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 I. Фундаментальні наукові дослідження 

 
У  2007 р. науково-дослідні установи Академії правових наук України 

проводили фундаментальні дослідження відповідно до Зведеного плану науково-

дослідницьких робіт АПрН України на 2007 р., затвердженого постановою 

Президії Академії № 48/2 від 28 жовтня 2006 р. Дослідженні здійснювалися за 14 

плановими фундаментальними темами. Зокрема, Інститутом вивчення проблем 

злочинності досліджувалося 5 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 6 фундаментальними темами: 4 – в 

Інституті вивчення проблем злочинності, 2 – в Інституті приватного права та 

підприємництва. 

  

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

 

По завершених темах: 

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 році продовжувалася робота за двома підтемами.  

Перша підтема: «Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності». 

У межах наукового дослідження проводилася робота за напрямками : 

1) кримінальне законодавство України як нормативно-правова засада 

кримінальної відповідальності та покарання (акад. АПрН України В.В. Сташис, 

акад. АПрН України В.І.Борисов, О.О. Пащенко);  

2) теоретичні проблеми  звільнення від кримінальної відповідальності за КК: 

поняття кримінальної відповідальності, кримінальна відповідальність як вид 

юридичної відповідальності, потерпілий в системі ознак складу злочину як 

підстава кримінальній відповідальності (Л.М. Демидова, акад. АПрН України 

Ю.В. Баулін, М.В.Сенаторов); 

3) питання Особливої частини кримінального права України та проблеми 

вдосконалення  кримінальної відповідальності та покарання за окремі види 

злочинів (всі співробітники сектору). 

4) практика застосування кримінальної відповідальності та покарання до 

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

вдосконалення (М.В. Сенаторов, Б.А. Симонян, М.М. Панов, О.О. Пащенко, Л.В. 

Дорош, В.В. Зайда). 

У звітному році завершено роботу над науковим дослідженням за 

напрямком фундаментальної теми «Теоретичні проблеми кримінальної 

відповідальності». Було визначено проблеми звільнення від кримінальної 

відповідальності, підбито підсумки дослідження, узагальнено та висвітлено 
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отримані дані у заключному звіті, який складається з 388 сторінок та містить 159 

джерел.  

Друга підтема: «Виконання покарання як стадія кримінальної 

відповідальності».  

У межах наукового дослідження розроблено засади теорії виконання 

покарань; досліджено проблеми виконання покарань, альтернативних 

позбавленню волі, характеристики основних елементів в діяльності органів та 

установ виконання покарань; імплементації міжнародних стандартів у діяльність 

органів та установ виконання покарань, імплементації міжнародних стандартів у 

діяльність органів та установ виконання покарань. Аналізувалися кримінально-

виконавча діяльність, предмет дослідження, виявлялися внутрішні суперечності 

та проблеми кримінально-виконавчої системи, окреслювалися шляхи їх 

подолання. 

Визначено новий підхід до первинної та вторинної класифікацій 

засуджених до позбавлення волі, з‘ясовано особливості працевикористання 

засуджених жінок, розроблено пропозиції щодо перспективи створення служби 

пробації в Україні. 

Результати дослідження застосовувалися у науково-дослідницькій роботі 

та при викладанні лекцій для співробітників кримінально-виконавчих інспекцій. 

У межах наукового дослідження проводилась робота за напрямками: 

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

Імплементація міжнародних стандартів у діяльність органів та установ виконання 

покарань (дослідники А.Х. Степанюк, І.С. Яковець); 

2) особливості відбування покарання засудженими жінками (дослідник Т.К. 

Любжина); 

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

установ виконання покарань (дослідник І.С. Яковець); 

4) вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі (дослідник 

О.С.Четверикова). 

5) теоретичні та практичні проблеми застосування норм нового Кримінально-

виконавчого кодексу України (дослідники А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, 

О.С.Четверикова); 

6) робота спостережних комісій (дослідники А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, 

О.С.Четверикова). 

У межах роботи над темою Інститутом у звітному періоді визначено проблеми 

у межах поставленого завдання, продовжено аналіз наукової літератури та 

нормативно-правових актів, розглядалися питання застосування деяких норм КВК 

України.  

 

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.  

У першому кварталі 2007 р. науковці сектору завершили науково-

дослідницьку роботу за означеною темою. Згідно з планом виконання робіт за 

темою дослідження було направлено на розроблення пропозиціїй щодо 
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вдосконалення кримінально-процесуального законодавства і законодавства про 

оперативно-розшукову діяльність, створення програмних модулів автоматизованої 

інформаційно-пошукової системи «Суд», а також на написання заключного звіту 

про науково-дослідницьку роботу.  

Результатами впровадження наукової роботи із досліджуваних проблем 

стали:  

– 6 монографій, 15 посібників та підручників, 185 наукових статей, тез 

доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях, семінарах, 

«круглих столах» загальним обсягом понад 340 друкованих аркушів; 

– пропозиції щодо основних напрямків удосконалення Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність»; 

– пропозиції щодо вдосконалення кримінально-процесуального 

законодавства в частині застосування запобіжних заходів у вигляді 

затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства; 

– рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в 

частині забезпечення обґрунтованості кримінально-процесуальних рішень; 

– пропозиції до нормативно-правових актів, що регулюють провадження 

у справах неповнолітніх, які потрапили у сферу дії кримінального процесу; 

– автоматизована інформаційно-пошукова система «Суд». 

Пакет документів для передання завершеної науково-дослідницької роботи 

«Кримінально-процесуальне пізнання та його критерії» надіслано до УкрІНТЕІ. 

 

3. Кримінологічні проблеми запобігання злочинності. Термін виконання: 

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

У рамках зазначеної теми дослідження проводилося за трьома
1
 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 та кадрового 

забезпечення умов функціонування правоохоронних, правозастосовних, 

контролюючих і судових органів; проаналізовано нормативно-правові акти щодо 

матеріально-технічного, фінансового, інформаційного та кадрового забезпечення 

умов функціонування правоохоронних, правозастосовних, контролюючих і 

судових органів; проведено опитування працівників правоохоронних органів; 

підготовлені та надіслано для опублікування тези наукових доповідей, наукові 

статті, підготовлено заключний звіт за темою дослідження. 

2) Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров‘я 

особи, що вчиняються неповнолітніми 

В ході проведеного дослідження було здійснено комплексний кримінально-

правовий та кримінологічний аналіз насильницьких злочинів проти життя та 

здоров‘я особи, що вчиняються неповнолітніми. Основна увага приділялася 

аналізу кількісно-якісних показників цього різновиду злочинності, особи винного, 

особи потерпілого, а також проблемам детермінації зазначених злочинів і 

                                                 
1
 Унаслідок реорганізації структури Інституту деякі з тем були об‘єднані в один напрямок.  
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розробленню заходів щодо їх загально соціального та спеціально-

кримінологічного запобігання, зокрема вдосконаленню правоохоронної 

діяльності. 

За результатами дослідження було підготовлено колективну монографію – 

«Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров‘я особи, що 

вчиняються неповнолітніми» / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. 

Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; За заг. ред. чл.-кор. АПрН 

України В.В. Голіни.  

3) Соціальні та організаційно-правові проблеми імплементації європейських 

стандартів попередження службових злочинів у публічній сфері: порівняльний 

аналіз. 

Основною метою дослідження були аналіз соціальних та організаційно-

правових проблем імплементації європейських стандартів попередження корупції, 

дослідження відповідної законодавчої бази для ефективного співробітництва в 

галузі юстиції та внутрішніх справ відповідно до міжнародних стандартів і  

стандартів ЄС та подальша праця в напрямі забезпечення ефективної 

імплементації Кримінальної конвенції та застосування цих стандартів. В ході 

дослідження отримано та узагальнено емпіричну інформацію про ефективність 

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

чого було запропоновано рекомендації щодо вдосконалення превентивної 

діяльності в органах виконавчої влади України. Результати дослідження 

апробовано у 15 наукових публiкацiях,  доповідях i повідомленнях на 16 науково-

практичних конференціях та семінарах. За результатами дослідження було 

підготовлено та видано науковий звіт «Соціальні та організаційно-правові 

проблеми імплементації європейських стандартів попередження службових 

злочинів у публічній сфері: порівняльний аналіз», який увійшов як розділ у 

заключний звіт за темою «Кримінологічні проблеми запобігання злочинності в 

Україні». Результати дослідження мають сприяти розвитку теоретико-

методологічних засад вивчення службової злочинності.  

 

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 АПрН України В. П. Тихий.  

У 2007 р. продовжено вивчення міжнародних актів щодо політичних прав; 

законодавства про конституційно-правову, цивільно-правову, адміністративну та 

кримінальну відповідальність за порушення виборчих і референдних прав; 

проаналізовано відповідні статистичні дані; вивчено  наукові роботи за темою 

дослідження; узагальнено і проаналізовано слідчу та судову практику по даній 

категорії справ; вивчено практику Європейського суду з прав людини. 

Дослідження стало науковою основою для прийняття якісно нового 

законодавства про адміністративні і кримінальні правопорушення щодо 

відповідальності за порушення виборчих і референдних прав громадян. 

В той же час науковці лабораторії в публікаціях, на конференціях, засіданнях 

відповідних комітетів Верховної Ради України обґрунтували необхідність зняття з 
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розгляду законопроект щодо виборчих прав, які суперечили Конституції України. 

Так, науковці добилися зняття розгляду законопроектів, які передбачали 

покарання у вигляді позбавлення виборчого права і встановлення кримінальної 

відповідальності за схиляння громадянина до нездійснення ним свого виборчого 

права чи здійснення його певним шляхом. Також науковці лабораторії виступили 

в пресі і на конференціях проти встановлення кримінальної відповідальності за 

порушення будь-якого виборчого законодавства.  

В зв‘язку з тим, що при прийнятті нового кримінального законодавства про 

відповідальність за порушення виборчих і референдних прав не було враховано 

повною мірою розробки науковців лабораторії і тому це законодавство має певні 

вади, зокрема з погляду законодавчої техніки, науковці лабораторії розробили 

рекомендації щодо його вдосконалення.  

За результатами дослідження опубліковано: 

Андрушко П.П. Злочини протии виборчих прав громадян та їх права брати 

участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: 

КНТ, 2007. – 328 с. 

Зінченко І. О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина / Аналіз законодавства і судової 

практики: Монографія. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. – 320 с. 

Тихий В. П. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки: 

Науково-практичний коментар. – К.: НКЦ СБ України, 2007. – 92 с. 

 

 

По перехідних темах: 

 1. Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю. РК 

УкрІНТЕІ № 0107U002499.  Термін виконання: 1 кв. 2007 р. – 1 кв. 2012 р. 

Наукові керівники – академік АПрН України В. В. Сташис, академік АПрН 

України Ю. М. Грошевий. 

У межах зазначеної теми дослідження здійснювалося за декількома  

підтемами: 

1) «Теоретичні та прикладні проблеми виконання кримінальних покарань». 

За цією підтемою робота проводилася за такими напрямками:  

1.1) проблеми реформування державної кримінально-виконавчої служби 

України (дослідники А.Х Степанюк, І.С. Яковець);  

1.2)особливості відбування покарання засудженими жінками (дослідник 

Т.К.Любжина); 

1.3)розподіл засуджених до позбавлення волі в установах виконання 

покарань   (дослідник О.С. Четверикова); 

1.4)теоретичні та практичні проблеми застосування норм  Кримінально-

виконавчого кодексу України (дослідники А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, 

О.С.Четверикова); 

1.5) соціально-виховна робота осіб і засудженими до позбавлення волі 

(дослідник О.І. Опанасенков). 

За результатами проведеного дослідження опубліковано:  
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Степанюк А. Х., Яковець І. С. Впровадження міжнародних стандартів у 

практику діяльності кримінально-виконавчої системи України. – Х.: ТОВ 

«Кроссроуд», 2007. – 184 с. 

2) «Кримінально-процесуальні заходи вдосконалення діяльності 

правоохоронних органів». 

Сучасний етап розвитку Української держави у сфері функціонування її 

правової системи характеризується пошуком оптимальних механізмів організації і 

діяльності органів, для яких діяльність з охорони права є визначальною, 

генеральною функцією. 

У структурі правоохоронної діяльності одним з найважливіших напрямків є 

кримінально-процесуальна діяльність, основні суб'єкти реалізації якої – низка 

органів у системі виконавчої влади та органів судової влади: органи дізнання, 

органи досудового слідства, прокуратура, суд. Визначення функціонального 

призначення кожного елемента цієї системи, його повноважень, змісту, форм і 

меж взаємодії є актуальнішою проблемою сучасної кримінально-процесуальної 

науки, розв‘язання якої дозволить удосконалити кримінально-процесуальне 

законодавство в напрямку реалізації ефективного захисту прав та інтересів 

потерпілих від злочинів у поєднанні з додержанням прав та інтересів 

обвинувачених і здійсненням правосуддя на підставі принципу верховенства 

права. Тому наукове дослідження було спрямоване на: 

– розв‘язання проблеми функціонального призначення органів дізнання, 

прокуратури, органів досудового слідства в структурі кримінально-процесуальної 

діяльності;  

– теоретичне обґрунтування системи повноважень цих органів, форм і меж 

їх взаємодії;  

– визначення природи, форм і змісту взаємовідносин зазначених органів та 

органів судової влади. 

На підставі проведеного дослідження мають бути підготовлені складова 

частина проекту Концепції та державної програми боротьби зі злочинністю з 

кримінально-процесуальних аспектів проблеми боротьби зі злочинністю, наукові 

статті, монографії, пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного 

законодавства, доповіді на науково-практичних конференціях, «круглих столах», 

семінарах, аналітичні довідки, автоматизована інформаційно-пошукова система 

«Бібліографія» з базою даних за темою дослідження тощо. 

Науковці Інституту займалися ознайомленням з літературними джерелами з 

кримінально-процесуальних аспектів удосконалення діяльності правоохоронних 

органів, складанням бібліографії наукової літератури, розробленням методики і 

напрямків дослідження, підбором відповідних матеріалів у засобах масової 

інформації, аналізом статистичної інформації, збиранням матеріалів слідчої та 

судової практики. Були розроблені алгоритми та створена низка програмних 

модулів автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Бібліографія". 

Накопичена наукова інформація використовувалася у роботі наукового 

забезпечення Концепції реформування кримінальної юстиції України, зокрема 

положень щодо статусу слідчого, прокурора, запропонованої моделі 
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кримінального судочинства, підстав і процедур судового контролю за розглядом 

справ у першій інстанції, апеляційному, касаційному провадженні. 

За результатми дослідження за цим напрямком опубліковано:  

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової 

діяльності у кримінальному процесі. – Х.: Аріс ЛТД, 2007. – 576; 

Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні (збірник 

нормативних документів) / Упорядники Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Харків, 

2007. – 264 с; 

Організація судових та правоохоронних органів: Підручник для студентів 

юрид. спеціальностей вищ. навч. закладів / За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільвої. 

– Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 528 с. 

3) ―Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: проблеми 

формування та модернізації‖. 

На сьогодні основні завдання криміналістики визначаються з урахуванням 

потреб судово-слідчої практики в наукових методах розкриття, розслідування та 

попередження різноманітних злочинних проявів. У зв‘язку з цим перед 

науковцями постають проблеми щодо розроблення нових методичних 

рекомендацій з розслідування тих чи інших категорій злочинів та вдосконалення 

існуючих криміналістичних методик. 

Зміни криміногенної ситуації в державі, набуття злочинністю організованих 

форм поставили перед вченими-криміналістами більш складні завдання в галузі 

криміналістичної методики, а саме: 

- розроблення наукової концепції щодо змісту, структури, базової 

криміналістичної методики розслідування злочинів, яка б задовольняла 

насамперед потреби судово-слідчої практики; 

- запровадження нової «технології» створення окремих методик за рахунок 

поступового відходу від їх «книжкового» варіанту до відповідних програм 

(алгоритмічних схем); 

- модернізація існуючих і розроблення нових, у тому числі прогностичних, 

комплексних методик розслідування на базі криміналістичної класифікації та їх 

криміналістичної характеристики. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що накопичені розробки у галузі 

криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів потребують 

суттєвого оновлення, яке має диференціюватися залежно від виду злочину. Так, 

суттєвого переосмислення потребують ті з них, що створені для протидії 

злочинності у господарській сфері (розкрадання, шахрайство та ін.). В меншому 

ступені ця вимога стосується методик розслідування насильницьких злочинів 

(вбивства, зґвалтування, заподіяння тілесних ушкоджень та ін.).  

Емпіричну базу наукового дослідження складатимуть результати 

опитування працівників слідчих органів МВС, прокуратури та СБУ щодо 

сприйняття ними існуючих методик розслідування злочинів та бачення шляхів їх 

удосконалення. 
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Наукове значення дослідження полягає в тому, що за характером і змістом 

розглядуваних питань воно є першою монографічною роботою, в якій комплексно 

на базі положень загальної теорії криміналістики, із застосуванням методів 

прогнозування, моделювання, ситуаційного підходу, сучасних інформаційних 

технологій будуть запропоновані шляхи та засоби розроблення нових і 

вдосконалення існуючих криміналістичних методик розслідування окремих видів 

злочинів.     

Теоретична основа дослідження полягає у використанні сучасних поглядів 

на криміналістичну методику як наукову категорію, її структуру, характеристику 

елементного складу, формування базової моделі розслідування злочинів, більш 

широкого застосування деяких теоретичних концепцій, наприклад, підвищення 

пізнавальної функції криміналістичної характеристики окремих видів злочинів 

шляхом виявлення та використання кореляційних зв‘язків між її елементами і 

побудови на цій підставі типових версій стосовно особи злочинця, а також 

викладення методичних рекомендацій у формі відповідних програм 

(алгоритмічних схем) дій слідчого залежно від слідчої ситуації, що склалася. 

Результатом діяльності співробітників Інституту за цією темою є 

накопичення та систематизація наукових джерел, розроблення анкети за 

спеціальною методикою. Проаналізовано передумови криміналістичної методики, 

розглянуто її генезу, сучасний стан  та місце в системі криміналістики. 

Досліджено роль слідчої практики у формуванні криміналістичної методики. 

4) «Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі 

злочинністю». 

Науковцями Інституту:  

- проведено науковий пошук щодо вдосконалення техніко-

криміналістичних і тактичних прийомів слідчої діяльності; 

- проведено науковий пошук щодо використання алгоритмів слідчих дій, які 

можуть бути застосовані у слідчій діяльності в країнах Європи та США; 

- розроблено анкету для працівників правоохоронних органів щодо 

визначення їх потреб у використанні криміналістичних засобів та інноваційних 

технологій в боротьбі зі злочинністю;   

- вивчено літературні та інформаційні джерела щодо застосування новітніх 

криміналістичних засобів та інноваційних технологій у боротьбі зі злочинністю;  

- проаналізовано статистичну та емпіричну інформацію; 

- проведено роботу з розроблення типових структур алгоритмів слідчих дій, 

які можуть бути використані у слідчій діяльності; 

- проведено роботу з формування бази даних криміналістично-графічних 

зображень, які можуть бути використані при складанні протоколів слідчих дій; 

- зібрано матеріали для створення  методичних рекомендацій з метою 

оптимізації  слідчої та експертної діяльності; 

- визначено найбільш пріоритетні напрямки використання науково-

технічних засобів з метою протидії злочинності; 

- проведено науково-технічний пошук щодо вивчення та порівняння 

існуючих методів ідентифікації людини за зображенням обличчя.  

Характеристика результатів по поставлених проблемах: 
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- проведено роботу з удосконалення структури Автоматизованого робочого 

місця слідчого («АРМ-слідчого»), а саме таких її  систем: «Слідчі дії», 

«Правоохоронні органи та експертні установи», «Судові експертизи», 

«Документ», «Законодавство». Створено системи «Додаткова корисна 

інформація» та «Слідча практика»; 

- підготовлено та надіслано в Державний департамент інтелектуальної 

власності Міністерства освіти і науки України  пакет документів для отримання 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір «Опис бази знань 

„Автоматизоване робоче місце слідчого» та 06.11.2007р. одержано Свідоцтво № 

22566;  

- проведено роботу з вивчення видів вузлів та петель; 

- здійснено анкетування щодо визначення потреб правоохоронних органів у 

використанні криміналістичних засобів та інноваційних технологій в боротьбі зі 

злочинністю працівників прокуратури Запорізької, Хмельницької, Київської, 

Вінницької, Одеської областей та Генеральної прокуратури України;  

- вивчено літературні та інформаційні джерела щодо використання новітніх 

криміналістичних засобів та інноваційних технологій у боротьбі зі злочинністю. 

Зокрема, було вивчено будову та можливості використання: 

- системи «Папилон», що використовується під час дактилоскопічних 

досліджень; 

- ультразвукового  товщиномера; 

- газоаналізаторів та дефектоскопів; 

- металошукача (портативного)  акумуляторного  МО-1; 

- магнітного  шукача-підіймача; 

- металодетекторів різних типів («CX-II»; «CX-IIІ»; «Морський мисливець»,   

призначений для відшукання металевих об'єктів під водою; «Scorpion 

Gold Stinger», призначений винятково для відшукання предметів із 

золота під водою); 

- магнітометрів «Ferex 4.021 L» та «Ferex 4.021 W» (Німеччина) для пошуку в 

ґрунті, на його поверхні й у водоймах боєприпасів, що не розірвалися, а 

також зброї та інших предметів, корпуси і деталі яких виготовлено з 

феромагнітних матеріалів; 

- програм-тренажерів для слідчих, які використовуються в різних країнах 

світу; 

- складено перелік літературних джерел;  

- проводилося вивчення матеріалів у мережі «Internet», що стосується 

окремих криміналістичних засобів та інноваційних технологій (вивчалися відгуки 

працівників правоохоронних органів про певні засоби і технології); 

- вивчено і проаналізовано літературні джерела та нормативно-правові акти 

щодо процесуального статусу обізнаних осіб, котрі залучаються до проведення 

слідчих дій; 

- завершено роботу з формування 1-го варіанту окремих розділів науково-

практичного посібника «Довідник слідчого: опис предметів», для правоохоронних 

органів «Опис предметів» (розділи «Опис тіла людини», «Одяг жіночий», «Одяг 
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чоловічий», «Головні убори», «Меблі», «Побутова техніка», «Транспортні 

засоби», «Сільськогосподарська техніка»;  

- проведено науковий пошук щодо створення криміналістично-графічних 

зображень слідів різного походження; 

- проведено науково-технічній пошук щодо вивчення і порівняння існуючих 

методів ідентифікації людини за зображенням обличчя та використання t-РАКЗ 

методу стосовно розв‘язання проблеми ідентифікації людини за фотопортретом. 

Створено програмне забезпечення ядра інтелектуальної інформаційної технології 

для ідентифікації особи за антропометричними ознаками на основі бази квантів 

знань, у рамках якої було обрано об'єкт дослідження - знанняорієнтоване 

прийняття рішень в рамках квантового підходу для ідентифікації особи за 

фотопортретом на основі антропометричного методу. 

У поточному році сектором дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю було розпочато роботу за такими напрямками: 

1. Кримінально-правова характеристика злочину.  

2. Фундаментальні проблеми інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

3. Кримінально-правова відповідальність за заподіяння майнової шкоди.  

4. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи 

5. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, 

платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 

обладнанням для їх виготовлення.  

У межах роботи над темою здійснено попередній діагноз ситуації, вибір мети та 

розроблення стратегії дослідження, визначено проблеми у межах поставленого 

завдання. Проводиться аналіз наукової літератури та нормативно-правових актів, 

розглядаються загальнотеоретичні проблеми звільнення від кримінальної 

відповідальності та вирішення загальнотеоретичних питань кримінальної 

відповідальності за злочини проти особи. З окремих проблем теми співробітниками 

сектору підготовлено наукові статті і доповіді на науково-практичних конференціях та 

семінарах. 

Крім, цього за результатами дослідження за даним напрямком опубліковано: 

Шепітько Ю. В. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): Монографія. – 

Х.: Харків юрид., 2007. – 432 с. 

6) «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання злочинності у паливно-

енергетичному комплексі України». 

За звітний період співробітниками сектору проблем злочинності та 

вивчення її причин зібрана наукова література за темою дослідження та готується 

бібліографія.  

7) «Кримінологічні основи боротьби зі злочинністю в Україні». 

Теоретична та практична значимість досліджуваної проблеми виражається у 

тому, що наукові розробки ляжуть у створення концептуальних засад запобігання 

злочинності, а також розроблення на цій базі державних програм боротьби зі 

злочинністю. Крім того, вони увійдуть у практичні рекомендації правоохоронним 
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органам, державним установам та іншим суб‘єктам запобіжної діяльності, а також 

сприятимуть удосконаленню вітчизняного законодавства у цій сфері.  

За даною темою співробітники сектору дослідження проблем запобігання 

злочинності вивчили літературні джерела; зібрали бібліографію щодо проблеми 

запобігання злочинності, отримали статистичні дані про стан злочинності в 

Україні за 2004-2007 роки, підготовили та надіслали на ім‘я голів усіх обласних 

державних адміністрацій України листи з проханням направити на адресу 

Інституту чинні регіональні програми (плани) запобігання (профілактики) 

злочинності, розпочали розробку макету узагальнюючої таблиці щодо вивчення 

та аналізу чинних регіональних програм боротьби зі злочинністю в Україні. 

За результатами дослідження до органів законодавчої та виконавчої влади 

будуть надіслані відповідні інформаційні листи з метою підвищення ефективності 

запобіжної роботи та підготовлена монографія «Кримінологічна характеристика 

злочинів проти життя та здоров‘я особи, що вчиняються неповнолітніми» / Кол. 

авт.: В. В. Голіна, В. П. Ємельянов, С. Ю. Лукашевич, О. М. Самолова, М. Г. 

Колодязний; За заг. ред. В. В. Голіни. – Х.: Кроссроуд, 2007. 

8) «Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації законодавства 

України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством Європейського 

Союзу».  

У межах розроблення зазначеної підтеми співробітники лабораторії 

дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі 

злочинністю здійснювали роботу з визначення проблем у межах поставленого 

завдання, підготовки бібліографії, збирання матеріалів практики, аналізували 

наукову літературу та нормативно-правові акти, доповідали на конференціях.  

