. 

 Загальна чисельність наукових співпрацівників –61; середній   вік – 41 

рік. Докторів наук – 15;  кандидатів наук – 29; без ступеня – 17;  

мають почесні звання – 6. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 49. 

Загальна чисельність працюючих працівників – 49, у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 30; 

б) працюючих за сумісництвом – 19.  

Загальна чисельність наукових співпрацівників –38; середній   вік – 43 

роки. Докторів наук – 3; кандидатів наук – 12; без ступеня – 23; 

 мають почесні звання – 3. 
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XIII. 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 

АПрН України діють 7 бюджетних установ. Загальна кількість працюючих в 

Академії станом на 01.01.2007 становить 478 чол., в тому числі 317  наукових 

працівників, серед яких 72  доктори наук та 134  кандидати наук. 

 Законом України „Про Державний бюджет України на 2006 рік‖ 

затверджено показники бюджетного фінансування Академії правових наук 

України загальним обсягом 16549,1 тис. грн., у тому числі за загальним 

фондом  – у сумі 14320,6 тис. грн., за спеціальним фондом – у сумі 2228,5 тис. 

грн. Зазначені кошти спрямовувалися на забезпечення статутної діяльності 

АПрН України за 4 бюджетними програмами. 

У 2006 р. до АПрН України з усіх джерел фінансування надійшло 15606,4  

тис. грн.   

Із загального фонду Державного бюджету України було профінансовано 

в обсязі 14079,5  тис. грн., що становило 98,3% від планових річних показників. 

За спеціальним фондом сума, отриманих Академією коштів, становила 

1526,9 тис. грн., або 9,2 % загального обсягу надходжень.  

Спеціальний фонд бюджету АПрН України у 2006 р. формувався згідно з 

чинним законодавством 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 інших цілей); 

– плата за надання майна в оренду; 
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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). 

За 2006 р. загальні касові видатки Академії становили 15173,1 тис. грн. 

При цьому видатки загального фонду бюджету становили 13860,9 тис. грн., 

спеціального фонду – 1312,3 тис. грн.  

У зведеній відомості витрачання коштів Державного бюджету у 2006 р., 

наведених у таблиці 1, по програмі 6581020 ―Наукова і організаційна діяльність 

Президії Академії правових наук України‖ та по програмі 6581040 ―Підготовка 

наукових кадрів у сфері законодавства‖ надаються у розрізі скорочених кодів 

економічної класифікації; а програми 6581030 ―Фундаментальні дослідження у 

сфері законодавства і права‖, 6581050 ―Розробка найважливіших новітніх 

технологій у сфері удосконалення законодавства‖ надаються за кодом 

економічної класифікації видатків 1171 ―Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних (регіональних) програм‖ та 2000 ―Капітальні 

видатки‖. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї витрачено 2288,5 

тис. грн., або 15,1% всіх видатків. Причому, якщо у загальному фонді частка 

видатків на заробітну плату з нарахуваннями  становила 15,0% (2271,1 тис. 

грн.), то у спецфонді  – 0,1% (17,4 тис.грн.). 

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг 

використано 692,4 тис. грн. (4,6%). На це витрачено 3,4% загального та 1,2%  

спеціального фонду. 

16,9 тис.грн. (0,1%) було витрачено на відрядження (0,1% загального та 

нуль % спецфонду). 

На оплату комунальних послуг  установи Академії витратили 95,3 

тис.грн. (0,6%).  

На придбання обладнання установами Академії було витрачено 124,6 

тис.грн. (0,8%), з яких  23,8 тис.грн. (0,2%) коштів загального і  100,8 тис.грн. 

(0,6%) спеціального фонду бюджету. 
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На дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних програм установами Академії було витрачено 9166,4 тис. грн., або 

60,4%   від загальних видатків, у загальному фонді видатків становило 8181,5 

тис. грн. (53,9%) та у спеціальному фонді видатків – 984,9 тис. грн., або 6,5%. 

На виплату стипендії та довічної плати дійсним членам (академікам) та 

членам-кореспондентам видатки становили 2789,1 тис. грн., або 18,4% від 

загального обсягу одержаних коштів. 

Інформація про використання коштів Державного бюджету України 

Академією правових наук України  у 2006 р. в розрізі бюджетних програм 

наведена у таблиці  2. 

Витрачання бюджетних коштів здійснювалось   для забезпечення  

наступних напрямів роботи Академії: 

 

 

Звіт 

про використання коштів Державного бюджету України 

 Академією правових наук України  

за 2006 рік 
 

Таблиця  1 

(тис. грн.) 

6580000 Академія правових наук України  

Код 

економі-

чної 

класиці-

кації 

видатків  

Показники  Загальний фонд  Спеціальний фонд  

Затверджено 

кошторисом 

на рік  

Касові 

видатки  

Затверджено 

кошторисом 

на рік з 

урахуванням 

змін 

Касові 

видатки 

 Видатки – всього 14320,6 13860,9 1803,5 1312,3 

 У тому числі:     

1000 Поточні видатки 14203,6 13837,1 1651,7 1211,5 

1110 Оплата праці працівників 

бюджетних установ  
1765,7 1765,7 55,8 13,1 

1120 Нарахування на зарплату 635,7 505,4 19,8 4,3 

1130  Придбання  предметів 

постачання і матеріалів, 

оплата послуг та інші 

видатки 

663,4 517,2 288,5 175,2 

1140  Видатки на відрядження 20,2 14,8 9,8 2,1 

1160 Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 

110,0 66,7 36,4 28,6 
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1171  Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 

реалізації державних 

(регіональних) програм 

8205,4 8181,5 1238,2 984,9 

1300 Субсидії і поточні 

трансферти 
2803,3 2785,9 3,2 3,2 

2000 Капітальні видатки 117,0 23,8 151,8 100,8 

 

 

 

Таблиця  2 

Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Найменування 

бюджетної програми  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Затверджено 

кошторисом 

на рік  

Касові 

видатки  

Затверджено 

кошторисом 

на рік  

Касові 

видатки  

6581020 Наукова і організаційна 

діяльність Президії 

Академії правових 

наук України  

5923,5 5574,0 383,8 230,6 

6581030 Фундаментальні 

дослідження у сфері 

законодавства і права  

7778,0 7669,2 1313,7 1048,3 

6581040 Підготовка наукових 

кадрів у сфері 

законодавства  

106,7 105,4 106,0 33,4 

6581050 Розробки 

найважливіших 

новітніх технологій у 

сфері удосконалення 

законодавства  

512,4 512,3 - - 

                         Всього 14320,6 13860,9 1803,5 1312,3 

 
 

 

 