За результатами дослідження опубліковано:  

Ємельянов В. П. Теоретичні злочини: кримінально-правова характеристика 

та питання вдосконалення анти терористичного законодавства: Монографія / За 

заг. ред. В. П. Ємельянова. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. – 320 

с. 

Крім цього, результати дослідження за темою відображено в двох номерах 

наукового збірника «Питання боротьби зі злочинністю» (№№ 13, 14). 

 

 

Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування 

 

У 2007 р. Інститут відповідно до затвердженого бюро Президії Академії 

правових наук України тематичного плану науково-дослідницької роботи 

проводив дослідження з 4 планових фундаментальних тем.  

 

1. Проблеми вдосконалення правових засобів та режимів 

стимулювання підприємницької діяльності в Україні. РК УкрІНТЕІ №  

0105U000382. Термін виконання 01.2005 р. – 12.2010 р. 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 
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режимів, що можуть ефективно застосовуватися державою; науково обґрунтоване 

врегулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного 

співробітництва відповідно до нового митного законодавства; розроблення 

проектів комплексних нормативних актів з врегулювання митних режимів, 

митного оформлення. 

 У звітному році опрацьовано проблематику чинників соціально-

економічного розвитку та механізмів розв‘язання соціально-економічних 

суперечностей. У відповідному контексті певну увагу приділено способам 

формування національної економічної доктрини, що  повинна стати узгодженою 

методологічною науковою базою для з‘ясування змісту, систематики, характеру 

та тенденцій розвитку економічних відносин, дати відповіді на ключові питання, 

зокрема, про роль держави в економічних процесах та її функції, економічні 

інтереси суспільства в умовах глобалізації економічного простору, ставлення до 

формування власних і діяльності іноземних та міжнародних ТНК, бажаних 

напрямів формування інвестиційного та інноваційного ринків тощо, шляхів 

подолання асиметрії інформаційного забезпечення суб‘єктів господарювання, 

сучасних параметрів визначення ринку конкурентним тощо.  

 Іншим блоком опрацьованих питань стало визначення функцій держави в 

економічній сфері. Щодо функцій держави в сфері економіки пропонується 

виділити з них окрему групу і визначити її як публічні вимоги до якісних 

параметрів функціонування економічної системи, забезпечення яких покладається 

на державу: 

  –  соціальну спрямованість економіки, що закріплена у ст.13 Конституції 

України; 

  – економічну, енергетичну, інформаційну та інноваційну безпеку суспільства і 

держави, що частково закріплено у ст.17 Конституції України; 

  –  національний та державний економічний суверенітет, що забезпечується за 

рахунок державного та суспільного контролю за належністю ключових 

економічних активів до сфери економічної влади над ними української нації (не 

має конституційно-правового забезпечення). 

  Пропонується таке визначення низки економічних функцій держави: 

- нормативно-правове забезпечення функціонування ринкової економіки, 

економічних відносин як таких через закріплення у законодавстві основних 

її інститутів; 

- активна підтримка державою умов існування ринкових економічних 

відносин, включаючи забезпечення добросовісної конкуренції, рівності 

суб‘єктів господарювання тощо; 

- прямий вплив держави через механізм державного регулювання на 

активізацію позитивних процесів в економіці, у тому числі через 

стимулювання економічного росту та важливих структурних змін;  

- компенсація державою так званих «неспроможностей ринку», включаючи 

створення об‘єктів інфраструктури, підтримання нерентабельних, але 

соціально важливих видів виробництв та ін.; 
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- збереження та розвиток державного сектору економіки, існування якого є 

важливим чинником забезпечення життєдіяльності суспільства, зокрема в 

умовах мобілізаційного періоду, введення надзвичайного та воєнного стану;  

- здійснення  державного впливу для забезпечення інноваційного характеру 

економічного розвитку країни; 

- забезпечення української економіки як такої та національного 

товаровиробника найбільш вигідними та перспективними умовами 

інтеграції в світову господарську систему; 

- забезпечення національного та державного економічного суверенітету,  

економічної безпеки, а також соціальної спрямованості економіки; 

- забезпечення належності ключових економічних активів прямо чи 

опосередковано до сфери економічної влади над ними з боку Українського 

народу. 

В рамках дослідження за темою проаналізовано чинне законодавство, 

присвячене регулюванню господарської діяльності в умовах надання особливих 

статусів деяким територіям, зокрема у ВЕЗ, ТПР, виключній  (морській) 

економічній зоні, державному кордоні та іншим охоронним зонам або в окремих 

галузях народного господарства та в надзвичайних умовах, що потребують 

мобілізації ресурсів на їх нейтралізацію. Так, крім низки конституційно-правових 

норм, що передбачають введення в країні відповідних режимів функціонування 

суспільно-економічного життя та Господарського кодексу України, прийнято 

закони України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про 

зону надзвичайної екологічної ситуації». 

У звітному періоді аналізувалися також правові аспекти інноваційної 

діяльності, зокрема питання інвестування в інновації, інноваційної 

інфраструктури, ролі і значення наукових закладів у відповідних процесах. 

Відзначено, що у кожному конкретному випадку стратегія розвитку 

національної інноваційної системи визначається проведеною державою 

макроекономічною політикою, нормативно-правовим забезпеченням, формами 

прямого і непрямого державного регулювання, станом науково-технологічного і 

промислового потенціалів, внутрішніх товарних ринків, ринків праці, а також 

історичними і культурними традиціями та особливостями.  

Орієнтація української дійсності на інноваційних шлях розвитку вимагає 

врахування світових тенденцій і докладання чималих зусиль для того, щоб 

науково-технічна сфера стала базовим елементом соціально-економічного 

прогресу нашого суспільства. Для цього останнім часом приймаються 

різноманітні програми та концепції, відповідна діяльність вимагає забезпечення 

адекватним правовим регулюванням. При розробленні нових пріоритетів у 

розвитку науки необхідно базуватися на сучасних загальнонаціональних 

соціально-економічних цілях розвитку країни з урахуванням світових тенденцій, 

історико-культурних і наукових традицій України. При цьому особливу увагу 

треба приділити погодженості наукової, освітньої та економічної концепцій 

розвитку країни. 
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Проаналізовано значення поняття «інновація», що має досить широку сферу 

застосування, під яким, зокрема, розуміється:  

1) нововведення, перетворення в економіці, техніці, соціальній та інших 

галузях, що сприяють створенню інтелектуальної власності;  

2) синтезування нових ідей, теорій і моделей як у науково-технічній сфері, 

виробництві, так і в соціальній сфері, включаючи правові концепції, 

соціальні та політичні програми; 

3) впровадження цих ідей, програм, об'єктів інтелектуальної власності з 

одержанням кінцевого продукту або результату.  

В межах теми опрацьовувалася проблематика митного регулювання, 

зокрема досліджувалася специфіка відносин, що регулюються митним правом. 

Констатується, що митні правовідносини посідають центральне місце в теорії 

митного права, однак дане питання є одночасно й одним із малоопрацьованих у 

ній, що стримує розвиток науки в цій царині. Власне митне право – явище 

порівняно нове, мало досліджене в правовій науці, тому визначення митних 

правовідносин неможливо без аналізу особливостей – його предмета і методу 

регулювання. 

У найбільш загальному вигляді відносини, що регулюються митно-

правовими нормами, можуть бути зведені до двох основних видів: 

1) адміністративно-правові відносини, що виникають на основі державно-

владних розпоряджень і стосуються в першу чергу  різних обмежень на ввезення 

та вивезення товарів (квотування, ліцензування, ембарго та ін.), порядку 

здійснення митних операцій і відправлення митних формальностей; 

2) фінансово-правові відносини, пов'язані зі стягненням мита та митних 

зборів, різних імпортних податків. 

Визначено низку загальних закономірностей, що є характерними для 

предмета регулювання митного права: 

– весь масив відносин, урегульованих відповідними нормами, відображає 

структуру митної справи і тому має істотні особливості, зумовлені специфікою 

кожного з його блоків; 

– розглянуті групи суспільних відносин, урегульовані нормами різних 

галузей права, мають якісні розходження; 

– домінуючу роль грають суспільні відносини, пов'язані з управлінською, 

організаційною діяльністю митних та інших органів виконавчої влади, що 

регулюються нормами адміністративного та адміністративно-процесуального 

права; 

– істотні розходження, характерні для кожної з розглянутих груп, 

обумовлюють їхню відносну відокремленість, своєрідну автономію в загальному 

масиві суспільних відносин, що виступають предметом регулювання митного 

права. Однак ця відокремленість не означає замкнутості різних класифікаційних 

груп.  

За результатами дослідження опубліковано:  

Спасибо-Фатєєва І. В. Корпоративне управління: Монографія. – Х.: Право, 

2007. – 500 с.; 
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Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: В 6 т. – Особенная часть. – Т. IV: 

Косвенные налоги. – Х.: Право, 2007. – 536 с. 

 

2. Державно-правовий розвиток України в контексті європейської 

інтеграції. РК УкрІНТЕІ № 0105V009017. Термін виконання 01.2006 р. – 12.2010 

р. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.  

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. 

Згідно із планом у межах напрямку наукового дослідження на 2007 р. 

«Проблеми формування та функціонування органів державної влади України в 

контексті європейської інтеграції» науковцями сектору проблем формування та 

функціонування органів державної влади підготовлено підрозділи: 

- «Прояв наднаціональності в Європейському Союзі» (І.В. Яковюк); 

– «Досвід європейських країн у впровадженні інноваційних технології для 

оптимізації функціонування органів державної влади» (О.Г. Данильян); 

– «Конституційно-правові засади взаємовідносин органів державної влади» 

(В.П. Колісник);  

– «Роль правосвідомості і правової культури в діяльності органів державної 

влади» (С.І. Максимов);  

– «Організація та діяльність вищих законодавчих органів України у ХХ 

столітті» (В.Д. Гончаренко);  

– «Роль засобів масової інформації у висвітленні діяльності органів державної 

влади в контексті європейської інтеграції» (Т.М. Слинько); 

– «Інститут делегування державних повноважень: аналіз міжнародного та 

вітчизняного досвіду розподілу повноважень» (А.М. Онупрієнко);  

– «Фактори, що впливають на забезпечення національної безпеки в 

конкстексті євро інтеграції» (З.Д. Чуйко).  

Крім того, іншими членами наукового колективу протягом звітного 2007 р. 

забезпечено приріст науково-теоретичного знання, що полягає у такому:  

– Л.М. Герасіна, М.І. Панов виконали науково-дослідницьку роботу за 

темою «Інститути державності та процеси конфліктності: політико-правові важелі 

подолання конфліктів у державному механізмі»; 

 – В.Д. Воднік, О.В. Ставицька, О.В. Колісник – «Врегулювання та 

управління конфліктами: методики та технології»; 

 – Ю.М. Розенфельд – «Децентралізація державної влади: конфліктні 

ситуації, їхнє попередження і розв‘язання»; 

  – Г.П. Клімова – «Конфлікти, суперечності та соціальне напруження: їх 

взаємозалежність»; 

– О.В. Колісник – «Судова система України та проблеми її вдосконалення в 

контексті європейської інтеграції»; 

– О. Ф. Скакун – «Принцип єдності логічного та історичного методів у 

порівняльному правознавстві». 
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Доцент Л. Л. Богачова зосередила наукові дослідження на проблематиці 

гармонізації законодавства України з джерелами права Євросоюзу. Так, 

акцентується, що на відміну від правового механізму Ради Європи в правовому 

механізмі Євросоюзу перевагу віддано не правовим стандартам, а безпосередньо 

заходам та способам правової інтеграції, за допомогою яких формуються єдині 

правила та норми поведінки суб‘єктів у відповідних сферах, що визначає 

пріоритет права ЄС над правом національним і прямий ефект (пряму дію) 

правових актів ЄС. 

Право Євросоюзу – це особлива правова система, норми якої регулюють 

суспільні відносини, що складаються в ході інтеграційних процесів в межах 

Європейських Співтовариств і Євросоюзу. Це наднаціональне право, яке існує 

поряд з міжнародним і внутрішньодержавним правом. У разі колізій воно має 

пріоритет над нормами національного права (принцип верховенства права ЄС). 

Право Європейських Співтовариств визнається правозастосовними органами 

держав-членів як діюче і обов‘язкове  до виконання (принцип прямої дії). 

Відзначається, що в процесі правової інтеграції слід ураховувати 

урізноманітнення зовнішніх форм (джерел) права України, яке відбувається 

внаслідок плюралізації суб‘єктів правотворчості. 

Основними способами правової інтеграції є гармонізація та уніфікація права 

і законодавства, у меншому ступені – рецепція права. Під останньою розуміють 

одностороннє запозичення однією державою в іншої певних юридичних норм, 

правових термінів, методів правового регулювання, іноді – нормативно-правових 

актів. часом рецепцію помилково тлумачать як гармонізацію, хоча між ними існує 

суттєва різниця, оскільки друга є способом правової інтеграції. З іншого боку, в 

міжнародно-правовій і вітчизняній літературі немає чіткого уявлення щодо змісту 

поняття «гармонізація», тому звичним стало його ототожнення з поняттями 

«уніфікація» та «адаптація». Виокремлюють декілька основних напрямів наукової 

думки щодо адаптації (гармонізації) національного права з правом ЄС: 

дослідження цілей, етапів та пріоритетів адаптації, аналіз механізму гармонізації у 

державах-кандидатах, вивчення форм і методів гармонізації правових систем 

держав-членів ЄС, виявлення недоліків та висловлювання пропозицій щодо 

вдосконалення інституційного механізму управління адаптацією в Україні, 

реформування існуючих та створення нових органів у сфері адаптації, 

запровадження процедур перевірки проектів актів на відповідність праву ЄС, 

розроблення планів з адаптації. Проте однозначного розуміння змісту наведених 

термінів не існує. Тому доцільно уточнити поняття «гармонізація». Гармонія – це 

«злагодженість, взаємна відповідність якостей предметів, явищ, частин цілого». 

Звідси випливає, що гармонізацією є сукупність дій із досягнення гармонії, 

балансу та рівноваги, узгодженості, усунення суперечностей. Отже, гармонізацію 

слід визначити як узгодження загальних підходів, концепцій розвитку 

національних законодавств, створення загальних правових принципів та окремих 

рішень, один з основних напрямів і форм проведення узгодженого правового 

розвитку держави 

Кандидат юридичних наук І. В. Гетьман, досліджуючи проблематику 

державно-правового розвитку України в контексті європейської інтеграції, 
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акцентувала на розгляді декількох блоків проблем: а) законодавче підґрунтя для 

державно-правових перетворень в Україні; б) створення інформаційного 

суспільства в Україні в умовах європейської інтеграції; в) вплив європейської 

інтеграції на формування громадянського суспільства в Україні; г) трансформації 

у вітчизняному праворозумінні під впливом західноєвропейського права. 

В результаті проведеного дослідження констатується, що ступінь розбудови 

інформаційного суспільства в Україні порівняно з європейським співтовариством 

є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, оскільки до 

теперішнього часу ще відсутня координація зусиль державного і приватного 

секторів економіки з метою ефективного використання наявних ресурсів; 

розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери недостатній; рівень 

інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, а 

присутність україномовних інформаційних ресурсів − недостатньою; рівень 

державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів є 

недостатнім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного життя; не 

вирішується у повному обсязі питання захисту авторських прав на комп‘ютерні 

програми. 

Активне опрацювання проблематики соціальних конфліктів дозволило 

д.с.н., професору Л.М. Герасиній та академіку АПрН України М.І. Панову зробити 

висновки щодо визначення політико-правових важелів подолання конфліктів у 

державному механізмі. Так, констатується, що ситуація державно-правової 

конфліктності в Україні вимагає серйозного вдосконалення всієї системи, 

інститутів та механізмів управління державою відповідно до стандартів сучасного 

цивілізованого розвитку. Політико-правові процеси в Україні мають відбуватися 

на якісно новій сучасній основі, що містить механізми попередження та 

ефективного розв‘язання державно-правових конфліктів. Збільшення можливості 

розв‘язання державно-правових конфліктів мирним правовим шляхом, 

безперечно, пов‘язано з урахуванням та активним застосуванням низку 

об‘єктивних коригуючих чинників: консенсуалізму; посередництва, 

інституціоналізації та нормативізації конфліктів; прецедентного та кумулятивного 

факторів (що не дозволяє конфлікту поширюватись); нарешті, чинника надання 

конфлікту необхідної юридичної формалізації.  

Процес державотворення та вдосконалення політичного управління в 

Україні має складний і суперечливий характер, адже суспільне буття нині 

ґрунтується на засадах політичної, економічної та духовно-ідеологічної 

багатоманітності, а між тим ґрунтовна політико-правова доктрина перебудови 

суспільства поки що відсутня. Слід визнати, що застарілі схеми соціально-

політичного розвитку вже не дозволяють подолати всієї складності конфліктних 

проблем, що супроводжують процес розвитку суверенної держави Україна 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Тому, незважаючи на чинну Конституцію 

України, в якій з 1996 р. було втілено консолідуючу ідеологію державотворення, 

державно-правову сферу країни не можна назвати безконфліктною. Дана 

проблема все частіше стає предметом аналітичного розгляду в працях відомих 

українських правознавців і політологів.  
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Конфліктність державно-правової сфери притаманна не тільки країнам, які 

йдуть від тоталітарного до демократичного режиму, а й державам із сталою 

демократичною політичною системою. Державно-правові конфлікти  посідають 

особливе місце в політиці, оскільки вони предметно пов‘язані:  

а) з суб‘єктами-учасниками цих кризових станів (народ, владні структури, 

політичні партії, регіони, громади та ін.);  

б) зі специфічним об‘єктом цих конфліктів (захист суверенітету держави, 

територія, владні повноваження, прерогативи владних структур тощо);  

в) з вирішенням принципових питань державотворення (укріплення 

політичної та економічної незалежності, відбір і відтворення нових політичних 

інститутів, стратегія і тактика назрілих реформ та ін.);  

г) з суттєвими наслідками розв‘язання чи нерозв‘язання конфліктів стосовно 

інтересів великих соціальних груп або ж усього Українського народу 

д) і, головне, наявність державно-правових конфліктів та їх небажані 

наслідки спричинені невмінням (небажанням) владних структур прогнозувати 

наростання і чинники розвитку конфліктних ситуацій. 

Доктор філософських наук, професор О.Г. Данильян займався дослідженням 

досвіду провідних країн світу в упровадженні інноваційних технологій для 

оптимізації функціонування органів державної влади, що є особливо актуальним в 

умовах становлення глобального інформаційного суспільства, коли підвищення 

ефективності функціонування органів державної влади неможливе без 

впровадження інноваційних технологій, які оптимізують інформаційну взаємодію 

всіх галузей влади як між собою, так і з суспільством у цілому. Для вирішення 

цього завдання чимало країн світу за останнє десятиліття розробили міжнародні 

та національні програми адаптації органів державної влади до умов 

інформаційного суспільства. На Всесвітньому Саміті, присвяченому питанням 

Інформаційного суспільства (2003 р.), лідери більшості світових країн підписали 

стратегічні документи («Декларацію принципів» та «План дій»), в яких визначили 

основні напрямки розвитку інформаційного суспільства на всіх рівнях, а також 

визнали необхідність розвитку та реалізації національних стратегій  впровадження 

інформаційних технологій у сферу державного управління. 

У процесі дослідження конституційно-правових засад взаємовідносин 

органів державної влади д.ю.н., професор В.П. Колісник зупинився на декількох 

блоках проблем: а) взаємовідносини органів державної влади в контексті 

конституційної реформи; б) взаємовідносини органів державної влади в процесі 

формування уряду та проблеми підвищення відповідальності державної влади; в) 

наслідки конституційної реформи та їх вплив на взаємовідносини між органами 

державної влади. Проведений аналіз дозволив констатувати, зокрема, те, що з 

внесенням змін до Конституції України 8 грудня 2004 р. зазнали істотної 

трансформації конституційні засади відносин органів державної влади між собою. 

Ще й до того не зовсім оптимальна та недостатньо узгоджена система стримувань 

і противаг була суттєво розбалансована. На функціонуванні державного механізму 

негативно позначився передусім невдалий та логічно незавершений перерозподіл 

повноважень між парламентом, главою держави та урядом. Конституційна 

реформа не тільки не усунула окремі суперечності та непорозуміння у 
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взаємовідносинах органів державної влади, а й істотно поглибила їх, створила 

низку суттєвих перешкод на шляху взаємодії державних інституцій.  

Член-кореспондент АПрН України, професор О.Ф. Скакун, здійснюючи 

загальнотеоретичний аналіз проблематики порівняльного правознавства як 

окремої галузі наукових знань, зокрема його методології, дослідила  логічний та 

історичний методи з урахуванням системності їх застосування. В результаті цього 

відзначається, що за допомогою сукупності методів і підходів (порівняльно-

правовий, логіко-теоретичний, системний, структурно-функціональний, 

формально-юридичний або нормативно-догматичний, конкретно-історичний, 

конкретно-соціологічний, статистичний, метод правового моделювання, 

математичний та кібернетичний, метод електронно-обчислювальної техніки та ін.) 

предмет порівняльного правознавства конкретизується та оформляється у 

відповідну єдину систему теоретико-історичних порівняльних наукових знань про 

закономірності формування, сучасного функціонування і перспективи подальшого 

розвитку правових систем світу (національних і міждержавних). 

 Член-кореспондент АПрН України, професор В. Д. Гончаренко протягом 

звітного періоду приділяв увагу історичному аспекту державно-правового 

розвитку України на початку ХХ ст., розглянув право законодавчих органів УСРР 

на конституційні протести і його реалізацію у 1920-ті роки,  особливості 

організації та діяльності Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 

1937 р. Оскільки право відбиває і закріплює особливі риси суспільного ладу, того 

чи іншого державного утворення, певного періоду його розвитку, закони та інші 

нормативні акти тїєю чи іншою мірою висвітлюють процеси, що відбувалися в 

економічній, політичній, суспільній сферах СРСР, УРСР, котра входила до складу 

Союзу РСР протягом періоду, що розглядається. У них явно простежуються супе-

речливі процеси в розвитку радянського суспільства, жорсткий централізм, 

адміністративно-командний стиль управління суспільством. Більшість ухвалених 

Верховною Радою УРСР законів ґрунтувалися на принципах пріоритету всього 

державного над особистістю, суть яких: держава – усе, особистість – ніщо. 

Незважаючи на те що Законом СРСР «Про віднесення до відання союзних 

республік законодавства про устрій судів союзних республік, прийняття 

цивільного, кримінального і процесуального кодексів» від 11 лютого 1957 р. були 

чітко визначені повноваження Союзу РСР у законодавчій сфері, в подальшому 

законодавство УРСР та інших союзних республік розвивалося в основному під 

безпосереднім впливом загальносоюзних законодавчих актів, причому при 

прийнятті загальносоюзних законів законодавцям союзних республік прямо 

наказувалося вносити зміни і доповнення до відповідних законів республіки. Це 

свідчить про переважання централістських установок в законотворчості, які 

суттєво обмежували права союзних республік. А якщо до цього додати, що на 

території УРСР безпосередньо діяли численні загальносоюзні закони, то від прав 

Верховної Ради УРСР в законотворчості залишалося не так вже й багато. Та 

незважаючи на це, все ж таки Верховна Рада УРСР за час дії Конституції УРСР 

1937 р. набула значного досвіду організації та діяльності в процесі здійснення 

упродовж сорока років своїх конституційних повноважень. 

За результатами дослідження опубліковано: 
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Гетьман І. В. Концепція правового спілкування: зміст, витоки, перспективи: 

Монографія. – Х.: Право, 2007. – 240 с.; 

Дзьобань О. П. Національна безпека України: концептуальні засади та 

світоглядний сенс: Монографія. – Х.: Майдан, 2007. – 284 с.; 

Гончаренко В.Д. Зібрання документів: Історія Конституційного 

законодавства України: Збірник документів / Упорядник В.Д. Гончаренко. – Х.: 

Право, 2007. – 256 с.; 

Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи 

розвитку: Матер. Між нар. наук. конф. м. Харків, 12 жовтня 2007 р. / Ред. кол.: Ю. 

П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. 

 

3. Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування 

в умовах розвитку конституціоналізму в Україні. РК УкрІНТЕІ № 

0105V009015. Термін виконання 01.2006 р. – 12.2010 р. Науковий керівник – 

к.ю.н., доцент П. М. Любченко.  

Метою роботи є дослідження правових основ розвитку місцевого 

самоврядування на сучасному етапі конституційної реформи, питань розподілу та 

реалізації повноважень його органів, форм безпосередньої демократії на рівні як 

держави, так і місцевого самоврядування. 

У звітному періоді співробітники сектору правових проблем організації і 

функціонування органів місцевого самоврядування проаналізували наукову 

літературу, довідкову інформацію з практики організації та діяльності органів і 

посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування. Результати 

наукових досліджень впроваджувалися при розробленні проектів нормативно-

правових актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

експертній оцінці проектів, практики роботи державних органів та органів 

місцевого самоврядування, участі в науково-практичних конференціях, 

навчально-методичному процесі. 

Дослідження к.ю.н., доцента П. М. Любченка протягом звітного періоду 

було зосереджено навколо проблематики вдосконалення законодавства про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, 

сільських, селищних, міських голів. В Україні неодноразово робилися спроби 

реформування системи владних органів на місцевому рівні, включаючи питання 

регіонального розвитку, адміністративно-територіальної, бюджетної організації. 

При цьому слід відзначити, що експерименти в сфері місцевого управління та 

самоврядування здійснювалися, як правило, без достатнього наукового 

обґрунтування, здебільшого на основі емпіричного досвіду, а тому бажаних 

результатів не дали. На місцевому рівні створена та функціонує громіздка, 

конфліктна, а тому неефективна система місцевих органів публічної влади, що є 

однією з основних причин низького рівня соціально-економічного розвитку 

переважної більшості адміністративно-територіальних одиниць України. 

Недосконалість виборчого законодавства була і залишається сьогодні одним із 

стримуючих чинників розвитку місцевого самоврядування.  
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В результаті проведеного дослідження, вдосконалення законодавства про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, 

сільських, селищних, міських голів пропонується здійснювати у таких напрямках. 

1. Розмежування у часі місцевих виборів та виборів до Верховної Ради 

України. 

2. Належна організація обліку виборців, списки виборців повинні регулярно 

(не рідше одного разу на рік) оновлювалися, а не лише перед виборами. 

Відсутність реєстру виборців є причиною систематичних порушень прав 

громадян ( у 2006 р. 3,6% виборців не змогли проголосувати через відсутність 

своїх прізвищ у списках у день голосування). 

3. Врегулювання на законодавчому рівні процесу навчання членів комісій та 

його фінансування (сьогодні ця діяльність переважно здійснюється, завдяки 

міжнародним фундаціям, фондам, інститутам, які надають допомогу та 

підтримку).  

4. Фінансування виборчих кампаній має бути прозорим. В Україні 

переважна більшість передвиборних заходів фінансується з порушенням вимог 

чинного законодавства, а тому норми, якими обмежуються суми витрат 

політичних партій та окремих кандидатів на рівні села і селища, фактично не 

діють. Необхідно зняти будь-які обмеження витрат політичних партій чи 

кандидатів на здійснення передвиборних заходів. 

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, засоби 

масової інформації мають бути неупередженими до суб‘єктів виборчого процесу. 

Це стосується використання засобів наочної агітації, права на демонстрації, пряма 

та побічну підтримку партій і кандидатів. 

6. Необхідно на законодавчому рівні закріпити обмеження щодо 

оприлюднення та інших форм поширення і використання інформації щодо 

виборців, які взяли участь у голосуванні. На жаль, такі списки в Україні сьогодні 

цілком відкриті, а інформація, що в них міститься, не визнається інформацією з 

обмеженим доступом. 

7. Слід заборонити перегляд засадничих елементів закону про вибори, 

зокрема тих, що регулюють саму виборчу систему, склад виборчих комісій та 

визначення меж виборчих округів менш як за рік до проведення виборів. Виборчі 

перегони в Україні і в 2004 р., і в 2006 р. проводилися за різними правилами, що, 

звісно, не йшло на користь законності та демократизму виборчого процесу. 

8. До складу виборчих комісій усіх рівнів, як і Центральної виборчої комісії, 

має входити не менш як третина членів комісії з вищою юридичною освітою. Їх 

присутність у складі виборчих комісій могла би сприяти поліпшенню 

ефективності їх роботи. 

9. Політичні партії повинні бути рівномірно представлені у виборчих 

комісіях або мати можливість спостерігати за роботою цих неупереджених 

органів. Це унеможливлює комплектування персонального складу виборчих 

комісій жеребкуванням. Такий важливий аспект виборчого процесу, як 

персональний склад виборчих комісій, не може ставитися в залежність від сліпої 

гри випадку. 
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10. Необхідно чітко передбачити в законі місця, в яких спостерігачі не 

мають права з'являтися. На жаль, практика останніх виборів неодноразово 

засвідчувала випадки відповідних зловживань з боку як членів виборчих комісій, 

які заважали роботі спостерігачів, так і самих спостерігачів, які зайве широко 

тлумачили свої функції та повноваження, намагаючись поставити членів 

виборчих комісій та інших учасників виборчого процесу під тотальний контроль. 

11. Поліпшити матеріально-технічне забезпечення виборів (розміри 

приміщень для голосування, кількість кабін тощо. Доволі часто виборці 

голосують поза межами кабін для голосування, тобто не забезпечується таємниця 

голосування). 

12. Врегулювати порядок голосування по пошті як різновид попереднього 

голосування громадянами, які в день виборів не можуть прибути на виборчу 

дільницю за місцем свого проживання.  

Виборче законодавство потребує вдосконалення з метою захисту і 

створення умов для ефективної реалізації виборчих прав громадян. Без 

відповідного правового регулювання виборчого процесу не може ефективно 

функціонувати механізм народовладдя. Вибори – це своєрідний барометр 

політичної і правової культури суспільства, що відображає рівень його 

самоорганізації. При цьому необхідно також враховувати, що нестабільність 

виборчого законодавства негативно впливає на процес формування 

представницьких органів місцевого самоврядування. Назріла гостра необхідність 

підготовки та прийняття Виборчого кодексу – уніфікованого законодавчого акта 

комплексного характеру, який визначав би усі виборчі процеси, повноваження 

органів і посадових осіб та порядок здійснення виборчих процедур. Ефективність 

функціонування місцевого самоврядування залежить від якості правового 

регулювання виборчого процесу, демократичності процедур формування 

виборчих комісій, своєчасного аналізу проявів загострення політичної боротьби, 

зростання напруженості суспільного життя, причин виникнення та розгортання 

конфліктів, що можуть становити небезпеку не лише для системи органів 

місцевого самоврядування, а й для суспільства в цілому. Найбільш прийнятною в 

Україні є така система виборів, яка в сучасній політичній, соціально-економічній 

ситуації забезпечить вільні і чесні вибори, результати яких найповніше 

відображатимуть волю народу. 

Кандидат юридичних наук, доцент Барабаш Ю.Г. протягом звітного періоду 

досліджував проблематику формування Кабінету Міністрів України. При цьому 

було проаналізовано процедуру формування уряду, в контексті світового досвіду 

відзначено специфіку вітчизняної моделі. Приділено увагу питанням 

парламентської відповідальності уряду, її правової природи, законодавства, що 

регулює відповідні правовідносини та проблем його реалізації. Так, політична 

відповідальність характеризується як різновид соціальної відповідальності, 

котрий означає моральну-психологічну настанову суб‘єктів політики, засновану 

на глибокому розумінні сенсу і наслідків політичної діяльності. Її сутність 

проявляється у негативній оцінці політичного вчинку суб‘єкта з боку певного 

класу, групи чи суспільства. Ретроспективний аспект політичної відповідальності 

полягає у створенні для порушників політичних норм несприятливих умов 
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унаслідок застосування санкцій. Однією із причин наявності різного розуміння 

природи парламентської відповідальності уряду є відсутність порівняно із теорією 

юридичної відповідальності більш-менш одностайного підходу до характеру 

політичної відповідальності. Вражає і сам діапазон підходів - від  «одного із видів 

соціальної відповідальності»  до «виду конституційної відповідальності». 

Специфіка та складність природи парламентської відповідальності уряду 

полягають у тому, що вона не вписується ні в модель політичної, ні в модель 

юридичної відповідальності. Можна припустити, що парламентська 

відповідальність уряду має свою особливу природу і становить особливий вид 

відповідальності у сфері державної влади, що містить у собі риси як політичної, 

так і юридичної, а саме конституційно-правової відповідальності, тобто 

знаходиться на стику цих двох видів відповідальності.  

У процесі дослідження зроблено такі висновки. 

1. В сучасних умовах все більшої ваги набуває посада прем‘єра. Переважна 

більшість конституцій пов‘язує процес формування уряду саме із призначенням 

прем‘єра. Його подальша доля також безпосередньо впливає на тривалість 

функціонування вищого колегіального органу виконавчої влади. Досить 

показовою була спроба змінити конституційний статус уряду в Італії, коли посада 

прем‘єра отримала б чітко виражений представницький характер. Не менш 

тенденційною є спрямованість адміністративної реформи в Японії, внаслідок якої 

прем‘єр став справжнім «політичним лідером». Тому можна спрогнозувати, що в 

подальшому ці процеси тільки посилюватимуться. Запобігти узурпації влади в 

руках прем‘єра може вдосконалення форм парламентського контролю та визнання 

за цим напрямком діяльності парламенту пріоритету (звичайно, після 

законодавчої функції). Однією із важливих складових контрольної функції має 

стати притягнення уряду до парламентської відповідальності. 

2. Відносини між парламентом та урядом мають особливу політико-правову 

природу і можуть бути охарактеризовані, як «фідуціарні», тобто засновані на 

довірі. З іншого боку, сучасні процеси в державному управлінні вимагають 

оперативності в прийнятті рішень і не можуть потерпати від невизначеності та 

зволікань. Тому, питання про існування уряду тісно пов‘язано із питанням про 

функціонування самого парламенту в силу того, що державне управління (в 

широкому розумінні цього терміна) повинно мати завершений та системний 

характер. Тобто уряд мусить діяти «в унісон» з парламентською більшістю. В 

свою чергу остання має законодавчо забезпечувати «програмні кроки» уряду. 

Коли ж цей системний зв‘язок втрачається повинні відбутись позачергові вибори, 

аби народ як єдиний носій влади визначився відносно подальшого курсу держави. 

3. Основною вадою існуючої системи формування уряду в нашій країні є те, 

що вона заснована на принципі створення Кабінету Міністрів України виключно 

на базі парламентської більшості. В сучасних умовах жодна з провідних 

політичних сил не здатна зробити це самостійно, тому кожного разу 

парламентським партіям доводиться об‘єднуватись в коаліції. При цьому, як 

показує практика, ці коаліції мають достатньо «штучний» характер і є нестійкими.  

Проблематику формування місцевих органів виконавчої влади протягом 

звітного періоду досліджував к.ю.н., доцент К.Є. Соляннік. Зокрема, було 
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звернуто увагу на проблеми процедури формування місцевих державних 

адміністрацій та питання дострокового припинення повноважень голови місцевої 

державної адміністрації. 

Змістом реформи державного механізму (конституційна, адміністративна, 

муніципальна реформи) як складник завжди виступають організація та діяльність 

місцевих державних адміністрацій, а також порядок їх формування. При цьому 

саме другий складник цих органів отримує найважливішого значення і визнається 

таким, що потребує конституційного врегулювання. 

В існуючих умовах політизації суспільства і державного апарату питання 

порядку та процедур формування і призначення органів та посадових осіб 

державної влади набувають визначального характеру. Адже кадрова політика, 

можливість спрямовувати, координувати та контролювати діяльність певних 

організаційних структур є необхідною умовою управлінської діяльності, 

можливістю здійснення державної політики.  

Отже, правове регулювання питання порядку призначення на посаду і 

звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації має проблемний 

характер. З одного боку мають місце конституційні та законодавчі встановлення, 

які окреслюють права органів і посадових осіб вищих органів державної влади у 

призначені керівників місцевих органів виконавчої влади, а з другого – підзаконні 

нормативно-правові акти перекручують зміст норми Конституції України щодо 

порядку призначення керівників місцевих органів виконавчої влади. 

Більше того, проблема невизначеності призводить до ігнорування норми 

Основного Закону України щодо формування місцевих органів влади. Будь-які 

погодження у призначенні завжди вважаються засобом узгодження позицій, 

визначення перспектив і завдань діяльності органів, що формуються тощо. Всі 

повноваження щодо погодження у призначенні випливають із адміністративних 

функцій органів влади і відповідно визначають місце та роль органу влади в 

системі державного механізму і структурі здійснення публічно-владних відносин. 

У процесі формування персонального складу місцевої державної 

адміністрації має забезпечуватися можливість голови місцевої державної 

адміністрації самостійно формувати склад відповідного органу. Така вимога 

гарантуватиме «командний» підхід щодо керівного складу місцевої державної 

адміністрації, підвищить персональну відповідальність керівника адміністрації у 

кадровому забезпеченні і, як результат ефективність здійснення функцій та 

повноважень місцевого органу виконавчої влади. Враховуючи місце та роль 

місцевих державних адміністрацій, в ієрархічній системі виконавчої гілки влади 

законодавець передбачив вимогу щодо погоджень відносно кожної кандидатури 

на посаду заступників і керівників структурних підрозділів.  

Існування інституту висловлення недовіри голові місцевої державної 

адміністрації обласною (районною) радою в сучасних умовах розвитку 

суспільства та держави є неприйнятним, оскільки він, як правило, застосовується 

з іншою метою. Більше того, його існування і практика реалізації сьогодення 

зумовлюють питання щодо законодавчого врегулювання можливості віднесення 

посади керівника місцевого органу виконавчої влади загальної компетенції до 

категорії державних політичних посад, встановлення вимог щодо конкурсу, 
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освіти, фаху, досвіду роботи тощо. В той же час віднесення його до такої категорії 

створює передумови розбалансування системи виконавчої влади, протистояння із 

центральними і вищими установами. 

Значну увагу в процесі дослідження приділено вивченню проблематики 

реформування сфери земельних та екологічних правовідносин в Україні. Так, 

член-кореспондент АПрН України, професор М. В. Шульга аналізував 

конституційні засади земельного права України. Проведена ним робота дозволила 

констатувати, що започаткування земельної реформи в Україні зумовило 

необхідність визначення основних напрямів її здійснення та подальшого 

реформування земельного законодавства, що мало ґрунтуватися на 

загальнолюдських цінностях, пріоритеті прав і свобод людини. Здійснення 

земельної реформи пов‘язувалося з проведенням комплексу інституційно-

функціональних, економічних, соціальних, правових, екологічних та інших 

заходів, спрямованих на формування нових за змістом і характером суспільних 

відносин, пов‘язаних з використанням землі. При цьому передбачалося, що 

створення нової структури суспільних земельних відносин має базуватися на дії 

об‘єктивних законів природи, економіки та суспільства. Урахування цих 

об‘єктивних чинників дозволить обрати таку юридичну модель регулювання 

земельних та безпосередньо пов‘язаних з ними інших відносин, яка б 

забезпечувала не тільки подальший прогресивний розвиток суспільства, а й 

інтереси кожного громадянина зокрема. 

Розбудова земельно-правової системи після завершення земельної реформи 

має бути спрямована на утвердження нового земельного ладу, який 

базуватиметься на конституційних засадах. 

Сучасна система правових норм, які регулюють суспільні відносини з 

приводу належності, використання, охорони земель та їх відтворення  з метою 

реалізації інтересів відповідних суб‘єктів та забезпечення їх прав на землі, являє 

собою самостійну галузь права у правовій системі України. Висловлені у свій час 

погляди на земельне право як на елемент (підгалузь) екологічного права на 

сьогодні мають бути переглянуті. Існуюче як самостійна галузь екологічне право 

України з підгалузевою структурою не виключає формування та виділення із його 

складу земельного права, оскільки відносини щодо належності, використання, 

охорони та відтворення земель відіграють провідну роль у системі відносин, 

пов‘язаних з використанням і охороною всіх інших природних ресурсів, які 

становлять основу  розвитку суспільного виробництва. Безперечно, земельне 

право було і залишається тісно пов‘язаним з екологічним правом. Раніше це 

давало підстави вважати, що саме екологічне право об‘єднувало в своєму складі 

відповідні підгалузі права, в тому числі і земельне. Але в сучасних умовах, коли 

питома вага земельно-правових норм, що регулюють однорідну групу земельних 

відносин з притаманними для них специфічними рисами, суттєво зросла, позиція 

щодо земельного права як підгалузі екологічного права видається спірною. 

Основу земельних відносин складають землі як самостійний об‘єкт природи зі 

своїми властивими лише їм істотними рисами. Вони потребують конкретної 

правової форми, яка може бути представлена земельним правом саме як 

самостійною галуззю права. Земельне право, будучи підгалузевою структурою 
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екологічного права, поступово трансформувалось і вийшло на галузевий рівень 

системи права України. Наявність значної питомої ваги земельно-правових 

приписів, що регулюють земельні відносини, та віднесення їх до самостійної 

галузі вітчизняної  системи права аж ніяк не означає, що земельне право повністю 

втратило зв‘язок з екологічним правом та його підгалузевими структурами 

(лісовим, водним, гірничим, фауністичним правом).  

Проблематику організації системи органів державного регулювання 

сільського господарства протягом звітного періоду вивчав к.ю.н., доцент В.Ю. 

Юркевич. Він відзначив, що пріоритетність розвитку агропромислового 

комплексу та соціального розвитку села в національній економіці зумовлюється 

винятковою значущістю та незамінністю вироблюваної продукції сільського 

господарства в життєдіяльності людини і суспільства, потребою відродження 

селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури. Проте, 

незважаючи на проведене реформування аграрних та земельних відносин, 

сільське господарство і досі залишається неефективною галуззю економіки 

Україні. Причин цьому багато, проте головні з них знаходяться у правовій 

площині, полягають у неналежній правовій регламентації суспільних аграрних та 

земельних відносин, неналежному функціонуванні системи державного 

регулювання сільського господарства. Державне регулювання сільського 

господарства України є однією із складових державної аграрної політики та  

здійснюється системою органів держави, визначених Конституцією України, 

іншими нормативно-правовими актами. Традиційно органи державного 

регулювання поділяються на органи загальної, галузевої та спеціальної 

компетенції. До першої групи відносять Верховну Раду України, Кабінет 

Міністрів Україні, інші органи центральної виконавчої влади, що здійснюють 

загальне керівництво усіма галузями економіки країни в цілому. Галузеве 

управління сільським господарством здійснюють, наприклад, Фонд державного 

майна України, Антимонопольний комітет України, та ін., які мають певну 

компетенцію щодо відповідних специфічних відносин, у тому числі в сільському 

господарстві. 

Щодо органів спеціальної компетенції державного регулювання сільського 

господарства, то в Україні створено систему таких органів, яку очолює 

Міністерство аграрної політики України. 

За результатами дослідження опубліковано: 
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Місцеве самоврядування в Україні: сучасність та перспективи: Матер. 
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2. Науково-практична конференція «Місцеве самоврядування в Україні: 

сучасність та перспективи», 26 червня 2007 р., м. Харків. 

3. ХІХ Харківські політологічні читання «Проблеми глобалізації та геополітичний 

вектор розвитку України», 7 червня 2007 р., м. Харків. 
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4. Права людини: міжнародні стандарти та державно-юридичні 

засоби забезпечення в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0105V009016. Термін виконання 

01.2006 р. – 12.2010 р. Науковий керівник  – д.ю.н., професор, член-кореспондент 

АПрН України П. М. Рабінович. 

Метою роботи є дослідження актуальних питань реалізації прав людини і 

громадянина в контексті інтеграції України в світові, зокрема європейські, 

структури, проведення комплексного порівняльно-правового аналізу 

законодавчого регулювання та практики застосування меж прав людини, 

з'ясування специфіки інтерпретаційно-правової діяльності Конституційного Суду 

України та Європейського Суду з прав людини. 

У рамках теми досліджувалися такі проблеми.  

1. «Праворозуміння як вихідна категорія юридичної науки (методологічна 

характеристика)» (виконавець – П.М.Рабінович). 

В рамках виконання річної теми досліджувався феномен загального 

праворозуміння як філософсько-методологічний фундамент інтерпретації прав 

людини та їх стандартів. У результаті цього дослідження схарактеризовані 

методологічні засади інтерпретації праворозуміння, запропоновано нову 

дефініцію загального поняття праворозуміння, розпрацьовано класифікацію 

різноманітних праворозумінь та висвітлено основні причини їх плюралізму. 

Зокрема, обгрунтовано, що праворозумінням є підстави вважати відображення у 

людській свідомості через посередництво поняття або уявлення, позначуваного 

терміном «право» (чи будь-яким іншим однозначним з ним словом або 

символом), про те явище, котре оцінюється як корисне для задоволення потреб 

існування та розвитку певного суб‘єкта, або ж про самі ці потреби. Соціальними 

ж причинами плюралізму такого праворозуміння було констатовано певні 

гносеологічні та потребові чинники.  

Практична значущість результатів дослідження полягає, по-перше, в тому, 

що воно здатне відігравати методологічну роль у практиці загальнотеоретичних, а 

також галузевих досліджень прав людини; по-друге, деякі з цих результатів 

послугували підставою для обґрунтування пропозицій стосовно вдосконалення 

викладу низки статей Конституції України, присвячених правам людини. 

2. «Філософські засади прав людини» (виконавець – С.П.Добрянський). 

В рамках виконання річної теми досліджувалася проблема пошуку 

загальнолюдських засад прав людини. Головна мета дослідження полягала у 

пошуку альтернативного підходу до розв‘язання проблеми універсальності прав 

людини, котрий давав би можливість аргументовано відповісти на критику, яка 

висловлюється нині на адресу низки існуючих концепцій універсальності прав 

людини. Ця критика виражається у зв‘язку певної концепції з релігією чи 
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ідеологією, внаслідок чого концепція прав людини характеризується як 

етноцентрична. Універсальність прав людини виводиться з певних емпірично 

визначених спільних засад певних культур або принципів природи людини, які 

формулюються настільки абстрактно, що втрачають усяке нормативне значення. 

В результаті опрацювання зарубіжної наукової літератури з цієї проблеми 

запропоновано як сучасне обґрунтування універсальності концепції прав людини 

застосування підходу, котрий пропонується назвати історико-філософським.   

Свої витоки цей підхід бере з часу завершення Другої Світової війни, коли  

колективна свідомість людства прореагувала на ті історичні події, які воно 

пережило у першій половині XX ст., зокрема на злочини проти людства, і було 

покладено основу сучасного міжнародного захисту прав людини. Незаперечною 

перевагою цього підходу є те, що він виступає певним підсумком історичного 

досвіду людства і вказує на мінімальні умови життєдіяльності, які мають бути 

гарантовані людині за будь-яких умов, та на те поводження щодо людини, яке є 

абсолютно неприйнятним.      

3. «Природно-правова думка римської Античності та Середньовіччя» 

(виконавець – С.П.  

Рабінович). У процесі дослідження одержано такі змістовні результати.  

В античній правовій культурі класичні природно-правові концепції 

виступають виявом кризового стану традиційних соціокультурних установлень і 

водночас – раціоналізованою  відповіддю індивідуальної та суспільної ціннісно-

нормативної свідомості на цю кризу. Ідея природного права виникає як реакція на 

соціонормативне відчуження (результат антагоністичної суперечності між 

автономною та гетерономною, інтравертною та екстравертною формами регуляції 

людської поведінки). 

Юснатуралістичні положення римських юристів дають підстави виокремити 

два аспекти юридично значущої «природності» - онтологічний (виявляється в 

самоорганізаційному характері соціальних процесів) та гносеологічний 

(виявляється в самоочевидності змістовних аспектів правових явищ, яка 

ґрунтується на типовості тих чи інших фактів, зв‘язків, властивостей тощо). 

Покладене в основу природно-правових концепцій римської юриспруденції 

тлумачення природи як впорядкованої  всезагальної речево-матеріальної 

реальності становить специфічний вияв раціоналізму та катафатизму, властивих 

західноєвропейській правовій культурі. Ця обставина суттєво впливає на 

можливості рецепції окцидентальних юснатуралістичних концепцій правовими 

системами візантійської правової традиції. 

4. «Права людини та виборча реформа: європейський досвід та українські 

перспективи» (виконавець – І.М. Панкевич).   

Протягом звітного періоду проводилося опрацювання виборчого 

законодавства України та деяких європейських країн. Зокрема, аналізувалися 

закони про вибори до Державної Думи і Законодавчих Зборів Російської 

Федерації та виборче законодавство Латвійської Республіки. Порівняльний аналіз 

виборчого законодавства України та Росії дозволив стверджувати, що українське 

виборче законодавство в цілому передбачає менше обмежень виборчих прав 

громадян, ніж російське законодавство. Значний перелік обмежень для реалізації 
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виборчого права встановлює латвійське законодавство. Зокрема, ст. 5 Закону 

«Про вибори до Сейму Латвійської Республіки», поряд з використовуваними у 

законодавстві більшості європейських країн підставами обмеженням виборчого 

права встановлює й низку підстав обмеження цього права, котрі не передбачені у 

законодавстві інших країн. Так, не можуть бути обраними до Сейму Латвійської 

Республіки особи, які є або були працівниками служб безпеки чи контррозвідки 

СРСР, Латвійської Радянської Соціалістичної Республіки або іншої держави і які 

після 13 січня 1991 року були активними членами комуністичної партії СРСР та 

ін. 

5. «Всесвітні юридичні гарантії забезпечення права людини на свободу 

вираження думки, поглядів, переконань» (виконавець – Л.В. Ярмол). За 

результатами дослідження визначено поняття, зміст та види всесвітніх юридичних 

гарантій забезпечення права людини на свободу вираження думки, поглядів, 

переконань.  

Всесвітні юридичні гарантії забезпечення права людини на свободу 

вираження думки, поглядів, переконань – це  юридичні засоби, проголошені та 

здійснювані ООН, які спрямовані на реалізацію, охорону та захист права людини 

на свободу вираження думки, поглядів, переконань. Такі гарантії за формою 

зовнішнього вираження поділяються на: письмові (документи ООН, в яких 

проголошено, закріплено право людини на свободу вираження думки, поглядів, 

переконань) та діяльнісні (діяння ООН (її органів, комітетів, комісій, організацій 

із забезпечення розглядуваного права). 

Європейські юридичні гарантії забезпечення права людини на свободу 

вираження думки, поглядів, переконань – це юридичні засоби, проголошені та 

здійснювані європейськими державами (зокрема, й європейськими організаціями, 

до складу яких вони можуть входити), спрямовані на реалізацію, охорону та 

захист права людини на свободу вираження думки, поглядів, переконань. До 

таких гарантій слід віднести перш за все Конвенцію  про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 р., Декларацію про свободу вираження поглядів та 

інформації (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 29 квітня 1982 р.), 

Рекомендацію 1497 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Свобода 

вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії  в 

Україні».    

6. «Етимологічні аспекти загального праворозуміння як фундаменту 

інтерпретації прав людини (на матеріалах дослідження індоєвропейських мов)» 

(виконавець – Т.І. Дудаш). В результаті дослідження зроблено такі висновки.  

Доцільно виокремлювати (з деякими термінологічними умовностями) такі 

герменевтичні концепції в їх зв‘язку з тими явищами, які відображаються 

поняттям права: герменевтика загальноправова (в якій герменевтичні положення 

слугують інструментом пошуку відповіді на питання про те, яке ж явище 

відображається поняттям права, і саме це поняття конституюється в 

герменевтичному акті розуміння); герменевтика нормативно-юридична (у разі, 

якщо герменевтика ототожнюється з теорією тлумачення нормативного 

юридичного акта, насамперед закону); герменевтика індивідуально-юридична 
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(якщо герменевтика спрямована на розуміння права, конституйованого у ситуації 

застосування (реалізації) закону. 

Для дослідження питання про праворозуміння найбільш прийнятним 

видається застосування положень онтологічної герменевтики (герменевтики 

буття). Відповісти на питання, чому саме таке, а не інше явище відображене 

поняттям права, згідно з означеною герменевтичною концепцією можна 

відповісти, «занурившись у текст сам по собі», оскільки у цьому разі можливо: а) 

спробувати з‘ясувати, яке явище автор відображав поняттям права, б) урахувати 

соціокультурні, інтрамовні та інші чинники (детермінанти праворозуміння на 

різних його стадіях), які впливають на праворозуміння як автора, так і власне 

суб‘єкта розуміння; в) привнести свій індивідуалізований соціальний досвід у 

процес праворозуміння та смисл (тобто у значущість, цінність правоявища) як 

результат цього праворозуміння (яке стало наслідком смисловідшукування чи 

смислотворення). 

Є підстави розглядати праворозуміння як спіралеподібний процес, який 

складається з таких основних ланок: а) передправорозуміння (передструктура 

розуміння, інтерпретаційна гіпотеза – у термінах герменевтів); б) 

правоінтерпретація (пояснення інтерпретаційної гіпотези); в) власне 

праворозуміння (як результат такої інтерпретації). Причому розуміння як 

результат стає передрозумінням для досягнення нового, якісно вищого рівня 

розуміння, що призводить до поглиблення останнього. 

7. «Поняття соціально-антропологічного дослідницького підходу» 

(виконавець – Д.А. Гудима). Змістовні результати дослідження отримали свої 

вираження у такому. В результаті проведених досліджень з огляду на особливості 

соціокультурної антропології зроблено висновок про те, що пізнання права як 

соціально й історично зумовленого явища – невід'ємної частини культури певного 

суспільства і людства загалом – уможливлюється головним чином завдяки 

соціально-антропологічному дослідницькому підходу. Останній можна визначити 

як засновану на висновках соціокультурної антропології світоглядну ідею про 

природу та сутність людських спільностей (етносів, народів тощо), а також явищ, 

які мають соціальне походження. 

Зроблено висновок про те, що філософський аналіз суспільства з метою 

пошуку відповіді на запитання «Хто така людина?» є аналізом людини як 

відображення певних властивостей відповідного соціуму, зокрема тих, котрі 

знайшли прояв у культурі останнього, оскільки саме з культурою пов‘язане все те, 

що спрямоване на самозбереження, відтворення та вдосконалення людини і 

втілене як у предметах матеріального та духовного світу, так і в нормах 

суспільного життя (звичаях, традиціях, канонах, юридичних нормах тощо). До 

того ж, вартим уваги є й те, що філософський аналіз суспільства для пошуку 

відповіді на запитання «Що таке право?» теж є аналізом людини як відображення 

тих чи інших властивостей відповідного соціуму, котрі знайшли прояв у його 

культурі, оскільки право, безсумнівно, становить частину людської культури, є її 

продуктом, органічно пов‘язане з людиною та її креативними здібностями та за 

певних умов може бути детермінантою розвитку культури.  

За результатами дослідження опубліковано: 
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Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та 

свобод. Серія 1. Дослідження  та реферати. Випуск 15. – Львів: Край, 2007; 

Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – Вид. 9-те, із 

змінами. – Львів: Край, 2007; 

Європейський суд з прав людини. Матеріали практики (2005 – 2007) Праці 

Львівської лабораторії прав людини АПрНУ України. Сер.II. – Вип. 7. – К., 2007. 

Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, 

перспективи): Статті учасників Другого всеукраїнського «круглого столу» (м. 

Львів, 1-2 грудня 2006 р.). – Львів: Край, 2007. – 340 с. 

Проведено: 

1. V Всеукраїнська наукова конференція молодих науковців, аспірантів і студентів 

«Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», 9-10 

листопада 2007 р., м. Львів. 

2. III Всеукраїнський круглий стіл «Антропологія права: філософські і юридичні 

виміри», 23-24 листопада 2007 р., м. Львів. 

 

 

Інститут приватного права та підприємництва. 

   

 У поточному році завершено дослідження з двох фундаментальних тем. 

 1.Методологічні  засади приватного права. РК УкрІнтеі 0103U003101. 

Термін виконання: 01.03. – 12.07. Науковий керівник – академік АПрН України 

М.Й. Штефан. 

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. 

 

Приріст наукових знань характеризується низкою положень, які мають 

важливе як теоретичне, так і практичне значення, зокрема:  

- виявлено недоліки законодавчого регулювання в Україні відносин щодо 

транскордонного трансферу технологій (в частині адміністрування експорту-

імпорту технологій, суттєвих умов договорів про їх трансфер, застосування 

заборонних імперативних норм) та визначено можливі шляхи його 

вдосконалення; 

- доведено, що банківські цивільно-правові гарантії можуть у майбутньому 

всі більше заміняти адміністративні примусові механізми у правовому 

регулюванні, якщо банки доведуть здатність виконувати відповідні  функції з 

урахуванням публічного  інтересу; 

- розкрито ключові аспекти доказування при розгляді спорів у 

міжнародному комерційному арбітражі в частині, зокрема, загальних принципів 

подання доказів, а також особливостей їх подання сторонами, документальних 

доказів, показань свідків, оцінки доказів та тягаря доказування; 
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– визначено концептуальні засади основних теорій транскордонного 

банкрутства (універсалістської, територіальної, синергетичної), окреслено  

основні напрями адаптації законодавства України до законодавства ЄС щодо, 

наприклад, визнання рішень іноземних судів у справах про банкрутство, 

узагальнено критерії міжнародної підсудності для зазначеної категорії справ; 

– здійснено огляд колізійних норм речового права, закріплених в Законі 

України «Про міжнародне приватне право» та відповідних законодавчих актах 

Німеччини, Італії, Греції, Єгипту, Іспанії, Куби, Латвії, Литви, Польщі, Російської 

Федерації, що створює передумови для розроблення науково-теоретичних 

висновків та практичних рекомендацій, які сприятимуть забезпеченню належного 

застосування національними судами норм міжнародного приватного права, 

включаючи колізійні норми речового права;  

– визначено стан та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення 

процесуальної форми звернення рішення третейського суду як несудової форми 

захисту цивільних прав – однієї із пріоритетних форм захисту в європейських 

країнах; 

– здійснено порівняльно-правовий аналіз цивільного законодавства країн – 

учасниць СНД щодо встановлення нового способу захисту цивільного права – 

визнання неправомірним акта адміністративного органу, яке не притаманне 

європейському цивільному законодавству, але важливе для законодавства 

України і становить його особливість порівняно з європейським правом. 

– вперше досліджено співвідношення понять «особа», «особистість» та 

«особисте» у цивільному праві України з огляду на семантично-доктринальне 

тлумачення цих понять; 

- запропоновано цивільно-правове тлумачення теорії єдиного немайнового 

права на підставі аналізу PersonRecht в німецькому праві; 

- запропоновано нову систему спеціальних особистих немайнових прав 

фізичних осіб з огляду на їх правові модуси; 

- визначено ступінь адаптації законодавства України про захист прав 

споживачів на інформацію про продукцію та виробника до законодавства 

Європейського Союзу;  

- визначено напрями вдосконалення цивільного законодавства України про 

захист споживачів щодо споживчого кредитування як новели правового 

регулювання в Україні до законодавства Європейського Союзу; 

- сформульовано загальні тенденції розвитку законодавства про захист прав 

споживачів у контексті адаптації законодавства до законодавства Європейського 

Союзу; 

– узагальнено загальні засади та проаналізовано особливості механізмів  

forum shopping і матеріально-правового та колізійного регулювання у сфері   

зовнішньоекономічних контрактних зобов‘язань;  

– визначено тенденції розвитку цивільного процесуального законодавства у 

контексті європейського вибору, створення нової парадигми формування сучасної 

цивільної процесуальної форми; 

– удосконалено визначення ролі та значення особистих немайнових 

правовідносин у структурі предмета сучасного цивільного права, внесенню 
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пропозицію щодо уточнення положень, якими регламентується предмет 

цивільного права;  

– сформульовано тенденції узгодження цивільного законодавства України із 

процесами пан‘європейської кодифікації приватного права, які на сьогодні мають 

місце у Європі і справляють відповідний вплив на сучасне українське цивільне 

право;  

– сформульовано нові підходи до обґрунтування необхідності розглядати 

непереборну силу як надзвичайну і невідворотну зовнішню подію, котра повністю 

звільняє від відповідальності заподіювача шкоди за умови, що останній не міг її 

передбачити або передбачив, але не міг її відвернути, і, справляючи вплив на його 

діяльність, спричинила настання шкоди;  

– отримали подальший розвиток висновки щодо підстав звільнення від 

відповідальності за порушення зобов‘язання внаслідок дії непереборної сили;  

– визначено історичні передумови становлення інституту апеляції в Україні 

у контексті формування цивільного процесуального законодавства щодо 

апеляційного перегляду судових рішень з огляду на історичну спадковість та 

переймання досвіду сучасних європейських країн; 

– визначено стан та тенденції розвитку цивільного процесуального 

законодавства у контексті впровадження європейських стандартів процесуальних 

форм забезпечення оптимальних форм участі у цивільному процесі; 

– визначено поняття, сутність та ознаки дискреційних повноважень суду як 

унормованої уповноваженої діяльності суду задля розгляду та вирішення 

цивільної справи, котра притаманна сучасному процесуальному праву 

європейських країн;  

– визначено проблеми забезпечення дотримання особистих немайнових та 

процесуальних прав осіб, яким надається психіатрична допомога, а також 

сформульовано концептуальні питання впровадження міжнародно-правових норм 

щодо забезпечення процесуальних прав осіб із психічними розладами; 

– запропоновано новий підхід до розуміння поняття «гідність фізичної 

особи», під яким слід розуміти не внутрішню самооцінку фізичної особи, а її 

унікальність як біопсихосоціальної істоти та «мінімальний стандарт поводження» 

із нею; 

– сформульовано комплексні пропозиції до чинного законодавства України, 

спрямовані на вдосконалення його положень щодо регламентації особистих 

немайнових прав фізичних осіб; 

– розглянуто рецепцію римського приватного права в Україні як складову 

частину загального процесу відродження культури Стародавнього Риму, 

сприйняття духу, головних засад та основних положень римського приватного 

права в Україні на певному етапі її розвитку; 

– висловлено пропозиції щодо усунення прогалин та недоліків правового 

регулювання відносин між позивачем (пацієнтом) та судом при вирішенні питань 

підготовки до судового розгляду справ про захист особистих немайнових прав 

пацієнтів: визначення правової норми, що підлягає застосуванню до спірного 

правовідношення, визначення суб‘єктного складу учасників процесу (в першу 
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чергу належного відповідача), особливостей збирання та використання в процесі 

тих чи інших засобів доказування тощо; 

– визначено проблеми та перспективи розвитку вітчизняного законодавства 

у процесі адаптації національного законодавства до стандартів ЄС при продажу 

товарів поза торговельними або офісними приміщеннями та при продажу товарів 

у кредит; 

– окреслено межі дії Закону України «Про захист прав споживачів» у сфері 

кредитування, визначено спеціальні права споживача при придбанні ним 

продукції у кредит; 

 – досліджено так звані «туристичні гарантії», що діють в Україні з 2004 р. 

та впроваджуються до російського цивільного обороту за українським зразком з 

2007 р. Доведено, що такі гарантії є новим унікальним правовим інститутом, 

оскільки відрізняються від всіх інших гарантій, що існували раніше, за ознакою  

їх розповсюдження   на не визначене заздалегідь коло бенефіціарів. Висловлено та 

обґрунтовано гіпотезу, що такі гарантії є частковою рецепцією дореволюційного 

правового інституту простої поруки («поруки не на строк»);  

 – розглянуто питання про юридичні критерії розподілу суми гарантії між 

«пулом» постраждалих туристів, запропоновано різноманітні правові підходи до 

такого розподілу з урахуванням правовідносин, що виникають між учасниками 

такого «пулу» та загальних вимог суспільної справедливості;  

– подальшого розвитку набула концепція делегування окремих  

контрольних повноважень  держави  потужним спеціальним суб‘єктам 

недержавної форми власності. Обґрунтовано, що відповідні  банківські гарантії є 

способом делегування державою банкам певних контрольних повноважень 

публічного характеру, який може дедалі розвиватися, якщо банки 

продемонструють здатність реалізовувати їх на засадах балансу законних прав та 

інтересів  учасників цивільного обороту; 

 – досліджено межі  застосування Уніфікованих правил для гарантій на 

першу вимогу Міжнародної торговельної палати до гарантій за участю 

вітчизняних комерційних банків; 

– досліджено питання про можливість застосування норм Закону  України 

«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» до міжнародних гарантій за 

участю вітчизняних банків;    

– подальшого розвитку набуло вивчення питання щодо регулювання 

міжнародних гарантійних операцій за участю українських комерційних банків на 

підзаконному рівні, а саме нормативно-правових актів Національного банку 

України, та доведено, що в окремих випадках, здійснюючи регулювання 

відповідних правовідносин, НБУ виходив за межі наданих йому повноважень, та 

запропоновано привести положення актів НБУ у відповідність до нормативно-

правових актів вищої юридичної сили;   

– досліджено питання стосовно ступеня уніфікованості  вимог, щодо яких 

допускається їх задоволення у наказному провадженні, у різних юрисдикціях. 

Зокрема, основними питаннями, з яких виявлено розбіжності у різних 

юрисдикціях, визнано можливість: задоволення у наказному провадженні вимог із 

правочинів, укладених у простій письмовій (ненотаріальній) формі; звернення 
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шляхом видання судового наказу стягнення на заставлене майно; стягнення за 

судовим наказом аліментів; можливість задоволення в наказному провадженні 

вимог публічно-правового характеру. 

Подальшого розвитку набула концепція забезпечення справедливого 

балансу між державними інтересами щодо стягнення установлених 

законодавством обов‘язкових платежів та публічними  інтересами стосовно 

необхідності забезпечення судового контролю за діями відповідних 

адміністративних органів. Зокрема  доведено, що  немає жодних підстав для 

обмеження  застосування наказного провадження лише рамками  вітчизняного 

цивільного процесу: існують всі передумови для його запровадження у 

господарському та адміністративному процесах. Запропоновано залежно від 

особливостей різних категорій спорів встановлювати у законодавстві різний 

ступінь спрощеності процесу порівняно з «повномасштабним» розглядом справи 

у позовному провадженні. 

Подальшого розвитку отримало дослідження проблем: 

-  колізійного права в Україні; 

- інституту права власності  у міжнародному приватному праві; 

- альтернативних методів вирішення спорів у  зовнішньоекономічній 

діяльності; 

- імунітету держави та інших суб‘єктів публічного права як учасників 

приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом; 

- правового режиму трансферу технологій в Україні та світі.  

 

У результаті земельних перетворень, проведених в Україні за останні роки, 

відбулися значні зміни в земельних відносинах, організаційно-правових та 

організаційно-територіальних формах землекористувань і формах власності на 

землю. Кардинальні зміни земельних відносин змінили основні напрямки та зміст 

землеустрою.  

Результатом науково-дослідницької роботи у цій сфері стали роз'яснення 

положень, вимог та порядку здійснення землеустрою, що містяться у Земельному 

кодексі України від 25.10.2001 р. № 2768-III (Відомості Верховної Ради України. –  

2002. № 3. – Ст. 27) та Законі України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-

IV (Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282). 

У процесі аналізу законопроектів у сфері земельних, екологічних та інших 

правовідносин були вироблені пропозиції, зміни та доповнення як до чинних 

нормативно-правових актів, так і до власне законопроектів, що є більш вагомим, 

оскільки коригування норм є ефективнішим на стадії розроблення проекту. 

 

За результатами проведеного наукового дослідження науковцями Інституту 

підготовлено та видано такі роботи: 

1.Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 

6. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Наук.-дослід. ін-т приват. права і 

підприємництва АПрН України, 2007. – 306 с. 

2.Наукові праці НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. 

1997 – 2006 рр. – К.: Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва АПрН 
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України, 2007 (статистичні дані щодо друкованих праць Інституту протягом 

1997 – 2006 рр.). – 256 с.  

3. Право інтелектуальної власності: Науково практичний коментар до 

Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, 

В.О.Жарова.- К.:Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва АПрН України, 

2007. – 432 с. (був підписаний до друку 24.10.2006 р., фактично вийшов у 2007р.). 

 4.Проблемні питання цивільно-правового статусу у контексті євроінтеграції. К.; 

Хмельницький, 2007.- 26 с.  

 

2. Правові проблеми розвитку підприємництва в Україні. РК УкрІнтеі 

№  0103U003102. Термін виконання: 01.03. – 12.07. Науковий керівник –  академік 

АПрН України Н.С. Кузнєцова. 

Приріст наукових знань проявився у нових підходах та знаннях у сфері 

господарського права. 

У поточному році дослідження провадилося за такими  підтемами:  

-«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 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. 

Приріст наукових знань, відображається у такому: 

Розроблено нове поняття «введення в оману» та запропоновано змінити 

поняття «введення в оману» в ст. 230 ЦК України, де передбачити, що обман має 

місце, якщо сторона в процесі підготовки  або при вчиненні правочину подає 

будь-яку інформацію щодо обставин вчинення правочину в неповному, 

двозначному чи перебільшеному вигляді або певним способом (методом), що 

можуть призвести до виникнення у споживача позитивних асоціації чи вражень 

щодо товару, які впливають на його економічну поведінку (прийняття рішеня про 

вчинення правочину) та фактично не підтверджуються після отримання товару. 
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Зважаючи на позитивні зміни, що відбулися у встановлені підприємництва в 

Україні, залишається низка головних проблем, які потребують особливої уваги як 

законодавчої, так і виконавчої влади.  

Як встановлено в результаті наукових досліджень, найголовнішими з них  є 

такі. 

1.Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері 

підприємництва, яка забезпечить завершення процесів дерегулювання, створення 

прозорих, однакових «правил гри»,  подальшого залучення громадськості до 

участі у формуванні державної політики. 

2. Визначення стану розвитку підприємництва, зокрема малого, в регіонах, 

головним критерієм оцінки ефективності соціально-економічної політики 

місцевих органів виконавчої влади. 

3. Формування гнучкої, ефективної системи фінансово-кредитної підтримки 

суб‘єктів малого підприємництва, впровадження державних гарантійних схем для 

отримання кредитів. 

 4. Запровадження загальнодержавної системи навчання широкої 

громадськості основам ринкової економіки та підприємницької діяльності,  яка 

повинна починати діяти ще в старших класах середньої загальноосвітньої школи. 

 5.Спрощення і зменшення вартості проходження всіх дозвільно-

реєстраційних процедур, пов‘язаних із легальною підприємницькою діяльністю, 

має призвести до збільшення кількості легальних суб‘єктів підприємницького 

сектору внаслідок пожвавлення процесів ділової активності населення, зниження 

рівня банкрутства, детінізації підприємницької діяльності. 

 6.  Важливе місце у правовому забезпеченні державної інноваційної 

політики посідає Закон України «Про інноваційну діяльність» 2002 р. З 

методологічно вірних позицій в якому визначено сутність інноваційної діяльності, 

визнає інноваційними технічні та технологічні «ноу-хау», організаційно-технічні 

рішення адміністративного, комерційного або іншого характеру та механізми 

формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.  

Водночас зазначимо, що здобутки Закону вимагають для своєї реалізації 

певного коригування. Так, необхідно більш чітко визначити процедуру реєстрації 

та кваліфікації інноваційних проектів, усунення бюрократичних бар‘єрів при 

проведенні експертизи проектів. Суттєвим недоліком Закону є відсутність 

ефективної системи правового забезпечення інноваційної діяльності малих та 

середніх підприємств. 

7. Можна зробити такі висновки та внести певні пропозиції для 

вдосконалення реєстраційно-дозвільної системи: 

З метою приведення у відповідність із законом  «Про дозвільну діяльність у 

сфері господарської діяльності» пропонується внести зміни: 

 – до Земельного кодексу (стосовно надання погодження проектів 

відведення земельних ділянок, що здійснюються державними органами по 

земельних ресурсах, також щодо спрощення процедур одержання земельних 

ділянок та у сфері будівництва); Митного кодексу (щодо зниження місцевих 

податків та зборів при започаткуванні підприємницької діяльності); до багатьох 

законів, наприклад «Про пожежну безпеку» (про спрощення порядку видачі 
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органами пожежного нагляду дозволів на початок роботи підприємств та оренду 

приміщень), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення» (щодо видання дозволу на виготовлення, реалізацію харчових 

продуктів та сировини в торговій точці та щодо дозволу державної 

санепідемслужби на роботи з радіоактивними випромінюваннями), «Про охорону 

навколишнього природного середовища» (щодо проведення фітосанітарної 

експертизи карантинних матеріалів та об‘єктів і висновку про здійснення торгівлі 

пестицидами та агрохімікатами); 

– до рішень органів виконавчої влади, зокрема, постанов Кабінету Міністрів 

України: «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що 

виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-

епідеміологічної служби» (від 27.08.2003 р. № 1351), «Про затвердження Порядку 

вибору земельних ділянок для розміщення об‘єктів» (від 31.03.2004 р. № 427).  

– до державних санітарних правил та норм (Міністерство охорони здоров‘я), 

типових правил розміщення малих архітектурних форм (Держбуд України), 

правил пожежної безпеки в Україні (Міністерство України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи). 

Запропоновані заходи за певний час повинні наближати нормативно-

правову базу функціонування підприємницького сектору в Україні до 

досконалості, прозорості, ефективності. 

8. Обґрунтовано, що наявність ст. 15 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» дає підстави стверджувати про вплив порушень у 

сфері господарської діяльності на стан конкуренції на ринку та можливість 

реалізації прав учасників господарської діяльності. 

У зв‘язку з цим запропоновано внести зміни до ст. 15 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», акцентувавши увагу на наслідках 

отримання неправомірних переваг у конкуренції.   «Досягненням неправомірних 

переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого господарюючого 

суб‘єкта (підприємця) шляхом порушення чинного законодавства, якщо внаслідок 

цих дій здобуто позитивний ефект для виробника чи негативні наслідки для  

інших учасників конкурентних відносин. Порушення має бути підтверджене 

рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.»  

9. Проаналізовано поняття добросовісності у конкурентній боротьбі в 

практиці різних країн світу, а також серед різних вчених. Ні самі поняття 

добросовісності, ні добросовісності як критерію у конкурентній боротьбі не 

мають єдиного тлумачення та єдиного розуміння серед різних авторів. Також 

різними є підходи до розуміння добросовісності у різних країнах. У зв‘язку з цим 

запропоновано універсальний критерій, за яким конкуренція може бути визначена 

як добросовісна. Цим критерієм є забезпечення реалізації публічних інтересів 

суспільства в цілому, які можуть бути реалізовані лише в умовах конкуренції. 

Саме для задоволення та реалізації публічних інтересів в цілому спрямовується 

конкуренція на ринку товарів та послуг. 

Надано власне визначення добросовісної конкуренції. Добросовісна 

конкуренція  – це такий стан конкуренції, в якому повною мірою можуть бути 
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реалізовані приватні інтереси суб‘єктів господарювання та публічні інтереси 

споживачів, суспільства шляхом дотримання норм законодавства, чесних звичаїв, 

які сформувались у відповідній сфері діяльності. 

10. Проаналізовано поняття «шикана» як зловживання правом виключно з 

метою заподіяти шкоду конкурентам. Обґрунтовано, що зловживання правом з 

метою заподіяти шкоди іншим учасникам відносин є правопорушенням, бо ці дії 

виходять за межі норм права, порушують права інших учасників відносин. Також 

доведено, що відповідні дії є формою недобросовісної конкуренції, оскільки їх 

кінцевою метою у будь-якому випадку є досягнення неправомірних переваг у 

конкуренції.  

Проаналізовано об‘єктивні обмеження використання виключних прав на 

об‘єкти інтелектуальної власності з метою недопущення зловживання в умовах 

конкуренції.  

11. З огляду на викладені проблеми державного регулювання малого 

підприємництва в Україні, його правового забезпечення  можна зробити такі 

висновки. 

На сучасному етапі в основному сформована і продовжує активно 

вдосконалюватися система засобів державного регулювання підприємницької 

діяльності, в якій кожний із засобів виконує свою роль. Важливе місце серед цих 

засобів посідають передусім державна реєстрація суб‘єктів підприємництва, 

ліцензування певних видів підприємницької діяльності, що у даний час досить 

розрізнені і потребують систематизації та уніфікації. 

Перелік засобів регулюючого впливу держави на суб‘єктів господарювання 

не є вичерпним, тому доцільно було б доповнити ч.2 ст.12 ГК України вказівкою 

на інші засоби державного регулювання господарської діяльності, що передбачені 

спеціальним законодавством. 

За допомогою публічно-правового регулювання необхідно справляти не 

тільки обмежуючий вплив у вигляді встановлення правових заборон при 

здійсненні певних видів підприємницької діяльності, а й стимулюючий. Для 

правового забезпечення ефективного державного регулювання підприємницької 

діяльності слід визначити збалансоване співвідношення приватних і суспільних 

інтересів, правових стимулів і обмежень у сфері малого підприємництва. 

 Аналіз законодавства, яке регулює порядок ліцензування діяльності 

суб‘єктів господарювання, дає можливість зробити висновок про те, що 

ліцензування суб‘єкта господарювання здійснюється відповідно до встановлених 

державою основних принципів державної політики у сфері регулювання 

господарської діяльності, згідно з якими суб‘єкт господарювання зобов‘язаний 

мати ліцензію для зайняття видами діяльності, щодо яких державою передбачені 

певні обмеження. До того ж, дієздатність суб‘єктів господарювання, які 

здійснюють ліцензований вид діяльності, пов‘язана з наявністю у них ліцензії. 

Лише за наявності ліцензії господарюючі суб‘єкти мають право займатися 

діяльністю, щодо якої передбачено ліцензування. Отже, не маючи ліцензії на 

здійснення окремого виду діяльності, суб‘єкт господарювання має певні 

обмеження, нехай не правосуб‘єктності в цілому, так у її реалізації. Хоча таких 
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положень ГК України не містить, але вони існують і закріплені в п.2 ст.91 ЦК 

України. На наш погляд, доцільно було б закріпити зазначену норму в ГК 

України. 

Розв‘язання існуючих проблем ліцензування як засобу державного 

регулювання господарської діяльності в Україні, створення відповідного 

середовища потребують докорінної переорієнтації державної політики у сфері 

розвитку господарювання. Тому особливу увагу слід приділяти розробленню та 

реалізації заходів щодо нормативно-правового забезпечення розвитку 

господарської діяльності. Втілення у життя цього завдання неможливе без 

усунення основних недоліків, притаманних сучасному законодавству.  

      З огляду на викладені проблеми ліцензування в Україні, його правового 

забезпечення можна зробити такі висновки. 

При дослідженні ліцензування виявилось, що до основних проблем його 

застосування в практичній діяльності належить неузгодженість положень 

загального і спеціального законодавства у сфері ліцензування. Наприклад, така 

колізія існує в ст.3 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності», положення якої прямо суперечать положенням ГК України. З аналізу 

положень обох законодавчих актів випливає, що ліцензія – це обмеження 

реалізації правоздатності та встановлення певного обсягу дієздатності згідно з 

вимогами закону. Тому вкрай необхідним є доопрацювання чинного 

законодавства, усунення існуючих колізій в нормативно-правових актах. 

Встановити Кодексом адміністративного судочинства України, 

Господарсько-процесуальним кодексом України не застосовувати нормативно-

правові акти, які суперечать Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності». Передбачити відповідальність державних органів за 

видання нормативних актів у сфері ліцензування та за неприведення їх до 

відповідних змін з метою врегулювання існуючих суперечностей. 

Отже, розв‘язання проблем державного регулювання процесу реєстрації 

суб‘єктів підприємницької діяльності в Україні потребують розроблення і 

реалізації заходів щодо нормативно-правового забезпечення спрощеної системи 

реєстрації. Втілення у життя цього завдання неможливе без попередньої роботи з 

усунення основних недоліків, які притаманні сучасному законодавству. 

Крім того, Закон про державну реєстрацію потребує внесення змін та 

доповнень щодо необхідності підтвердження внесення паїв, вкладів тощо у 

випадках, коли цього вимагає закон. 

12.Слушною уявляється  думка щодо необхідності створення інноваційно 

активного середовища, у тому числі законодавчого, спрямованого на 

стимулювання інноваційної діяльності. Особливу увагу слід приділити активізації 

джерел позабюджетного фінансування інновацій. Необхідно розробити такий 

механізм фінансування, при якому державна підтримка відіграватиме роль 

каталізатора. 

Пусковим механізмом стимулювання інноваційної діяльності може стати 

адресність надання пільг з оподаткування. Для реального втілення цієї пропозиції 

необхідно впровадити реєстрацію інноваційних проектів.  
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Аналізуючи стан інноваційної діяльності в Україні на сьогодні та її правове 

забезпечення, треба зробити акцент на необхідності розроблення дійових 

правових норм для визначення інноваційної діяльності як важливої ланки 

національної економічної політики. Слід зауважити, що законодавчі акти, 

пов‘язані з нормативно-правовим регулюванням інноваційної діяльності, не 

узгоджені між собою і переважно визначають загальні, найбільш принципові 

положення, проте не регламентують інноваційну діяльність як логічний і 

послідовний інноваційний процес, спрямований на прискорення економічного 

розвитку держави. Викладене вимагає здійснення в Україні правового 

регулювання інновацій на всіх етапах інноваційного циклу – від фундаментальних 

розробок до їхнього впровадження, створення дійової системи стимулювання 

інноваційної діяльності.  

12. Розкрито публічно-правові аспекти правового режиму імпорту іноземних 

(вітчизняних) технологій до Китаю після його вступу до Світової організації 

торгівлі. 

За результатами проведеного наукового дослідження науковцями Інституту 

видано та підготовлено до друку такі роботи:   

1.Набуття збереженого майна без достатньої правової підстави і 

підприємницькій діяльності (питання теорії і практики): Монографія / 

І.Е.Берестова, В.І.Бобрик; За заг. ред. О.Д. Крупчана.- К.: Наук.-дослід. ін-т 

приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 149 с. 

2.Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької 

діяльності в Україні: Монографія / За заг. ред. Н.М. Мироненко. – К.: Наук.-

дослід. ін-т приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 530 с. 

(рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту, Протокол № 11 від 

19.12.2007 р.). 

 

 

Інститут інтелектуальної власності 

  

Протягом року досліджувалися дві фундаментальні теми. 

  1. Концептуальні засади правового забезпечення сфери інтелектуальної 

власності в Україні в контексті європейської інтеграції. РК УкрІНТЕІ № 

0105U007218. Термін виконання – 2006 р. – 2009 р. Науковий керівник – д. ю. н. 

О.П. Орлюк.   

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. Шляхи гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності до 

законодавства ЄС та міжнародних стандартів. Наукові керівники – доктор 

юридичних наук О. П. Орлюк, к. ю. н. Т.Демченко. 
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 2. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення системи захисту прав 

об‘єктів інтелектуальної власності(ОІВ). Судово-експертні висновки у справах 

щодо порушення прав інтелектуальної власності; моніторинг законодавства щодо 

захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. Науковий 

керівник – заст. директора з експертної роботи, к. ю. н. О.Дорошенко.  

3. Розвиток системи охорони авторського права в контексті євроінтеграції. 

Використання в національному законодавстві Директив ЄС з охорони 

інтелектуальної власності (в контексті авторського права). Моніторинг 

законодавства України у сфері авторського права. Наукові керівники – к. ю. н.  

О. Штефан, к. філол. н. В. Дроб‘язко. 

 4. Формування правових засад для створення в Україні національної 

інноваційної системи та забезпечення державної підтримки комерціалізації 

об‘єктів ІВ. Науковий керівник – д. е. н., проф. О. Бутнік-Сіверський. 

Результативність наукових досліджень та нові знання у сфері 

інтелектуальної власності проявилися у такому вигляді. 

1. Опубліковано:  

 Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав 

інтелектуальної власності. / В.С. Москаленко, О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький; 

Відп. ред. В.С.Москаленко. – К.: Праксіс, 2007. – 408 с.; 

 Штефан О.О., Штефан А.С. Деякі омани в авторському праві: Брошура. – 

К.: ТОВ «Лазурит – Поліграф», 2007. – 52 с.; 

 Збірник анотацій дисертаційних робіт з юридичних наук, в яких 

досліджуються питання інтелектуальної власності /Упорядник – д.ю.н. Орлюк 

О.П. – К.: НДІ інтелектуальної власності АПрН України, ПП «Авокадо», 2007. – 

88 с.; 

 «Питання інтелектуальної власності»: Збірник наукових праць. – К.: ТОВ 

«Лазурит – Поліграф»,  2007. – Вип. 5. – 336 с. ; 

 три номери науково-практичного журналу «Теорія і практика 

інтелектуальної власності»; 

 58 наукових статей та тез доповідей співробітників Інституту з питань 

удосконалення правового забезпечення відносин у сфері інтелектуальної 

власності, в тому числі у сфері авторського права та права промислової власності, 

кредитної політики у сфері інноваційної діяльності, проблем судової експертизи 

та оцінки нематеріальних активів, різноманітних аспектів державного 

фінансування інноваційної діяльності тощо. 

 Підготовлено, рекомендовано до видання  та передано до друку: 

 Монографії: 

 Дорошенко О. Судова експертиза у цивільних справах щодо  порушення 

прав інтелектуальної власності. – К.: ТОВ «Лазурит – Поліграф» – 353 с.;   

 Демченко Т. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні 

знаки. – К.: ТОВ «Лазурит – Поліграф» – 85 с. 

2. Проведено: 
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дослідження щодо: 

– проблем підвищення ефективності правового забезпечення інтеграції 

України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав; 

– гармонізації норм авторського права і суміжних прав в інформаційному 

просторі; 

– проблеми правового забезпечення охорони та захисту такого об‗єкта 

авторського права, як фотографічні твори; 

– конституційних принципів у нормах цивільного процесуального права; 

– реалізації принципів цивільного процесуального права;  

– оцінки судом висновків експерта у справах про порушення прав 

інтелектуальної власності; 

– інноваційної моделі розвитку України як невід‘ємної складової 

національної політики; 

– формування правових засад для створення в Україні національної 

інноваційної системи та забезпечення державної підтримки 

комерціалізації об‘єктів ІВ; 

– корпоративної системи управління інноваціями; 

– стимулювання винахідництва і раціоналізації в зарубіжних країнах; 

– міжнародної охорони суміжних прав і правових норм українського 

законодавства; 

– визначення меж компетенції судового експерта при проведенні судово-

експертних досліджень об‘єктів інтелектуальної власності;  

– теоретико-правових засад та проблем проведення судової експертизи 

при захисті прав на знаки для товарів і послуг; 

питань можливості: 

 - юридичного визнання інтерфейсу та піктограм комп‘ютерної програми як 

її зовнішнього вигляду в розумінні права інтелектуальної власності на 

промисловий зразок; 

 - охорони комп‘ютерних програм як способу, виходячи з сутності 

патентної охорони винаходів; 

– співвідношення критеріїв патентоспроможності промислових зразків за 

національним та європейським законодавством з точки зору можливості 

застосування правової охорони на промислові зразки до інтерфейсу та 

піктограм комп‘ютерних програм;  

– джерел фінансування інноваційної діяльності технологічних парків в 

Україні та визначення обсягів надання їм державної допомоги; 

– шляхів розв‘язання проблем контрафакції і піратства на національному 

ринку;  

– питань, пов‘язаних із зловживанням суб‘єктивними правами на засоби 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, у тому 

числі: 

- проблеми визначення меж здійснення прав інтелектуальної власності; 

- питань, пов‘язаних із існуванням прав інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет та співіснуванням прав на доменні імена та об‘єкти 

інтелектуальної власності.  
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 порівняльно-правовий аналіз: 

– форм стимулювання та заохочення винахідницької діяльності і 

раціоналізації в зарубіжних країнах (США, Японія, Австрія, Велика Британія, 

Нідерланди, Франція, ФРН, Швеція, Швейцарія ); 

– положень ЦПК України та науково обґрунтованих позицій  юристів-

процесуалістів на предмет розуміння сутності понять «аналогія права» та 

«аналогія закону»; 

– змісту ст. 418, ч. 1 ст. 433, ст. 446 ЦК України, п. 10 ст. 8, ст. 28 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» та законодавства про авторське 

право Німеччини, Іспанії, Італії, Австрії, Франції, Швейцарії, США, Великої 

Британії на предмет охороноздатності фотографічних творів;  

– положень ЦПК України та науково обґрунтованих позицій  юристів-

процесуалістів на предмет визначення та змісту поняття «судовий розсуд», 

можливостей та меж використання судового розсуду судом у процесі здійснення 

правосуддя по конкретних справах; 

– основних положень Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» та законів в сфері правової охорони винаходів і корисних 

моделей Німеччини, Франції, Японії. Опрацьовано та систематизовано за 

країнами походження нормативно-правові акти у сфері правової охорони 

винаходів і корисних моделей 37 країн-членів Європейської патентної конвенції;  

– норм чинного законодавства Німеччини та України у сфері правової 

охорони винаходів, а саме: розглянуто патентно-правові системи обох країн, 

порядок отримання прав на винаходи, умови патентоздатності винаходів, судовий 

і адміністративний порядки визнання патенту недійсним. Особливу увагу 

приділено правовому регулюванню службових винаходів відповідно до Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Закону Німеччини  

«Про службові винаходи»; 

– вітчизняного та зарубіжного законодавства щодо практики розгляду спорів, 

які ґрунтуються на конфлікті доменних імен та прав на засоби індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів та послуг;  

– правового та інформаційного забезпечення ринку українських 

телерадіоорганізацій; 

– правових засад та пропозицій щодо міжнародного співробітництва у сфері 

науково-технологічної та інноваційної діяльності України з країнами ЄС; 

– норм національного та іноземного законодавства у сфері недопущення 

недобросовісної конкуренції, в тому числі законів, які діють у Канаді з приводу 

недобросовісної конкуренції: 

Закону про конкуренцію (Competition Act);  

Закону споживача про запаковування та позначення( the Consumer 

Packaging and Labelling Act (non-food products); 

Закону про позначення текстилю ( the Textile Labelling Act andта); 

Закону про маркування дорогоцінних металів( the Precious Metals Marking 

Act); 

Закону про спеціальні заходи при імпорті ( Special Import Measures Act 

(SIMA).  
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– підготовку за результатами проведеного моніторингу  інформаційно-

аналітичних матеріалів з питань: 

1) захисту прав інтелектуальної власності в напрямку законодавчого 

забезпечення та правозастосування; 

2) державного регулювання та участі держави у патентно-правових 

відносинах;  

3) основних положень законодавства України у сфері управління 

освітою в контексті інноваційного розвитку; 

4) розвитку франчайзингу в Україні. 

– судову експертизу, спеціальні експертні дослідження, експертно-правові 

дослідження або звіти про оцінку вартості об‘єктів інтелектуальної власності, 

інших матеріальних активів. Висновки досліджень було надіслано на адресу 

замовників, у тому числі: господарських судів та прокуратури регіонів України, 

районних судів, СУ ГУ МВС України в Одеській обл., СУ УМВС України в Івано-

Франківській області, Ірпінського міського суду Київської обл., МВ УМВС 

України в Хмельницькій області, УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві, ЗАТ 

«Харківський вагонобудівний завод», Ясінського О.М., ТОВ «Кінотеатр 

«Галичина», ТОВ ПІІ «ІКР Бабоолна Україна», ТОВ «Видавничий дім «Світ», 

УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві, ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», ТОВ «ПЕРІ 

Україна» тощо.  

К.ю.н. О.Ф. Дорошенко, к.т.н. В.П. Кращенко, магістри інтелектуальної 

власності С.А. Петренко, Т.А. Васьковська брали  участь у судових засіданнях як 

судові експерти.  

3. Розроблено:  

 Методику «Експертизи об‘єктів авторського права та суміжних прав» 

(М.В.Мельников – зав. сектором авторського права НДІІВ АПрНУ; у 

співавторстві з К.М. Ковальовим  – заст. начальника лабораторії криміналістичної 

експертизи ДНДЕКЦ МВС України, І.П. Дорохіною – ст. експертом відділу 

експертиз у сфері інтелектуальної власності та високих технологій ДНДЕКЦ МВС 

України); 

Методика спрямована на узагальнення підходу проведення судових 

експертиз, пов‘язаних з об‘єктами авторського права та суміжних прав. Є 

обов‘язковою для експертів системи МВС України та може використовуватися 

іншими експертами та фахівцями при проведенні судових експертиз та 

спеціальних досліджень; 

пропозиції щодо: 

– Концепції вдосконалення наукового, методичного та інформаційно-

аналітичного забезпечення нормотворчої діяльності вищих органів 

державної влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності в Україні (заключний варіант на виконання Рішення Спільного 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та 

Президії Національної академії наук України «Про забезпечення розвитку 

вітчизняної науки» від 1 листопада 2006 р. протокол № 33.). Прийняття 

зазначеної Концепції планується на черговому засіданні Верховної Ради 

України;  
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– Рекомендацій до парламентських слухань 21 березня 2007 р. «Захист прав 

інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення 

та правозастосування»; 

– Рекомендацій до парламентських слухань 20 червня 2007 р. «Національна 

інноваційна система України: проблеми формування та реалізації»;   

– внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності 

у сфері трансферу технологій»; 

– внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права»;  

– вдосконалення національного законодавства України з питань правового 

регулювання такого об‘єкта інтелектуальної власності, як «фотографічний 

твір»; 

– використання об‘єктів права інтелектуальної власності як об‘єкта застави 

при банківському кредитування інноваційних проектів;  

– розроблення економічної стратегії розвитку Української держави; 

– вдосконалення чинного законодавства України у сфері судово-експертної 

діяльності стосовно об‘єктів інтелектуальної власності.  

4. Підготовлено: 

 тематичні інформаційно-аналітичні добірки, матеріали, довідки: 

–     О.Орлюк, Г.Андрощук. Захист прав інтелектуальної власності: 

законодавче регулювання та правозастосування;  

–     О.Швець. Аналіз ринку українських телерадіоорганізацій; 

– Б.Прахов. Вопросы государственного регулирования и участия 

государства в патентно - правовых отношениях;  

– Б.Прахов. Опційні угоди та надання послуг на зразок інженирінгу – 

правові форми реалізації науково-технічних розробок;  

– Б.Прахов. Стимулювання і нормативно-правова база по винахідництву і 

раціоналізації в зарубіжних країнах; 

– Б.Прахов. Как обеспечить конкурентноспособность продукции; 

– Л.Работягова. Система правової охорони винаходів і корисних моделей 

Німеччини; 

– Л.Работягова. Правове регулювання службових винаходів в Німеччин; 

– Л.Работягова. Нормативно-правові акти у сфері правової охорони 

винаходів і корисних моделей країн-членів Європейської патентної 

конвенції; 

–     Л.Работягова. Зіставлення Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» та законів у сфері правової охорони 

винаходів і корисних моделей Німеччини, Франції, Японії в 

структурованому вигляді. 

 

Інформаційно-аналітичні матеріали, довідки вміщують інформаційні 

матеріали з питань державного регулювання та участі держави в патентно-

правових відносинах, основних положень законодавства України у сфері 

управління освітою в контексті інноваційного розвитку, стану ринку українських 
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телерадіоорганізацій, стимулювання винахідництва і раціоналізації в зарубіжних 

країнах тощо. 

 Зазначені довідки були використані як інформаційний матеріал при 

розроблення КОНЦЕПЦІЇ вдосконалення наукового, методичного та 

інформаційно-аналітичного забезпечення нормотворчої діяльності вищих органів 

державної влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в 

Україні, в доповідях на конференціях та семінарах тощо.  

5. Виявлено та обґрунтовано проблемні питання щодо: 

– підходів державної політики стосовно розмежування права власності на 

наукові дослідження між державою (в особі уповноважених органів), науково-

дослідними організаціями або навчальними центрами та авторами таких 

досліджень; 

– цивільної процесуальної доктрини та юридичної практики стосовно 

розкриття сутності понять «аналогія права» та «аналогія закону», а також їх 

практичної реалізації в процесі діяльності суду, пов‗язаної з розглядом і 

вирішенням цивільних справ; 

– нормативно-правової бази, що забезпечує інноваційну діяльність; 

– системи управління наукою на локальному і глобальному рівнях, 

стратегічних цілей та напрямів науково-технологічного розвитку держави, у тому 

числі кадрового потенціалу; 

– визначення об‘єктів інноваційної діяльності; 

– правозастосування при захисті прав інтелектуальної власності; 

– впровадження механізму реалізації прав інтелектуальної власності;  

– застосування негайних заходів стосовно запобігання порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;  

– пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких 

здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;  

– цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний 

оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, та матеріалів і знарядь, які 

використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням прав 

інтелектуальної власності; 

– застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків 

за неправомірне використання об‘єктів права інтелектуальної власності тощо. 

 

Проведені дослідження за даною темою дозволили виробити низку заходів, 

рекомендацій та зробити висновки щодо: 

І. Дослідження проблем підвищення ефективності правового забезпечення 

інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав.  

  1. Виявлено проблеми правового забезпечення невід‘ємного права автора на 

недоторканість і цілісність твору при використанні його в будь-який 

передбачений законом способом та обґрунтовані пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення національного авторського законодавства. Досліджено та 

проаналізовано зміст особистих немайнових прав автора (ст. 438 ЦК України), що 

є складовою частиною особистих немайнових прав інтелектуальної власності, які 

в свою чергу визначено у ст. 423 ЦК України.  
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Проведено детальний аналіз міжнародно-правових актів, завдяки чому було 

зроблено висновки, що: 1) на міжнародному рівні право на недоторканність і 

цілісність твору разом з правом авторства визнається Бернською конвенцією про 

охорону літературних і художніх творів (ст. 6
bis

), яка встановлює таке: 

«Незалежно від майнових прав автора і навіть після уступки цих прав він має 

право вимагати визнання свого авторства на твір і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню або іншим змінам цього твору, а також будь-якому 

іншому посяганню на твір, яке здатне завдати шкоду честі і репутації автора». Те 

ж саме передбачається й у ст. 11 Вашингтонської Панамоамериканської конвенції 

(1946 р.), згідно з якою право на недоторканність твору пов‗язується з правом 

авторства на твір у наступному формулюванні, в основу якого покладено норми 

Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів: а саме 

«...протидіяти будь-якій зміні або використанню твору, що здатне завдати шкоду 

репутації автора»; 2) національне законодавство різних країн світу сприйняло 

зазначені норми  міжнародно-правових актів з авторського права. Проте при 

формулювання норм національного законодавства були використані різні 

підходи. В основу першого підходу покладено об‘єктивну концепцію. Відповідно 

до неї національні закони, що охороняють твори від перекручень, спотворень або 

інших змін, які здатні спричинити шкоду особистим немайновим правам або 

творчим інтересам автора, честі чи репутації автора (Україна, Бразилія, Канада, 

Колумбія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Велика Британія, Італія, Іспанія та 

ін.). Основу другого підходу становить суб‗єктивна концепція.  Відповідно до неї 

національне законодавство забороняє будь-які зміни (Аргентина, Бельгія, Куба, 

Франція, Японія, Литва, Латвія, Швейцарія, Румунія та ін.). 

У свою чергу зміст ст. 439 ЦК України дозволяє зробити висновок про те, 

що автору та його правонаступнику надаються такі особисті немайнові права:  

право на недоторканість твору і право на захист репутації автора, та встановлено 

зв‗язок між зазначеними поняттями. Проте, право на недоторканість твору 

забезпечується правом на захист репутації автора. Вони вважаються близькими 

правами, але в той же час це зовсім різні права. Право на недоторканність твору 

означає, що ніхто не має права змінити або переробити твір без згоди автора. 

Разом з тим автор має право дозволити перероблення свого твору, тобто ніхто не 

має права переробляти твір без згоди автора. Право на захист честі та репутації 

автора є особистим немайновим правом і його зміст полягає у тому, щоб 

протидіяти спотворенню, перекрученню змісту твору, перероблення якого автор 

дозволив або не дозволив. У ст. 439 ЦК України передбачено, яким діям може 

протидіяти автор для збереження та забезпечення свого права на недоторканність 

твору. Так, автор може протидіяти спотворенню, перекрученню твору, а також 

іншим змінам чи будь-яким іншим посяганням на твір. 

2. Завдяки підвищенню у сучасному світі ролі знань та інформації як 

економічних ресурсів, авторське право  вийшло за межі традиційної сфери 

регулювання відносин (видавнича справа, мистецтво, кінематограф тощо). На 

сучасний рівень розвитку авторського права як безпосередньо, так і 

опосередковано впливають високотехнологічні галузі виробництва 

(обчислювальна техніка і зв‗язок). У той же час недосконалі правові конструкції 
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авторського права щодо відносин, пов‗язаних з виробництвом та інформаційним 

наповненням обчислювальної техніки, можуть призвести до порушення існуючих 

зв‘язків нової інформаційної індустрії, таких як обчислювальна техніка і зв‗язок. 

Безпосередньо досліджено та проаналізовано процедуру уніфікації Директив  

ЄС країнами-членами ЄС. Так, країни-члени ЄС з одного боку входять до 

Бернського Союзу, а з другого – є учасниками Всесвітньої конвенції.  Саме ці дві   

конвенції   стали  суттєвим  поштовхом   до   зближення  національного 

законодавства країн ЄС, що регулюють питання, пов‗язані з авторським   правом,   

а   також   сприяли    прийняттю  інших   законодавчих ініціатив співтовариства у 

цьому напрямку.  

Першим значним кроком країн ЄС у напрямку політики гармонізації 

національного законодавства у сфері охорони та захисту авторського права стала 

Зелена книга з авторського права, яка була представлена Європейською Комісією 

14 червня 1988 р. Для реалізації політики ЄС у сфері інтелектуальної власності 

Рада Міністрів, Комісія як виконавчі органи ЄС і Європейський парламент  

можуть спиратися на регламентації, директиви, рішення, рекомендації та 

висновки. Зазначені документи мають різну юридичну силу. 

 Діяльність ЄС у сфері авторського права засновується на положеннях ст. 

100 А Римського договору, які дозволяють ЄС приймати рішення кваліфікованою 

більшістю з питань внутрішнього ринку, а ст. ст. 57.2 та 66 надають свободу 

обґрунтування і дії принципу вільного надання послуг. 

Проведений детальний аналіз практики ЄС щодо уніфікації країнами-

членами ЄС Директив ЄС дозволив зробити наступні висновки.  

 Директиви ЄС  з авторського права і суміжних прав та їх уніфікація у 

національне законодавство країнами-членами ЄС повністю відповідають 

нормативним положенням  Угоди TRIPS. Директиви ЄС відповідають критеріям 

приєднання до Всесвітньої Торговельної Організації (ВТО). Проте уніфікація 

положень, що містяться й у Директивах ЄС, й в Угоді TRIPS, у  національне 

законодавство, зацікавленими у вступі до ВТО країнами не призводить до 

процедури приєднання до ВТО. Таким чином, відповідаючи на питання щодо 

доцільності уніфікації в національне законодавство України положень Директив 

ЄС, можна зробити однозначний висновок, про те що подібні зміни законодавства 

України є недоцільними.  

Для аргументації цього висновку є, як найменше три підстави. По-перше, 

Україна не є країною-членом ЄС, а відтак, не маючи своїх представників, не може 

представляти та захищати свій національний інтерес при розроблення проектів 

Директив ЄС. До того ж, і адміністративні органи України, і українські творчі 

спілки також не можуть брати участь в обговоренні текстів Директив ЄС. Не 

останню роль відіграє така тенденція міжнародної політики України, відповідно 

до якої в процесі досягнення мети Україна поступається своїми національними 

інтересами щодо захисту свого внутрішнього ринку, своїх товаровиробників та 

прав громадян, у тому числі у сфері інтелектуальної власності. Також в Україні 

виникла й тенденція підміни національного інтересу приватним. По-друге, 

уніфікація в національне законодавство України положень Директив ЄС, навіть за 

рахунок поступок національними інтересами, не є гарантією вступу України  до 
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ВТО та ЄС.  По-третє, основні положення Директив ЄС, які довели свою 

життєвість та ефективність, закріплюються у міжнародних правових актах 

(конвенціях, договорах), які зазвичай є відкритими для зацікавлених в їх 

підписанні країн. 

 Слід відмітити, що правова охорона у сфері авторського права і суміжних 

прав засновується не лише на міжнародному (конвенційному) визнанні 

юридичних принципів такої охорони та результатів еволюції,  а й на застосуванні 

ефективних національних процедур цивільного, кримінального, 

адміністративного (митного) захисту.  

3. Дослідження правових режимів окремих об‘єктів інтелектуальної 

власності (використання яких в Україні характеризується наростанням порушень 

щодо дотримання законних прав та інтересів власників), зокрема, таких, як 

фотографії, дозволяє зробити низку висновків теоретико-прикладного характеру. 

Розрізняють художню і науково-технічну (прикладну) фотографію. Художня 

фотографія близька до творів мистецтв, а прикладна – до наукових творів. 

Доведено, що підхід національного законодавця щодо надання фотографіям 

правової охорони авторським правом відповідає положенням Бернської конвенції 

про охорону літературних і художніх творів. Однак прирівняні до фотографічних 

творів інші твори згідно із ст. 7.3. Конвенції відповідно до національного режиму 

можуть отримати менший строк охорони. Законодавство Україні у питання 

строку охорони не розмежовує поняття «фотографічні твори» та «твори, виконані 

способами, подібними до фотографії», що створює проблеми при захисті 

порушених прав.  

Законодавство України не дає визначення ні «фотографічних творів», ні 

«творів, виконаних способом, подібним до фотографії», так само і не містить 

визначення терміна «твір». В законодавстві також відсутній перелік критеріїв, 

яким мають відповідати фотографічні твори та твори, виконані способами, 

подібними до фотографії, за наявності яких зазначені об‗єкти набувають правової 

охорони за авторським правом. 

Проблемним для України залишаться і питання правової охорони звичайних 

фотографій, які механічно проявляються та друкуються і не містять ознаки 

«оригінальності».  

На підставі аналізу законодавства про авторське право таких країн, як 

Німеччина, Іспанія, Італія, Австрія, Франція, Швейцарія, США, Велика Британія 

та ін., можна зробити висновок, про те що у більшості країн, світу законодавство 

про авторське право відносить фотографії до категорії охоронюваних творів, 

проте така охорона не містить застережень щодо певних умов. У деяких країнах 

законодавець розрізняє за правовими режимами «творчі фотографії», які містять 

творчий внесок фотографа при їх створенні, і «звичайні фотографії», які не 

охороняються або рівень охорони яких нижче рівня охорони творчих. Необхідно 

також зазначити, що останнім часом з‗явилася точка зору, відповідно до якої до 

таких творів, як фотографія, повинні бути висунуті особливі умови у 

національному законодавстві. Це реалізовано у Норвегії, Швеції, Фінляндії, 

Данії, де існує і діє спеціальне законодавство щодо фотографічних зображень. 
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ІІ. Дослідження шляхів гармонізації права промислової власності України із 

законодавством ЄС та Угодою ТРІПС. 

Проаналізовано практику роботи із гармонізації  законодавства України у 

сфері правової охорони об‘єктів промислової власності з вимогами законодавства 

Європейського Союзу та Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності (Угоди ТРІПС).  

1. Опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» (далі – проект Закону 

України), метою якого було приведення норм ЦК та ГК України та спеціальних 

законів у сфері правової охорони інтелектуальної власності у відповідність до 

вимог законодавства Європейського Союзу та Угоди ТРІПС. Проектом Закону 

України також внесено зміни  до Законів України «Про охорону прав на винаходи 

і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – Закон 

України). 

Досліджено відповідність чинного законодавства України у сфері  правової 

охорони об‘єктів патентного права та розробленого проекту Закону України 

нормативно-правовим актам країн-членів Європейського Союзу (Велика 

Британія, Данія, Німеччина, Франція), інших промислово розвинутих країн світу 

(Китай, США, Японія), Директивам ЄС та Угоді  ТРІПС. Особливо це стосується 

питань правової охорони секретних винаходів, корисних моделей, надання 

примусової ліцензії, визначення поняття «промисловий зразок» тощо.    

Доведено, що одним із найважливіших завдань будь-якої держави є охорона 

власної національної безпеки.  Для вирішення цього завдання держава контролює 

на своїй території діяльність фізичних і юридичних осіб, яка стосується інтересів 

національної безпеки. Однак держава не повинна порушувати конституційні 

права громадян, оскільки у демократичному суспільстві визнається рівність 

приватного та публічного права. Для цього законодавством більшості країн 

передбачено заходи, спрямовані на уникнення зіткнення інтересів винахідників і 

патентоволодільців та держави у сфері забезпечення національної безпеки. 

У ході проведеного дослідження було зіставлено основні підходи до 

правового регулювання секретних об'єктів промислової власності в деяких 

країнах ЄС (Велика Британія, Німеччина, Франція), США, Російський Федерації 

та Україні. 

Доведено, що запропонований проектом Закону підхід не відповідає ст. 28 

Угоди ТРІПС, згідно з  якою  володільцю патенту на винахід повинні надаватися 

такі права: виключне право перешкоджати третім сторонам використовувати 

продукт чи процес; право передавати або передавати у спадщину патент; право 

укладати ліцензійні угоди. Однак в Україні за володільцем патенту на секретний 

винахід (корисну модель) закріплюється «неповне»  право власності, оскільки 

його реалізація обмежується законодавством про національну безпеку держави.  

Суперечності між володільцем патенту і державою можна усунути двома 

шляхами. По-перше, якщо роз'єднати їх правомочності за часом, як це зроблено в 

США та Великій Британії. У цих країнах при встановленні, того що секретний 

винахід відповідає умовам патентоздатності, видання патенту призупиняється. 

Під час засекречування держава в особі компетентного органу розпоряджається 
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винаходом на свій розсуд. Патент видається після розсекречування винаходу 

відповідним відомством і дає можливість його володільцю отримувати доходи 

протягом певного строку його дії.  

По-друге, якщо запровадити підхід, прийнятий в Німеччині, згідно з яким за 

результатами експертизи заявки на секретний винахід може бути видано патент 

на секретний винахід з подальшою його реєстрацією в окремому реєстрі. Однак 

при цьому відповідно до § 13 Патентного Закону Німеччини дія патенту 

призупиняється, доти його не буде розсекречено, тобто володілець патенту або 

його правонаступник в результаті рішення про засекречування не використовує 

винахід.  

В Україні засекречуються два об‘єкти – винахід і корисна модель. За 

законодавством Великої Британії, Німеччини, США, Франції  таким об‘єктом є 

тільки винахід, незважаючи на те що правову охорону корисних моделей 

передбачено в Німеччині та Франції. Вважаємо, що в Україні теж необхідно 

засекречувати відомості тільки про винахід. Навряд чи державі потрібно 

засекречувати відомості про технологічне (технічне) вирішення, щодо якого не 

проведено кваліфікаційної експертизи на відповідність умовам патентоздатності 

(новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).  

При цьому потрібно закріпити норми, які у разі необхідності дозволять 

засекречувати відомості, що містяться в заявці на корисну модель. Норми можуть 

бути викладено таким чином. Під час проведення попередньої експертизи заявку 

на корисну модель розглядають на предмет наявності в ній відомостей, які 

можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, що становлять державну 

таємницю, до державної таємниці. За наявності в заявці таких відомостей 

заявнику надсилається про це повідомлення і пропонується на його вибір 

відкликати заявку або перетворити її в заявку на винахід. До одержання відповіді 

від заявника розгляд заявки призупиняється. 

Законодавства зарубіжних країн містять норми щодо термінів перегляду 

рішень про ступінь секретності. Зазвичай він становить один рік. Таку норму 

доцільно ввести і в українське законодавство.  

З питань виплати компенсацій Україні доцільно запозичити досвід США. 

Право на компенсацію за збитки, що виникли внаслідок видання наказу про 

збереження винаходу в таємниці і/або за використання урядом винаходу, виникає 

відповідно до § 183 Розділу 35 «Патенти» Зводу законів США.  

Заявник, його спадкоємці, правонаступники або законні представники, 

видання патенту яким призупинено, починаючи від дня, коли заявника 

поінформовано про засекречування винаходу, і до закінчення шести років після 

видання патенту на відповідний винахід, мають право звернутися до глави 

міністерства або органу, які були ініціаторами видання наказу, з вимогою про 

сплату компенсації за збитки, що виникли внаслідок видання наказу про 

збереження винаходу в таємниці, і/або за його використання урядом. Право на 

компенсацію за використання виникає від дати першого використання винаходу 

урядом. Норми, що регламентують компенсацію за збереження винаходу в 

таємниці і/або за використання урядом такого винаходу, доцільно включити 

безпосередньо до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
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моделі». 

2. Для визначення основних  підходів до правової охорони корисних моделей 

було проаналізовано законодавство  зарубіжних країн (Австралії, Данії, Іспанії, 

Італії, Китаю, Німеччини, Російської Федерації, Японії), а також  норми 

Директиви ЄС № 599PC0309 про зближення правових режимів охорони винаходів 

корисною моделлю, яку Європейський парламент схвалив в першому читанні 27 

жовтня 1999 р. 

Доведено, українським законодавцям слід врахувати рішення Комісії ЄС і 

обмежити перелік об‘єктів, яким надається правова охорона як корисним 

моделям, шляхом введення необхідних вилучень з правової охорони. Так, 

відповідно до законодавства практично всіх країн світу, які надають правову 

охорону корисним моделям, об‘єктами, що не можуть одержати правову охорону 

як корисна модель, є: 1) біологічні матеріали; 2) хімічні або фармацевтичні 

речовини та способи їх отримання; 3) методи хірургічного чи терапевтичного 

лікування організму людей або тварин і методи діагностики, які застосовуються 

при лікуванні людей та тварин; 4) організм людини на різних стадіях його 

формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, у 

тому числі послідовностей або частин послідовностей гену; 5) відкриття, наукові 

теорії та математичні методи; результати художнього конструювання; схеми, 

правила і методи виконання розумових операцій та ведення бізнесу; методи 

подання інформації. Не є придатними для набуття прав інтелектуальної власності 

корисні моделі, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і 

моралі. 

У законодавстві більшості країн передбачено, що умовами придатності для 

набуття прав на корисну модель є новизна, промислова придатність і умова, яка 

відповідає за рівень винахідницької творчості, – «незначний винахідницький 

рівень» або «винахідницький крок» та ін. Це дозволяє не надавати правову 

охорону техніко-технологічним рішенням, які можуть бути створені будь-яким 

фахівцем із використанням звичайних знань в галузі, до якої належить корисна 

модель. Крім того, якщо до корисної моделі не висувається така умова, це робить 

патент на корисну модель таким, що дуже важко визнати недійсним, і як 

результат – володілець патенту, що був виданий без проведення експертизи по 

суті, має невиправдано широкий обсяг монопольних прав за патентом.  

Вважаємо, що необхідно ввести до Закону України умову придатності для 

набуття прав на корисну модель – «незначний винахідницький рівень» або 

«винахідницький крок». 

3. Судова практика європейських країн з розгляду спорів, пов'язаних із 

порушенням виключних прав на корисну модель, довела важливість чіткого 

дотримання правил складання заявки на корисну модель, ясного визначення 

обсягу правової охорони в формулі корисної моделі, а також наявності причинно-

наслідкового зв'язку між  ознаками корисної моделі та очікуваним технічним 

результатом в описі корисної моделі. В Директиві ЄС також пропонується 

підсилити вимоги до оформлення заявки на корисну модель.  

На наш погляд, в Україні треба запозичити досвід законодавства Китаю з 

формулювання вимог до викладання формули корисної моделі, відповідно до 
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якого обсяг правової охорони корисної моделі визначається тільки її формулою 

без тлумачення опису. Крім того, необхідно врахувати вимоги ст.29 Угоди ТРІПС, 

згідно з  якою заявник повинен в описі винаходу (корисної моделі) вказати 

найкращий відомий йому спосіб використання винаходу (корисної моделі) на дату 

подання заявки або на дату її пріоритету. 

4. Для запобігання зловживанням, які можуть виникнути при здійсненні 

виключних  прав на винахід (корисну модель) або в інших випадках, зазначених у 

законі,  урядові органи  або суди  мають можливість надавати ліцензії на 

використання запатентованого винаходу (корисної моделі) без згоди 

патентоволодільця. Угода ТРІПС (в ст.31) та Паризька конвенція  про охорону 

промислової власності (в ст.5А(2) та (4) містять умови, за наявності яких урядові 

органи (у разі Угоди ТРІПС їх рішення може бути оскаржено в суді) або суди  

мають можливість надати ліцензії на використання запатентованого винаходу без 

згоди патентовласника.  В Паризькій конвенції про охорону промислової 

власності (ст. ст. 5А(2) та (4) такі ліцензії мають назву «примусові ліцензії». Їх 

зокрема, надають, якщо: 1) патент на винахід не використовується або 

недостатньо використовується; 2) необхідно забезпечити інтереси суспільства; 3) 

є залежний патент. 

У ст. 31 Угоди ТРІПС перелічено досить жорсткі умови щодо подібного роду 

ліцензування, аби забезпечити порядок, за яким примусове ліцензування 

надавалося тільки в надзвичайних обставинах.  

Надання примусової ліцензії на використання запатентованого винаходу 

може бути дозволено урядом країни, в якій патент зареєстровано, якщо 

зацікавлений в ньому користувач (це може бути сам уряд, компанія чи приватна 

особа) намагався, але не досяг успіху в своїх спробах отримати ліцензію від 

власника патенту на раціональних комерційних умовах. У разі державної 

необхідності або інших надзвичайних обставин, а також для цілей суспільного 

некомерційного використання така передумова є необов'язковою для виконання. 

Однак володілець патенту на винахід повинен бути негайно поінформований  про 

те, що чинний патент використовується або буде використаний урядом чи для 

уряду. 

Аналіз чинного законодавства України та проектів законів щодо внесення 

змін до чинних законів у сфері інтелектуальної власності дозволяє зосередити  

увагу на такому. В чинному Законі України ст.30 має назву «Примусове 

відчуження прав на винахід (корисну модель)», що не відповідає сутності надання 

ліцензії без згоди власника патенту на винахід (корисну модель), оскільки  

надання примусової ліцензії не обмежує права володільця патенту самому 

використовувати винахід (корисну модель). У проекті Закону України аналогічна 

ст. 27 названа «Обмеження у здійсненні майнових прав на винахід», що не 

підкреслює її зміст бо і наступна ст. 28 теж обмежує права на винахід. На наш 

погляд, ця стаття повинна мати назву, подібну  по суті назви ст. 31 Угоди ТРІПС 

«Інше використання винаходу (корисної моделі) без дозволу володільця». В ст. 30 

проекту Закону України враховано низку вимог Угоди ТРІПС щодо надання 

примусової ліцензії на винахід (корисну модель). Однак всі розбіжності не 

усунено.  
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При зіставленні вимог до винаходу, на який видаю «другий патент», видно, 

що відповідно до проекту Закону України його охарактеризовано іншим чином. 

Так, по-перше, зазначено, що цей винахід має бути призначено для досягнення 

іншої мети, а цього  в Угоді ТРІПС не має. По-друге, у виразі «має значні техніко-

економічні переваги» не уточнено відносно чого. Крім того, в Угоді ТРІПС 

підкреслюється, що застосування «другого винаходу» повинно забезпечувати 

значно більший економічний ефект, ніж використання «першого винаходу». На 

нашу думку, таке формулювання норми в проекті Закону України не усуває 

можливості надання примусової ліцензії  в тих випадках, коли це стосується 

другого винаходу, який не є значним технічним досягненням порівняно із 

першим. 

Крім того, в проекті Закону України не враховано таку додаткову умову ст. 

31 Угоди ТРПС: дозвіл на використання раніше виданого патенту на винахід 

(корисну модель) володільцю пізніше виданого патенту не повинен передаватись 

іншим особам, за винятком, якщо разом передаються права на використання 

пізніше виданого патенту на винахід (корисну модель).  

5. Поняття «промисловий зразок» є основною нормою в будь-якій системі 

правової охорони промислових зразків. Зважаючи на це, у ході проведеного 

дослідження було проаналізовано поняття «промисловий зразок» згідно з 

Директивою 98/71/ЄС від 13.10.1998 р. стосовно правової охорони промислових 

зразків (далі - Директива) і Регламентом Ради ЄС від 12.12.2001 р. № 6/2002 про 

промисловий зразок Союзу (далі - Регламент) та відповідно до українського 

законодавства.  

Поняття «промисловий зразок» згідно з Директивою охоплює не тільки 

зовнішній вигляд всього виробу в цілому, й його частини. При цьому поняття 

«частина» використовується в широкому значенні цього слова. Йдеться про 

невід'ємні частини виробів, що не демонтуються, та складові частини, що 

демонтуються (компоненти для збирання у складений виріб).  

У Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» необхідно 

врахувати досвід європейського законодавства, відповідно до якого охороняються 

як промисловий зразок невід'ємні частини виробів, що не демонтуються. Ця 

особливість європейського законодавства істотно розширює можливості охорони 

зовнішнього вигляду виробів. Крім того, треба надавати правову охорону як 

промисловим зразкам орнаментам, що використовуються для оздоблення виробів. 

Доцільно також розширити коло виробів, зовнішній вигляд яких може 

охоронятися законодавством про промислові зразки, зокрема за рахунок 

зовнішнього вигляду архітектурних споруд, ландшафтів та інтер'єрів, об'єктів 

нестійкої форми, які в робочому режимі можуть бути охарактеризовано 

формоутворюючими та іншими ознаками зовнішнього вигляду виробів  

6. Доведено необхідність уведення єдиного реєстру добре відомих 

торговельних марок України, який би містив інформацію про торговельні марки, 

визнані добре відомими як Апеляційною палатою Державного департаменту 

інтелектуальної власності, так і судом. Це забезпечить, зокрема, право на 

інформацію і дозволить ураховувати наявність прав на добре відомі торговельні 

марки при вирішенні питання реєстрації позначення як торговельної марки. 
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7. Чинне законодавство України містить низку суперечностей щодо 

визначення правового режиму такого об‘єкта права інтелектуальної власності, як 

комп‘ютерна програма. При дослідженні питання можливості охорони 

комп‘ютерних програм як способу та з огляду на сутність патентної охорони 

винаходів робитися висновок, про те що за трьома ознаками, котрі 

характеризують спосіб як об‘єкт винаходу, комп‘ютерна програма можне 

вважатися таким способом, але лише у взаємозв‘язку з апаратним забезпеченням. 

Чинне законодавство України не накладає обмежень щодо можливості 

застосування норм права на промисловий зразок при здійсненні охорони 

інтерфейсу та піктограм. Дослідження питань співвідношення критеріїв 

патентоспроможності промислових зразків за національним та європейським 

законодавством дозволяє зробити висновок, про те що відсутність критерію 

індивідуального характеру в українському законодавстві стосовно правової 

охорони промислових зразків не зменшує вимог до набуття на інтерфейс та 

піктограми комп‘ютерних програм як промислових зразків відповідної охорони та 

не знижує обсяг прав після такого набуття. 

  

ІІІ. Дослідження проблем належного забезпечення захисту порушених прав 

інтелектуальної власності.   

1. На підставі аналізу вітчизняної судової практики та роботи 

правоохоронних органів виявлено, що в Україні значно поширені факти реєстрації 

на своє ім'я чужих торговельних марок, комерційних найменувань, інших 

комерційних позначень або патентування на своє ім'я чужих технічних рішень як 

засіб отримання доходу шляхом зловживання відповідним правом.  

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що система охорони 

інтелектуальної власності повинна бути забезпечена ефективним захистом прав, 

мати відповідну нормативно-правову базу та інфраструктуру, укомплектовану 

необхідною кількістю фахівців з відповідною підготовкою та досвідом. 

2. Дослідження проблем підвідомчості розгляду спорів з порушення прав 

інтелектуальної власності в Україні та за кордоном дозволяє зробити висновок, 

про те що в європейських країнах відсутня така розгалужена система 

підвідомчості, яка виникла в Україні після створення спеціалізованого 

адміністративного суду та яка навряд чи позитивно відіграє свою роль у 

швидкому, повному та об‗єктивному розгляді спорів, що виникають у сфері 

інтелектуальної власності.  

Аналіз європейської практики свідчить про те, що в тих європейських 

країнах, де відсутні патентні суди, спори, що виникають у сфері інтелектуальної 

власності, розглядаються у цивільному чи кримінальному провадженні судами 

загальної юрисдикції або, залежно від предмета спору, розподіляються між 

загальними та адміністративними судами.  

3. Аналіз практики судочинства дозволяє віднести до інфраструктури 

системи захисту прав інститут судової експертизи, оскільки при здійсненні 

захисту прав і законних інтересів власників прав на об‘єкти інтелектуальної 

власності у судовому порядку як один з доказів використовують висновки 
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судових експертиз. Це є свідченням того, що інтеграція спеціальних знань набуває 

все більшого поширення в юридичну практику.  

Водночас відсутність на сьогодні уніфікованих підходів щодо проведення 

досліджень певних об‘єктів інтелектуальної власності створює додаткові 

проблеми (а часто і додаткові підстави для призначення повторних експертиз), 

коли сторона намагається довести, що дослідження проведене не на належному 

рівні, експерт є некваліфікованим, виявив недостатні знання при здійсненні 

дослідження тощо.  

4. Аналіз ситуації, що склалася у галузі проведення судово-експертних 

досліджень, свідчить про наявність ситуації, що характеризується  сприйняттям 

окремими учасниками процесу ключової ролі судового експерта як єдиного 

суб‘єкта, від якого залежить вирішення спору по суті. Такий підхід є помилковим 

і суперечить усій теорії процесу та теорії доказів, оскільки сам по собі висновок 

судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності не має пріоритету перед 

іншими доказами і оцінюється як і будь-який інший доказ по справі. 

Для правильної оцінки результатів роботи експертів необхідно враховувати 

такі чинники: компетентність експертів, їх стаж практичної роботи; 

авторитетність та професійну репутацію установ, в яких вони працюють; 

правильність встановлення порядку проведення експертизи, у тому числі якість 

переданих експертам матеріалів, правильність оформлення матеріалів 

дослідження; авторитетність установи, що розробила методики експертного 

дослідження, їх офіційне затвердження і процедуру апробації; проведений процес 

експертного дослідження; за наявності протоколів допиту експертів − оцінку 

переконливості аргументів тощо.  

Як свідчить аналіз судової практики та норм чинного процесуального 

законодавства, за результатами оцінки суд може визнати висновок експерта: 

повним та обґрунтованим − і покласти його в основу рішення суду як один з 

доказів; недостатньо ясним та неповним − і призначити своєю ухвалою додаткову 

експертизу; необґрунтованим, таким, що викликає сумніви в його правильності 

або суперечить іншим матеріалам справи, − і призначити повторну експертизу. 

 

 2. Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної 

інфраструктури в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0106U012060. Термін виконання – 

2007 р. - 2010 р. Науковий керівник –доктор юридичних наук О.П. Орлюк.     

Мета теми – дослідження вітчизняного та міжнародного досвіду 

функціонування суб‘єктів інноваційної діяльності з позицій включення їх до 

інноваційного процесу, трансферу технологій з метою розроблення 

концептуальних засад правового забезпечення інноваційної інфраструктури 

України. 

 Основним завданням дослідження в рамках теми стали розвиток і 

вдосконалення нормативно-правової бази інноваційної інфраструктури та 

інноваційної діяльності, які повинні проводитися з урахуванням планів вступу 

України до Світової організації торгівлі (СОТ), а також з урахуванням 

міжнародних договорів України, загальновизнаних норм міжнародного права в 
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галузі інноваційної діяльності. Такий підхід дозволив розкрити сутність 

необхідності правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні. 

 У рамках зазначеної проблематики досліджуються такі аспекти теми: 

1. Теоретичні підходи у визначенні пріоритетів у галузі науково-технічної 

та інноваційної діяльності. Наукові керівники – д.е.н. О.Бутнік-Сіверський, к.ю.н. 

Т.Демченко. 

2. Правові проблеми практичного застосування спеціального режиму 

інноваційної діяльності на прикладі технопарків, технополісів, інкубаторів та 

інших суб‘єктів інноваційної діяльності. Наукові керівники – д.ю.н. 

О.Святоцький, д.е.н. О.Бутнік-Сіверський.  

Результативність наукових досліджень та нові знання у сфері 

інтелектуальної власності проявилися у такому вигляді: 

1. Опубліковано: 

О.П.Степанов, Н.П.Гончарова, Г.О.Андрощук. Інноваційний бізнес: 

кредитно-модульна система: Навч. посіб. – К.: Кн.. вид-во НАУ, 2007. – 420 с.; 

Три номери науково - практичного журналу «Теорія і практика 

інтелектуальної власності»; 

10 наукових статей співробітників Інституту з проблем розвитку та 

формування інноваційної інфраструктури та стратегії інноваційного розвитку в 

Україні.  

2. Проведено: 

дослідження щодо: 
– впливу глобалізації в світовій економіці на розвиток інноваційної 

інфраструктури в науково-технологічній та інноваційній сферах; 

– державної політики в інноваційній сфері: зарубіжний досвід; 

– теоретичних підходів у визначенні пріоритетів у галузі науково–технічної 

та інноваційної діяльності; 

– правових проблем практичного застосування спеціальних режимів  

інноваційної діяльності на прикладі технопарків, технополісів, інкубаторів та 

інших суб‘єктів інноваційної діяльності; 

– стану та розвитку інноваційних структур: технопарків, технополісів, 

бізнес – інкубаторів, «наукових технопарків», регіональних центрів інноваційного 

розвитку, техноекополісів, зокрема, у зв‘язку із отриманням технопарками 

податкових пільг та інших преференцій;  

– дослідження економічної сутності поняття «інноваційна інфраструктура» 

та її складових;  

 порівняльний аналіз: 

– нормативно-правових актів, що забезпечують діяльність  інноваційної 

інфраструктури; 

– зарубіжного досвіду організації роботи технопарків; 

– стану та розвитку об‘єктів інноваційної інфраструктури: вітчизняний 

та зарубіжний досвід; 

– взаємозв‘язку системи НІС з інноваційною інфраструктурою; 
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– обсягів та структури отриманих технопарками податкових пільг та інших 

преференцій;  

 моніторинг інформаційно-аналітичних джерел з питань: 

 комерціалізації інтелектуальної власності в умовах глобалізації світової 

ринкової економіки; 

 розвитку інноваційних структур: технопарків, технополісів, 

техноекополісів, інноваційних центрів, регіональних центрів інноваційного 

розвитку тощо.  

3. У процесі дослідження: 

1. Узагальнено: 

 необхідність розроблення концептуальних засад розвитку в Україні 

інноваційної інфраструктури з урахуванням створення сучасних науково-

технічних об'єднань і комплексів; 

 роль держави в інноваційній політиці щодо створення інноваційної 

інфраструктури; 

 методичні підходи щодо аналізу економічного визначення «інноваційна 

інфраструктура» та її складових; 

 концептуальні підходи щодо розроблення нормативно-правових засад 

інноваційної інфраструктури в Україні; 

 ключові підходи щодо формування інноваційної інфраструктури в Україні; 

 теоретичні та практичні передумови створення інноваційної інфраструктури 

в Україні, яка б відповідала міжнародним стандартам. 

2. Проведено дослідження щодо визначення економічної сутності поняття 

«інноваційна інфраструктура» та її складових. 

3. Відібрано та проаналізовано взаємозв'язок системи Національної 

інноваційної системи (НІС) з інноваційною інфраструктурою. 

4. В процесі дослідження розглянуто інноваційну діяльність  підприємств по 

м. Києву. За результатами аналізу спеціального режиму інноваційної діяльності 

виявлено:  

4. Зроблено наступні висновки: 

1. Поглиблення глобалізації в науково-технологічній та інноваційній 

сферах є фундаментом, що сприяє розвитку інфраструктури інноваційного 

підприємництва: фінансових, юридично-консалтингових, інжинірингових та 

аудиторських структур. Зміни в організаційних структурах інноваційного 

підприємництва сприяють виникненню і поширенню бізнес-інкубаторів, 

технопарків, венчурного підприємництва. 

2. Інтернаціоналізація та інтеграційні процеси у світовому господарстві не є 

хаотичними. Вони регулюються відповідною політикою та ідеологією держав та 

транснаціональних компаній, які об'єднуються в просторі для досягнення 

найбільш ефективних економічних результатів.  

Усуспільнення виробництва в світовому масштабі на основі сучасного 

науково-технологічного прогресу і новітніх інформаційних технологій розвитку 

світогосподарських зв'язків і соціально-економічна форма глобалізації, які 

базуються на природі приватновласницьких відносин, зведених до впливу на 
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розвиток національних економік, формування людського капіталу, подолання 

міжнаціональних конфліктів і кризових явищ у межах найближчої історичної 

перспективи. На цій основі визначено низку чинників-проблем глобалізації, які 

впливають на розвиток національних економік, зокрема на економіку України. 

3. Неодмінною умовою інтеграції української економіки і науки в 

європростір є створення сприятливого інвестиційного середовища. Інформаційні 

технології, біотехнології, матеріалознавство, мікротехнології призведуть до 

збільшення рівня інвестицій саме в ці технології, що сприятиме подальшому 

науковому прогресу. Україна має йти саме цим шляхом для досягнення успішного 

економічного розвитку. 

4. Подальше підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

української науки вимагає створення потужних та надпотужних глобальних 

науково-технічних корпорацій сучасного зразка, які інтегрують у собі і 

фундаментальну і прикладну, і виробничу науку, і підготовку кадрів, і 

університетську науку на базі сучасних систем менеджменту та маркетингу. 

5. Для поглиблення глобалізації в науково-технологічній та інноваційній 

діяльності в Україні необхідно зруйнувати систему тотальної консервативної 

централізації управління економіки країни та перенести центр тяжіння на регіони, 

перевести її на рівень корпорацій та кластерів. 

Україна з кожним роком все більше залучається до світогосподарських 

процесів, стає повноправним членом світового співтовариства. Вже ні в кого не 

виникає сумнівів, що Україна є демократичною країною з ринковим укладом. В 

той же час українські підприємства, навіть отримуючи доступ до зарубіжних 

ринків, видаються неконкурентоспроможними через відсутність відповідного 

досвіду, неврегульованість законодавства, несталість зв‘язків, невідпрацьованість 

механізмів дво- та багатосторонньої співпраці.  

Ситуація ускладнюється й тим, що вони втрачають позиції ще і на 

вітчизняних ринках, через прихід туди іноземних компаній, які мають 

відповідний досвід, фінанси, інші ресурси, а часто і певні пільги. Відповідно до 

сучасного ієрархічного поділу конкурентоспроможність держави базується на 

конкурентоздатності національних підприємств і прямо залежить від неї. Тому і 

недивно, що у міжнародних рейтингах оцінка конкурентоспроможності нашої 

економіки є дуже низькою.  

Аналіз останніх досліджень з цієї проблематики демонструє не надто 

втішну картину. В міжнародних рейтингах конкурентоспроможності Україну 

традиційно зараховують до країн, що розвиваються і характеризуються 

підвищеною політичною та економічною нестабільністю, несприятливим 

інвестиційним кліматом і надзвичайно високими ризиками господарської 

діяльності.  

6. У світовій економіці XXI ст. нарівні з традиційним макроекономічним 

сектором все більшого значення набуває макроекономічний сектор нової 

економіки. 

7. На нашу думку, фундамент сектору нової економіки у III тисячолітті 

складуть компанії, що є поєднанням багатьох таких ланок, як:  

а) компанії, сконцентровані на інноваційній сфері діяльності у 
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високотехнологічному секторі;  

б) компанії інформаційного сектору в сукупності з інформацією 

індустрії;  

в) компанії всіх галузей та сфер діяльності, що активно застосовують 

Інтернет-комунікації та електронні моделі бізнесу. 

8. На основі такого підходу до можливої структури світової економіки у 

XXI ст. можна зробити висновок, про те що інтелектуально-інноваційний бізнес 

буде авангардом нової економіки. Цей процес проявиться в перевазі частки 

інтелектуально-інформаційних активів над часткою матеріально-речових активів, 

вартість яких виражається балансовою вартістю компанії в загальній сукупності 

активів компанії (їх вартість і є ринковою вартістю компанії). 

9. За оцінками міжнародних організацій, рейтинг української економіки в 

цілому є доволі низьким, а саме:  

 за рейтингом конкурентоспроможності:  

 згідно з доповіддю Всесвітнього економічного форуму «The Global 

Competitiveness Report 2007-2008» (станом на 31.10.2007 р.) Україна посіла 73 

місце у світовому рейтингу конкурентоспроможності економік (у 2006 р. – 69). 

Лідерами рейтингу стали економіки США, Швейцарії, Данії, Швеції, Німеччини, 

Фінляндії, Сінгапуру, Японії, Великої Британії та Нідерландів. Серед країн СНД 

найвище місце посіла Росія - 58, далі йдуть Казахстан (61 місце), Узбекистан (62 

місце), Азербайджан (66 місце).  

 Україна вперше увійшла до щорічного рейтингу 

конкурентоспроможності країн Інституту розвитку менеджменту в Лозанні (IMD-

Lausanne) - World Competitiveness Yearbook-2007 і посіла там 46-е місце серед 55 

прорейтингованных країн ( станом на 10.05.2007 р. ).  

IMD World Competitiveness Yearbook аналізує і рейтингує здатність націй 

створювати та підтримувати середовище, що забезпечує конкурентоспроможність 

бізнесу. Включення України в IMD World Competitiveness Yearbook стало 

можливим завдяки співпраці з IMD-Lausanne Ради конкурентоспроможності 

України і Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ), сприяючих IMD в 

отриманні необхідних статистичних даних і проведенні опитів українських 

бізнесменів (МІМ-Київ опитав більше 60 представників бізнесу, IMD – більше 

90).  

Рейтинг-2007 демонструє деякі несподівані результати, що дозволяють 

визначити не тільки сфери критичного відставання, а й точки прориву, де Україна 

випереджає навіть своїх досить успішних європейських сусідів. Так, у загальному 

рейтингу Україна випередила Мексику, Туреччину, Бразилію, ПАР, Аргентину, 

Індонезію, Венесуелу та ін. А за показниками ефективності бізнесу залишила 

позаду серед інших Італію, Росію, Румунію, Польщу, Хорватію. Італія, Польща і 

Хорватія також виявилися менш конкурентоздатними за показниками 

ефективності влади. По ряду чинників конкурентоспроможності Україна навіть 

потрапила в першу десятку країн. Серед них - деякі характеристики технологічної 

інфраструктури.  

Одними з найбільш низьких є показники, що характеризують економічне 

середовище України в цілому. Так, за рівнем інфляції Україна посіла 50-е місце, 
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за рівнем припливу прямих іноземних інвестицій - 52-е, за рівнем ВВП на душу 

населення - 51-і. Ці цифри свідчать про те, що економічне зростання не є стійким. 

Однією з найсерйозніших проблем можна вважати незавершеність структурних 

реформ, відсутність механізмів належного захисту прав власності (у тому числі 

інтелектуальної), політичну нестабільність, регуляторні обмеження ефективної 

діяльності компаній.  

Згідно з висновками експертів IMD-Lausanne Україна перебуває на межі 

між країнами, що втрачають позиції у сфері конкурентоспроможності, і країнами, 

які активно підвищують свій рівень за зазначеними показниками. Крім того, зараз 

молоді економіки, що активно розвиваються, прагнуть «потіснити» сталих 

лідерів, тобто в України є значні шанси для здійснення прориву. 

За рейтингом у сфері інновацій: 

 Розвиток і процвітання економічних систем тісно пов'язані з ефективним 

впровадженням інноваційних технологій. Оцінка впливу останніх на розвиток 

держав стає лейтмотивом досліджень паризької школи INSEAD і Інтернет- 

порталу World Business. Експерти оприлюднили список держав, які ранжувалися 

за індексом інноваційного розвитку (рейтинг актуальний на 04.06.2007 р.). 

Глобальний інноваційний індекс оцінює організаційні та оперативні зміни 

економічних систем, їх здатність розвивати і використовувати новітні технології, 

збільшувати кадровий потенціал, а також дає ясне уявлення про переваги і 

недоліки систем відносно інноваційної політики та практики.  

Індекс ґрунтується на восьми чинниках, серед яких лідирують: «людський 

капітал», «конкурентоспроможність», «бізнес і капітал» та «інфраструктура». 

Всього в рейтингу розглянуто інноваційний потенціал 107 держав.  

Очолили рейтинг США і Німеччина, Російська Федерація посіла в рейтингу 

54-е місце, Україна на 73-75-у місці, поділяючи його із Пакистаном і Єгиптом 

(http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007/06/04/31506802). 

 Щорічно Всесвітній економічний форумом спільно з паризькою школою 

бізнесу INSEAD оприлюднює рейтинг країн, які ранжуються за індексом рівня 

розвитку інформаційних і комунікаційних технологій та їх впливу на розвиток 

нації (рейтинг актуальний на 22.05.2007 р.). Зростання розповсюдження 

інформаційних та комунікаційних технологій прямо пропорційно пов'язане з 

конкурентоспроможністю національних економічних систем. Всього до  списку 

країн за індексом мережевої готовності увійшли 122 держави. Основними 

критеріями оцінки стали рівень інтеграції технологій у бізнес, доступність 

інфраструктури, ступінь сприяння держави впровадженню нових інформаційних 

технологій. Всього 67 параметрів.  

Україна за індексом мережевої готовності перебуває на 75-у місці (Росія - 

на 70-у ). http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007/05/22/31488936 

 За рейтингом  глобалізації:  

Журнал Foreign Policy опублікував традиційний «Рейтинг глобалізації» 

(http://www.podrobnosti.ua/print/society/2007/10/30/468962.html), в якому 

враховувалися дані по 72 країнах світу (торік – по 62), що представляють 88% 

населення земної кулі і більше 97% світової економіки. З пострадянських держав 

враховувалися Росія, Україна та Естонія. Україна посіла 42-е місце (рік тому - 39-

http://www.podrobnosti.ua/print/society/2007/10/30/468962.html
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е), Росія - 62-е (рік тому - 47-е). При цьому Україна увійшла до десятки найбільш 

глобалізованих країн за одним критерієм – «членство в міжнародних 

організаціях».  

10. У широкому сенсі глобалізація – це не просто потоки грошей, 

технологій, товарів та послуг у світовому масштабі. Це процес посилення 

взаємозалежності країн та народів в економічній, інформаційній, технологічній та 

управлінській сферах. Дана економічна категорія відображає процес обміну 

товарами, послугами, капіталами та робочою силою. Вона виходить за межі 

державних кордонів та набуває форм постійного і неухильного міжнародного 

переплетіння національних економік. 

11. Завдяки Інтернету новий економічний ресурс проявляється у створенні 

єдиного світового ринку науково-технічних знань, новітніх технологій. При цьому 

розширюються мережі міжнародної торгівлі ліцензіями, ноу-хау, 

інжиніринговими послугами.  

5. Визначено:  

– сутність та поняття економічних категорій: інтернаціоналізація світової 

економіки, міжнародне економічне співробітництво, міжнародна економічна 

інтеграція, глобалізація; 

– ключові підходи щодо формування інноваційної інфраструктури в Україні. 

– Важливість цих питань зумовлена розвитком стійких економічних зв'язків 

між країнами, виходом відтворювального процесу за рамки національних меж, 

поглибленням міжнародного поділу праці, необхідністю розроблення нормативно-

правових засад інноваційної інфраструктури в Україні, яка б відповідала 

міжнародним стандартам. 

 За результатами наукового дослідження підготовлено розділи монографій: 

«Аналіз сутності економічного поняття «інноваційна інфраструктура», її 

складові», «Інноваційна модель розвитку України як невід‘ємна складова 

національної політики: теоретико-правові аспекти». 

Підготовлено: 

 тематичні інформаційно-аналітичні добірки: 

 «Технопаркові структури: мета, роль, розвиток»; 

 «Венчурне інвестування: проблеми, перспективи». Вип.1; 

 «Венчурне інвестування: проблеми, перспективи». Вип.2. 

 Тематичні інформаційно-аналітичні добірки вміщують інформаційні 

матеріали, що стосуються розвитку технопаркових структур: технопарків, 

технополісів, техноекополісів, інноваційних центрів, регіональних центрів 

інноваційного розвитку, венчурного інвестування тощо. Показано їх роль, цілі 

створення та розвиток, зарубіжний досвід роботи технопарків, суб‘єкти ринку 

спільного інвестування. 

 Зазначені добірки були використані як інформаційний матеріал при 

написанні наукових статей, в доповідях на конференціях та семінарах.  

Обґрунтовано: 

– Теоретичні підходи щодо розроблення концептуальних засад розвитку в 

Україні інноваційної інфраструктури з урахуванням створення сучасних науково-
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технічних об‘єднань і комплексів. Обґрунтовано роль держави у інноваційній 

політиці щодо створення інноваційної інфраструктури. 

 Поштовхом для дослідження стало те, що в Україні процес формування 

нормативно-правової бази науково-технологічної та інноваційної діяльності не 

завершений і позбавлений системного підходу, що підтверджує відсутність 

цілеспрямованої, послідовної політики в цих сферах і стримує створення 

інноваційної інфраструктури. 

 Основним завданням цього дослідження в рамках даної теми є розвиток і 

вдосконалення нормативно-правової бази інноваційної інфраструктури та 

інноваційної діяльності, які повинні проводитися з урахуванням планів вступу 

України до Всесвітньої торговельної організації (ВТО), а також з урахуванням 

міжнародних договорів України, загальновизнаних норм міжнародного права в 

галузі інноваційної діяльності. 

 Такий підхід розкриває сутність необхідності правового забезпечення 

інноваційної інфраструктури в Україні; 

– Теоретичні та практичні передумови поглиблення глобалізації науково-

технологічної та інноваційної сфер, в тому числі у сфері НДДКР на розширення 

міжнародної кооперації через створення специфічних умов – вільних економічних 

зон, територій приоритетного розвитку, спільних підприємств, бізнес – 

інкубаторів, технопарків тощо. 

 

Проведене дослідження за зазначеною темою дозволило виробити низку 

заходів, рекомендацій та зробити такі висновки щодо: 

Теоретичних підходів у визначенні пріоритетів у галузі науково-технічної 

та інноваційної діяльності. 

1. Процеси трансформаційних змін, на відміну від трансформаційних 

перетворень, притаманні економіці України, оскільки передбачають наявність 

стратегії розвитку, в якій закладено внутрішньоманентні джерела прогресу. На 

основі цього твердження стале соціально-економічне зростання в Україні може 

бути досягнуте лише на інноваційній основі при активному використанні 

сучасних науково-інноваційних розробок. Саме з цієї позиції має будуватися 

інноваційна політика держави, яка являє собою форми і методи державного 

стимулювання науково-технічної діяльності з метою широкого втілення наукових 

досліджень та інженерних розробок у кінцевий виробничий результат – нові 

конкурентоспроможні види продукції, нові технологічні процеси (способи), нові 

організаційні рішення. 

2. Інвестиційний клімат необхідно створювати, насамперед, на рівні 

держави. Світовий досвід показує, що для стабільного зростання інвестиції мають 

бути на рівні 19-25% ВВП. При цьому слід здійснити трансформаційні зміни в 

податковій системі України у напрямку реалізації політики стимулювання 

інноваційної діяльності підприємств, підприємців-новаторів, що сприятиме 

фінансовим накопиченням і, як наслідок, розвитку реінвестиційної діяльності. 

3. Науково-технічний потенціал України практично виключено з 

економічного процесу держави. Наукоємність промислового виробництва 
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України не перевищує 0,3%, що на порядок менше світового рівня; знижується 

частка високотехнологічної продукції у структурі ВВП: у 1998 р. цей показник 

становив 3,1%, а у 2004 р. знизився до 0,7%. Структурні зміни, які відбувалися в 

останнє десятиріччя, характеризуються серйозним технологічним відставанням, 

оскільки за випуском продукції 3-й технологічний уклад в Україні сьогодні 

становить майже 58%, 4-й – 38% і лише 4% - 5-й технологічний уклад. 

4. У ситуації послаблення інвестиційної активності і відсутності 

результативної промислової політики заходи з реструктуризації економіки не 

привели до модернізації виробництва на основі передових технологій, що 

забезпечують конкурентоспроможність усіх компонентів продукції по всьому 

технологічному ланцюжку її випуску. Інноваційні інвестиції в основний капітал 

становлять лише 17% їхньої загальної суми, а фінансування всієї інноваційної 

діяльності не перевищує 34% його загального обсягу. Проте машинобудівні 

виробництва, які належать до 4-го технологічного укладу, демонструють значно 

більшу інноваційність. Так, відношення інноваційних і загальних інвестицій у цій 

групі становило 49%, а всього інноваційного фінансування до всіх інвестицій в 

основний капітал - 154%. За показником частки інноваційних інвестицій в 

основний капітал у загальних інвестиціях група 5-го технологічного укладу 

поступається шести групам виробництв. Необхідно не тільки збалансувати 

фінансові потоки, що направляються в інноваційний розвиток секторів економіки, 

врахувавши попит на науково-технічну продукцію, а й активізувати в цьому 

напрямі зусилля всіх структур влади, причетних до регулювання інноваційної 

діяльності. 

5. Визначальним критерієм оцінки ефективності інноваційно-

трансформаційних змін в економіці України є зростання наукомісткості ВВП або 

зростання масштабів фінансування наукових досліджень і розробок у ВВП. 

Високорозвинуті країни прагнуть забезпечити наукомісткість на рівні 3% ВВП. 

Так, у 2004 р. наукомісткість ВВП у ЄС складала 1,95%, США - 2,66%, Японії - 

3,2%. Лідерами по наукомісткості ВВП є Швеція - 3,95%, Фінляндія - 3,48%. В 

Україні такий показник має динаміку, що навіть нижче від законодавчо 

встановленого рівня (1,7%) і рівня 1990 р. (3,11% ВВП).  

6.  Результативність інноваційної діяльності в Україні помітно знижується. 

Загальна кількість виконаних в Україні наукових робіт, починаючи з 2000 р., 

скоротилася майже вдвічі порівняно з 1991 р., і тільки у 2003-2006 рр. 

спостерігалося помітне зростання їхньої кількості. Питома вага робіт, що 

виконувалися за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки у 2006 р., 

скоротилася порівняно з 2005 р. та становила 6,7% (проти 11,9% у 2005 р.) 

загальної кількості робіт, з яких 48% (40,5% у 2005 р.) впроваджено у 

виробництво, в той час як частка впроваджених наукових та науково-технічних 

робіт із загальної кількості робіт, що виконувалися у 2006 р., становила 65,6% 

(59,9% у 2005 р.). У 2006 р. було створено 11,5 тис. одиниць нових видів техніки і 

технологій, або 14,2 загальної кількості розробок.  
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7. Вкрай обмежене фінансування науки залишається чинником зниження 

виключно низької частки України на світових ринках наукомісткої продукції, яка 

сьогодні становить 0,05%, тоді як в Росії - 0,13%, країнах ЄС вона дорівнює 35%, 

США -25%, Японії - 11%, Сінгапурі - 7%, Кореї - 45%, Китаї - 2%. Держави, які є 

лідерами на ринку наукомісткої продукції, жорстко контролюють частку витрат 

на фундаментальну науку в обсязі ВВП, оскільки слабкість цього сектору 

породжує злиденність і політичну нестабільність навіть у країнах, які володіють в 

надлишку природними багатствами. В Україні мізерне фінансування науково-

технологічної сфери спричиняє зниження показників інноваційної діяльності 

підприємства.  

Науково-інноваційна діяльність. 

1. З метою прискорення інноваційного розвитку економіки та інноваційної 

інфраструктури України прийнято такі нормативно-правові акти: 

– Постанову Верховної Ради України від 12 червня 2007 р. № 1166-IV «Про 

прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» 

від 12 січня 2006 р. N 3333-IV; 

– Закон України від 22 грудня 2006 року N 523-V «Про науковий парк 

«Київська політехніка»; 

– Постанову Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1657 

«Деякі питання організації діяльності технологічних парків»,  затверджено 

«Порядок державної реєстрації технологічних парків»; 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 669-р 

«Питання створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації 

державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку 

економіки»; 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. N 175-р 

«Про схвалення Концепції Державної програми прогнозування науково-

технологічного розвитку на 2008-2012 роки»; 

– Постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 749 «Деякі 

питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій»; 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 379-р 

«Про схвалення Концепції Державної програми формування позитивного 

міжнародного іміджу України на 2007-2010 роки»; 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 381-р 

«Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми «Створення 

в Україні інноваційної інфраструктури на 2008-2012 роки» . 

          Крім цього, підготовлено проекти законів: «Про іннополіси»(визначає 

правові, організаційні та економічні засади утворення та функціонування 

іннополісів як спеціалізованих центрів розвитку високих і нових технологій);  

«Про венчурне фінансування інноваційної діяльності (венчурна діяльність в 

інноваційної сфері)» (регулює відносини, пов‘язані із зміцненням венчурного 

(ризикового) фінансування інноваційної діяльності та інноваційних проектів, 

створенням та забезпеченням функціонування венчурних компаній і фондів, 

агентів, брокерів); Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
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Концепції розвитку національної інноваційної системи та затвердження плану 

заходів щодо ії реалізації». 

 Указом Президента України від 11 липня 2006 р. № 606 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 р. ―Про стан 

науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного 

розвитку України» у структурі державного агентства з інвестицій та інновацій 

(Держінвестицій) утворено: 

 1. Державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих 

інноваційних програм» (ДП НЦВГІП), основними завданнями якого є: розвиток 

інноваційної інфраструктури; створення та підтримка діяльності виробничо-

технологічних, інноваційних та наукових структур ( інноваційно-технологічних 

центрів, наукових парків, соціотехнополісів, міст високих технологій, 

академмістечок, бізнес-інкубаторів, інноваційно-технологічних та 

інжинірингових фірм, тощо); розроблення нових та відбір інноваційних та 

інвестиційних проектів; 

 2. Український центр сприяння іноземному інвестуванню (забезпечення 

інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної підтримки інвестиційної 

діяльності іноземних інвесторів та сприяння залученню іноземних інвестицій в 

економіку України); 

 3. Національну мережу інноваційних центрів, що включає 11 

регіональних центрів інноваційного розвитку, діяльність яких охоплює територію 

всієї України і буде спрямована на забезпечення інформаційно-аналітичної, 

методичної, організаційної підтримки інвестиційного розвитку регіонів, окремих 

галузей економіки України, а також впровадження інноваційних проектів;  

 4. Українську державну інноваційну компанію (УДІК), головним 

завданням якої є фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, 

спрямованих на впровадження у виробництво прогресивних науково-технічних 

розробок і технологій. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 

серпня 2007 р. № 1007 «Про внесення змін до визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов КМУ» назву УДІК буде змінено на Державну 

інноваційну фінансово-кредитну установу. 

  

Держава в особі урядових установ і місцевої влади відіграє важливу роль у 

створенні осередків інноваційної діяльності технопарків і технополісів, 

використовуючи прямі та непрямі важелі впливу. Зазвичай використовуються ті 

важелі, що максимально регулюють і стимулюють інноваційну діяльність. 

До заходів прямого державного регулювання інноваційної діяльності можна 

віднести: 

 - затвердження пріоритетних напрямів і програм створення технопарків 

та технополісів; 

 - фінансову участь у створенні базової інфраструктури; 

 - фінансування національних науково-технічних програм щодо 

розроблення основних видів наукоємної продукції і технології; 

 - надання спеціальних позик під конкретні науково-технічні проекти, що 

повертаються тільки у разі комерційного успіху нової технології або продукції; 
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 - розміщення державних НД-лабораторій у технопарках і технополісах; 

 - часткове фінансування фундаментальних досліджень в університетах та 

інших НД-організаціях технопарків і технополісів; 

 - надання фінансової підтримки пріоритетним новим виробництвам; 

 - протекціонізм нового наукоємного сектору економіки. 

До непрямих заходів державного регулювання належать такі: 

 - стимулювання дослідницьких робіт (податкові пільги, пільгова оренда 

державних фондів тощо); 

 - стимулювання інноваційної діяльності (часткове звільнення від 

податків ризикового бізнесу, створення неоподатковуваних резервних фондів, 

надання субсидій та ін.); 

 - вільний доступ до обладнання і патентів, що знаходяться у державній 

власності; 

 - створення державних інформаційних, консультаційних та інших 

центрів; 

 - надання допомоги у підготовці персоналу; 

 - забезпечення домовленості з приватними банками про надання 

організаціям і підприємствам технопарків і технополісів пільгових кредитів; 

 - сприяння об‗єднанню дослідників, виробників у спілки, асоціації, 

укладання між ними спільних науково-технічних проектів і угод тощо. 

Протягом останніх десятиліть найбільш ефективними заходами, що дієво 

впливають на ступінь активності інноваційної діяльності і забезпечують 

впровадження їх результатів в практичну діяльність, стали центри сприяння 

трансферу та комерціалізації технологій у формі технологічних (наукових) парків, 

бізнес-інкубаторів та інших модифікацій паркового типу.  

Розбудова мережі інших типів (технополісів, інноваційних бізнес-

інкубаторів, інноваційних бірж, консалтингових, інжинірингових, маркетингових 

фірм тощо), незважаючи на досить потужний науковий і промисловий потенціал 

та перспективність розвитку для багатьох регіонів України, знаходиться ще на 

початковій стадії і має досить несистематичний і епізодичний характер. 

 Принципи та функції державного управління національною інноваційною 

системою в Україні повинні мати на меті: 

 - забезпечення координації діяльності усіх органів виконавчої влади та їх 

безпосередню участь у реалізації інноваційної політики держави; 

 - досягнення партнерської моделі взаємовідносин між владою та 

науковою громадськістю; 

 - ліквідацію нормативно-правових та інституціональних недоліків, що 

гальмують створення ефективної національної інноваційної системи. 

Для інноваційної сфери часто була характерна ситуація, коли державне 

управління нею відбувалося досить стихійно, без глибокого попереднього аналізу 

результатів відповідних заходів, без системного узгодження з нормами чинного 

законодавства. Яскравим прикладом цього може слугувати функціонування 
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Державного інноваційного фонду, пізніше –  заснованої на його базі Української 

державної інноваційної компанії.  

Зосередження важелів управління у рамках Державного агентства України з 

інвестицій та інновацій дозволить централізувати управлінські процеси у цій 

галузі та виробити прозору політику.  

Непослідовність влади простежується й щодо технологічних парків, 

незважаючи на те, що в їх сферах розробляються та створюються дійсно 

інноваційні продукти. Нерідко рішення з інноваційних питань приймалися під 

впливом конкретної політичної ситуації і лише згодом отримували правове 

обґрунтування та оформлення. Ситуацію можуть виправити запроваджені 

Законом України від 11 вересня 2003 р. «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» процедури аналізу регуляторного 

впливу та відстеження результативності регуляторних актів, які разом надають 

можливість визначити їх доцільність, спрямованість, адекватність конкретній 

ситуації та цілям, а також дієвість (ефективність). Однак для підвищення якості 

державного регулювання відносин у відповідних сферах господарювання 

необхідно, на наш погляд, доповнити перелік принципів державної регуляторної 

політики, закріплених у ст. 4 названого Закону, ще одним – принципом 

системності, який полягає у відповідності регуляторного акта положенням 

Конституції та нормам інших чинних нормативно-правових актів.  

 Наукова та науково-технічна політика, політика у сфері інтелектуальної 

діяльності, структурно-галузева політика щодо питань, пов'язаних з 

впровадженням нових технологій, матеріалів, устаткування, продукції, можуть 

бути включені до інноваційної політики як її складові частини. Це пов'язано з 

їхньою загальною кінцевою (саме кінцевою, а не проміжною) спрямованістю на 

реалізацію нових ідей, розробок як інновацій. Таке їх поєднання в рамках єдиної 

інноваційної політики дозволяє комплексно забезпечити виконання державою 

покладеної на неї інноваційної функції, а не «розривати» та не «розтворяти» її 

поміж інших напрямків діяльності держави. Крім того, такий крок може стати 

засобом підвищення загальної ефективності державного регулювання в кожній з 

названих сфер, оскільки в такому разі дотримується принцип системності в їх 

взаємодії та на законодавчому рівні. 

Поглиблення глобалізації в науково-технологічній та інноваційній сферах є 

фундаментом, що сприяє розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва 

– фінансових, юридично-консалтингових, інжинірингових та аудиторських 

структур. Зміни в організаційних структурах інноваційного підприємництва 

сприяють виникненню і поширенню бізнес-інкубаторів, технопарків, венчурного 

підприємництва. 

Говорячи про входження України в глобалізовані світові та європейські 

інтеграційні процеси, необхідно враховувати той позитивний момент, що вона є 

транзитною країною.  

Україна знаходиться між індустріально розвиненими країнами Західної 

Європи і багатими на сировину та енергетичні ресурси державами Східної Європи 
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і Азії, це сприяє розвитку економічних зв‘язків з традиційними партнерами – 

країнами СНД та подальшій інтеграції у світове економічне співтовариство.  

 Транзитні економіки в умовах глобальної конкуренції можуть бути 

трансформовані у раціональні конкурентоспроможні економіки лише через 

механізми антикризового державного менеджменту. Тому Україна повинна на 

практиці застосовувати систему антикризового державного менеджменту (out of 

crises state management). Така система містить у собі новітні 

конкурентоспроможні інноваційні рішення у сфері управління економікою, 

інвестиціями, організацією виробництва, контролю та регулювання ринків. 

 Завданням системи антикризового державного менеджменту повинно 

бути створення економічних умов для необмеженого розвитку підприємництва в 

сучасних формах інноваційно-технічного, продуктивного малого та середнього 

бізнесу з подальшим доведенням питомої ваги цього сектору економіки до 60-

70% у складі ВВП та конкурентоспроможним виходом його на глобальні ринки. 

Венчурне фінансування  

1. Формування інститутів венчурного фінансування і розвиток венчурного 

бізнесу відбуваються повільно. У багатьох розвинутих країнах цей від інституту 

спільного інвестування (ІСІ) направляє кошти інвесторів в інноваційну сферу. В 

Україні тенденції абсолютно інші – кошти венчурних фондів інвестуються в 

будівництво і нерухомість і поки слабо орієнтовані на «хай-тек» технології. 

2. Функції венчурних капіталістів в Україні виконують компанії з 

управління активами (КУА), які на відміну від інших країн створюються, як 

правило, середніми інвесторами. Форми венчурного інвестування достатньо 

різноманітні, але специфіка українського постприватизійного акціонерного 

капіталу диктує переважання інвестиційного кредиту – від вкладень в спеціально 

випущені під проект облігації до прямого інвестиційного кредитування через 

венчурні фонди. 

3. На даний момент розробляються декілька проектів нормативних актів, що 

передбачають створення нової державної структури, яка опікуватиметься 

фінансуванням інновацій – Українського державного венчурного фонду. 

Діяльність такої організації дозволить сприяти розвиткові вітчизняних малих 

підприємств, що працюють на ринку технологій. Прикладом цього може бути 

діяльність української компанії венчурного бізнесу в Україні «Техінвест», яка з 

метою підтримки розвитку молодих компаній надає низку послуг, зокрема: 1) 

проведення оцінки технологій експертами міжнародних технологічних компаній і 

венчурних фондів - членами Міжнародної експертної групи  «Техінвест»; 2) 

розроблення стратегії захисту інтелектуальної власності; 3) підбір персоналу; 4) 

надання допомоги в отриманні необхідного фінансування для розвитку компанії.  

Доцільно звернути увагу і на діяльність америко-української  компанії 

«APowerCap Technologies» (APCT), яка проінвестована ВК «Техінвест» і 

базується на українській технології виробництва нових джерел живлення, посіла 

перше місце в конкурсі технологічних бізнес-проектів для венчурного 

інвестування на конференції «Відкриті двері до Силіконової Долини-2006» 

(Silicon Valley Open Doors, SVOD). APCT отримала звання «Найперспективніша 
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технологічна компанія 2006 року» і нагороду «Golden Lock». відео-файлів), 

«Semanetics».  

4. Інноваційні інфраструктури виступають елементами розвитку державної 

інноваційної політики, що дозволяють вирішити низку організуючих проблем: 

- підвищити ефективність використання науково-технічного потенціалу;  

- активізувати появу нових ідей, використовуючи спільні зусилля їхніх 

учасників; 

- забезпечити сприятливі  умови для малого  інноваційного бізнесу шляхом 

надання матеріально-технічної та фінансової підтримки; 

- допомогти залученню інвестицій у наукомісткі інноваційні проекти.  

- вирішувати питання розвитку регіонів та розв‘язувати соціальні 

проблеми за рахунок розвитку інноваційних процесів. 

5.  Шлях формування технополісів у структурі вітчизняної економіки 

відрізняється нестандартністю підходу - можлива спроба відходу від 

територіального принципу. Указом Президента України від 30  серпня 2004 р. 

№1023/2004 «Питання Національного технічного університету України 

―Київський політехнічний інститут» передбачається створення на базі 

Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» 

першого українського технополісу в галузі високих технологій. Фактично йдеться 

про формування принципово нової інноваційної зони на базі вже існуючих 

структур, серед яких є і технопарк. Якщо нормативно-правова база, що визначає 

спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технопарків, в 

основному сформована, то правовий статус майбутніх технополісів ще має бути 

визначено.  

6. Венчурні структури будуються як зовнішні та внутрішні венчури. 

Організаційні форми малого венчурного бізнесу одержали назву зовнішніх 

венчурів. Вони використовують капітал незалежних інвестиційних (ризикових) 

фондів, «бізнес-ангелів» (великих приватних інвесторів). Саме в малих 

підприємствах при форсуванні власної програми дослідження найбільше повно 

використовується потенціал дуалізму власника та працівника в одній особі, що 

здатне значно скоротити терміни впровадження інновацій.  

Інший вид зовнішніх венчурів становлять корпоративні венчури. Вони 

створюються великими корпораціями шляхом організації пайових малих і 

середніх венчурних підприємств для виконання низку перспективних робіт, що не 

знайшли визнання в материнських компаніях, але фінансовані самою ж 

корпорацією. Внутрішні корпоративні венчури організуються як цільові групи, 

підрозділи усередині власної структури великих корпорацій із використанням 

внутрішньокорпоративного венчурного капіталу. Це дозволяє великим 

корпораціям переборювати власну інерцію та консерватизм в інноваційному 

процесі. 

7. Найбільш суттєвим моментом є направлення коштів венчурних фондів. У 

світовій практиці венчурні фонди розглядаються переважно як своєрідні 

інтелектуальні диверсифікати, тісно пов‘язані із багаточисельними 

впроваджувальними наукомісткими організаціями, що разом розробляють план 

робіт, вирішують питання збуту, здійснюють підбір висококваліфікованих кадрів, 
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патентний аналіз тощо. Фактично венчурні фонди виступають однією з провідних 

структурних ланок так званих інкубаторів венчурного інвестиційного бізнесу, що 

пов'язаний із реалізацією ризикових проектів, ризикових інвестицій, у першу 

чергу у галузі науково-технічних новацій.  

Основні ж сфери використання венчурних інвестиційних фондів в Україні – 

це використання цінних паперів для податкової оптимізації будівництва та 

продажу нерухомості. Фонд або виступає співзасновником будівельної компанії, 

або придбає частину акцій на вкладену суму, або виділяє так званий зв'язаний 

(інвестиційний) кредит і вводить у правління свою довірену особу, забезпечуючи 

безперервний контроль над витратою коштів. Наявні ж механізми реінвестування 

дозволяють оптимізувати одержуваний прибуток. Кошти, отримані від емісії 

цінних паперів фонду, і доходи фонду (операції із цінними паперами, дивіденди, 

нараховані на акції, і відсотки по облігаціях, операції з нерухомістю) не 

оподатковуються податком на прибуток, а реінвестування відстрочених 

податкових платежів інвесторів дозволяють підвищити прибутковість фонду, що 

призводить до кінцевого збільшення доходів інвесторів. Безпосередньо ж 

оподаткування податком на прибуток підприємств за базовою ставкою у 25 % 

відбувається лише при виплаті доходів учасникам венчурного фонду (при 

продажу цінних паперів фонду) під час закриття такого фонду. Однак термін 

заснування фонду чинним законодавством не обмежується.  

8. Ситуація із венчурним капіталом в Україні вимагає переосмислення його 

ролі і значення у контексті світової практики з метою орієнтування, хоча б 

частково, венчурного фінансування на науково-технологічну сферу. Відповідно як 

основні напрями розвитку системи венчурного інвестування доцільно виділити 

такі: 

1) нормативно-правове забезпечення – необхідність розроблення і 

прийняття нормативно-правових актів, що забезпечують ефективне 

функціонування системи венчурного інвестування у науковій, науково-технічній і 

інноваційних сферах. У рамках цього напряму слід передбачити: по-перше, 

формування нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері венчурного 

інвестування; по-друге, забезпечення державної підтримки системи венчурного 

інвестування, у тому числі шляхом внесення відповідних змін та доповнень до  

податкового, митного та банківського законодавства; по-третє, створення 

належних правових механізмів для розвитку вторинного фондового ринку, у тому 

числі біржової торгівлі цінними паперами венчурних підприємств, системи 

електронних торгів та інших механізмів ринку; 

2) організаційний – створення регіональних і галузевих венчурних 

інвестиційних інститутів, у тому числі інноваційних центрів, технопарків, 

технополісів, наукових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів тощо, 

інфраструктури венчурної діяльності; 

3) кадровий – створення центрів, курсів із підготовки, підвищення  

кваліфікації, перепідготовки кадрів, що зможуть забезпечити необхідні для 

венчурної індустрії спеціальності та спеціалізації.  

Зараз настав слушний момент, коли можна проаналізувати зарубіжний 

досвід, зіставити його з нашою практикою та можливостями і створити умови 
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для того, аби венчурний бізнес в Україні запрацював у класичному його 

розумінні. І основною передумовою у цьому виступає зацікавленість держави.  

 

Центр правової інформатики 

 

Основні наукові розробки Центру правової інформатики спрямовані на 

виконання фундаментальної теми «Дослідження, розроблення і розвиток 

комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення 

законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної 

та правоосвітньої діяльності».  РК в УкрІНТЕІ № 0102U002182. РК в УкрІНТЕІ 

№ 0102U002182. Термін виконання – 2002 р. – 2010 р. Науковий керівник – чл.-

кор. АПрН України М. Я. Швець. 

Виконання досліджень у межах зазначеної науково-дослідницької 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 від 18.03.2004 р. 

№1629-IV «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу»), 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, спрямованих 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 конвеєрне оброблення та синхронізацію потоків 

інформації, оперативний контроль і прозорість законотворчого процесу, 

безперервне відстеження життєвого циклу кожного нормативно-правового акта. 

Система впроваджена, функціонує і вдосконалюється згідно з планами робіт між 

Центром та відповідними державними структурами. 

У межах теми дослідження за звітний період 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». 
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 Виконання планів науково-дослідницьких робіт у розрізі структурних 

підрозділів Центру: 

Наукові відділи системної інформатизації законотворчої діяльності та 

проблем правової інформатизації органів виконавчої влади: 

 1) Співпраця з Управлінням комп‘ютеризованих систем апарату Верховної 

Ради України за спільним планом за тематикою «Формування еталонної бази 

даних нормативно-правових актів України, інформаційно-аналітичне 

забезпечення законотворчого процесу Верховної Ради України»: 

Модернізувалися та коригувалися такі бази даних (БД): 

– первинна технологічна база даних – «3аконодавство-3»; 

– первинна технологічна база даних «Київ»; 

– первинна технологічна база даних «Крим»; 

– первинна технологічна база даних «Законопроекти»; 

– БД ІПС «3аконодавство України в Internet»; 

– БД ІПС «Київ»; 

– БД ІПС «Крим»; 

– БД «Термінологія законодавства»; 

– БД «Законопроекти».  

Первинні технологічні БД «3аконодавство-3», «Київ» та «Крим» призначено 

для адміністрування (введення документів, внесення змін, виправлення помилок в 

текстах документів та пошукових образах, створення протоколів роботи тощо). 

БД ІПС призначено для користувачів. Їх актуалізація забезпечується блоками 

поновлення, які створюються з використанням протоколів роботи адміністраторів 

з первинними технологічними БД. 

Всього в 2007 р. зібрано, проаналізовано, розкласифіковано, визначено 

логічні зв‘язки з іншими документами, введено дані про оприлюднення, 

відформатовано та підготовлено до введення в БД 30063 документів (БД 

«Законодавство-3» – 25156 документів, БД «Крим» - 732 документа, БД «Київ» - 

2610 документів, БД «Законопроекти» – 1565 документів).  

На виконання доручення Голови Верховної Ради України № 01-4/149 від 

09.02.2005 р. щодо запровадження зведеного реєстру оригінальних (первинних) 

актів Верховної Ради України за участю працівників відділу проведено роботи з  

формування (спільно з Головним юридичним управлінням, Головним науково-

експертним управлінням та комітетами Верховної Ради України) зведеного 

реєстру оригінальних (первинних) актів Верховної Ради України на сторінці 

«Законодавство України в Інтранет» та класифікації документів реєстру за 

предметами відання комітетів, датою прийняття, тематичним класифікатором. 

Протягом року цей реєстр підтримувався в актуальному стані. 

Здійснювалося розроблення нових елементів інформаційного та 

програмного забезпечення ІПС та їх впровадження, проводилися роботи з 

вдосконалення програмного забезпечення, пов‘язаного з переходом до нового 

(графічного) формату, зокрема АРМ «Законодавство-4» та програми підготування 

документів до введення у БД «Авіс»: 
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– розроблення та вдосконалення бібліотек на javascript для роботи з сайтом 

за AJAX-технологіями (з динамічним HTML) - документи на сайті, представлені у 

форматі ТХТ та HTML; 

– роботи, пов‘язані із заміною серверів, що призначені для надання доступу 

до БД в Інтернет та Інтранет; 

– вдосконалення системи розпізнавання структурних елементів тексту при 

введенні у програмі АВІС; 

– розроблення та вдосконалення фізичної моделі БД «Законодавство-4» в 

Oracle. 

2) Формування електронної Бібліотеки (системи) баз даних і знань у галузі 

держави і права - проведення подальших робіт з формування Бібліотеки (системи) 

баз даних і знань у галузі держави і права, до якої увійшли: ІПС «Законодавство» 

з повними професійними базами даних «Законодавство України», «Термінологія 

законодавства України», «Законопроекти», «Київ», «Крим», «Судова практика», 

тезаурус ЄС «EUROVOC» версії 4.2 (три томне видання та інформаційно - 

пошукова система), ІПС «Наукові роботи з проблем держави і права», електронні 

версії журналів «Правова інформатика» (№1-15), підручник «Правова 

інформатика», книги «Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної 

діяльності», «Е-майбутнє та інформаційне право», «Інформаційне право та 

правова інформатика у сфері захисту персональних даних», ділова імітаційна гра 

«Розбій» та ін. Реалізуються плани наповнення Бібліотеки іншими матеріалами 

відповідної тематики та поширення її серед студентів, викладачів та фахівців. 

3) Співпраця з Національною юридичною академією України імені 

Ярослава Мудрого та з Міжнародним економіко-гуманітарним університетом 

імені академіка Степана Дем‘янчука - для забезпечення навчального процесу та 

залучення студентів до наукової діяльності в НЮА було встановлено сіткову 

версію  ІПС «Законодавство» на 1000  робочих місць, проведені навчальні заняття 

зі студентами щодо використання системи, створено пробний DVD диск «На 

згадку про Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого» з 

Системою (бібліотекою) баз даних і знань у галузі держави і права та матеріалами 

про діяльність НЮА. З науковими розробками НДЦПІ були ознайомлені студенти 

та викладачі НЮА та МЕГУ. 

4) Співпраця з юридичним факультетом, кафедрою інформаційних 

технологій Київського національного університету внутрішніх справ - 

проводилася підготовча робота до відкриття юридичної клініки «Юстиніан», а 

саме: організація робочих місць, практична підготовка студентів, консультації 

щодо використання БД «Законодавство», тиражування «Системи (бібліотеки) баз 

даних і знань у галузі держави і права» на CD до відкриття юридичної клініки 

«Юстиніан» КНУВС 12 червня 2007 р. 

Наукова лабораторія проблем інформатизації порівняльного аналізу 

законодавства країн ЄС та України:  

1. Підготовка та видання монографії щодо застосування інформаційної зброї, 

захисту інформаційних ресурсів, кодифікації інформаційного законодавства: «е-

боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право» – 234 с. 
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2. Переклад з англійської на українську матеріалів сучасних стандартів та 

принципів європейського права, створення та видання посібника «Системна 

інформатизація правоохоронної діяльності: європейські нормативно-правові акти 

та підходи до упорядкування суспільних інформаційних відносин у зв‘язку з 

автоматизованою обробкою даних у правоохоронній діяльності: Книга 2» – 509 с.  

3. Доопрацювання проекту Закону України «Про захист персональних 

даних». 

4. Дослідження інформаційного законодавства та розбролення схем щодо 

його систематизації з метою створення Кодексу України про інформацію. 

Розроблено проект Кодексу. Підготовлено документи для одержання висновку 

Експертної ради при НАН України щодо теми наукового дослідження 

«Розроблення проекту «Інформаційного кодексу України» (альтернативна назва 

«Кодексу України про інформацію»). 

5. Наукова робота в рамках реалізації завдань, що сформульовані в 

меморандумі про співпрацю між Науково-дослідним центром з проблем 

оподаткування Національного університету державної податкової служби 

України та Науково дослідним центром правової інформатики Академії правових 

наук України: 

- впорядкування та видання збірника матеріалів науково-практичного 

«круглого столу» «Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним 

правопорушенням у сфері електронного банкінгу» Національному університеті 

державної податкової служби України; 

- розроблення НДР «Електронний банкінг у контексті захисту персональних 

даних» – 189 с. (№ державної реєстрації 0107U008476);   

- підготовлення та видання книги (наукове видання) «Електронний банкінг у 

контексті захисту персональних даних» – 141 с. 

6. Відбір статей, їх редагування та коректування, створення оригінал-макету 

журналу «Правова інформатика» у паперовому та електронному варіантах.   

7. Створення для веб-сайту НДЦПІ електронної версії журналу «Правова 

інформатика» № 1(13) - 4(16) за 2007 р. Розміщення (програмування) е-версії 

журналу на веб-сайті. 

8. Підготовка відгуку офіційного опонента та виступ на захисті дисертації 

«Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській 

діяльності» Н.Б. Новицької (Науково-дослідний центр з проблем оподаткування 

Національного університету державної податкової служби України) на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07.  

9. Продовжувалася робота (В.М. Брижко) над докторською дисертацією за 

темою «Захист персональних даних: теоретико-правові, організаційні та 

методологічні засади ідентифікації фізичних та юридичних осіб» (5 розділів, 202 

с.). 

10. Підготовлено документи для одержання висновку Експертної ради при 

НАН України щодо теми наукового дослідження «Розроблення проекту 

Інформаційного кодексу України». 
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Наукова лабораторія проблем інформатизації діяльності правоохоронних 

органів: 

1. Проаналізовано розвиток законодавства в інформаційній та 

інформатизаційній сфері.  

2. Розроблено чотири законопроекти щодо системної інформатизації органів 

внутрішніх справ України, три з них – з метою підвищення безпеки дорожнього 

руху. 

3. Спільно з Департаментом інформаційних технологій МВС України 

продовжувалися розроблення, наповнення та вдосконалення програмно-

технічного комплексу автоматизованого робочого місця «Статистика МВС».  

4. Підготовлено проект Технічного завдання автоматизованої інформаційної 

системи «Інформаційний ресурс МВС - складова частина системи інформаційного 

забезпечення державного фінансового моніторингу». 

5. На виконання Указу Президента України «Про Єдину комп‘ютерну 

інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі 

злочинністю», «Угоди про науково-практичне співробітництво між Науково-

дослідним центром правової інформатики АПрН України та Департаментом 

інформаційних технологій МВС України» співробітниками лабораторії у 2007 р. 

розроблялося програмне забезпечення автоматизованих інформаційних систем 

оперативно - розшукового напрямку та впроваджувалися наукові розробки 

НДЦПІ АПрН України у діяльність практичних підрозділів МВС України, 

створювалися і впроваджувалися відповідні проекти та програми інформатизації.  

6. Виконано роботу щодо забезпечення підрозділів органів внутрішніх справ 

та навчальних закладів МВС спеціальною тематичною літературою з питань 

інформатизації правоохоронної та законодавчої діяльності. 

Наукова лабораторія розробки системи баз даних і знань у галузі держави і 

права: 

1. Створено тестову базу даних документів МВС України. 

2. На базі Великого енциклопедичного словника (за ред. Ю.С. Шемшученка) 

підготовлено частину юридичних термінів для внесення до Бібліотеки баз даних і 

знань з метою інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, 

правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності. 

3. Для формування «Бібліотеки баз даних і знань у галузі держави і права» 

створено електронні версії журналу «Правова інформатика» (12 номерів) та файли 

даних по кожному з авторів з переліком їх публікацій з відповідними 

гіперпосиланнями. 

4. Підготовлено документи для одержання висновку Експертної ради при 

НАН України щодо теми наукових досліджень «Комп‘ютеризована навчально-

консультуюча інформаційна правова система». 

5. Згідно з планом спільних робіт разом з юридичним факультетом Київського 

національного університету внутрішніх справ співробітниками лабораторії 

продовжували роботу з організації «Юридичної клініки» та побудови системи 

інформаційного забезпечення навчального процесу.  

6. Редагування та поповнення інформаційно-пошукової системи 

«Багатомовний тезаурус Європейського Союзу EUROVOC». 
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7. Введення російськомовних дескрипторів до ІПТ EUROVOC. 

Таким чином, результати виконання НДР у 2007 р. (проекти, публікації, в 

тому числі відображені в базах даних на CD, містять приріст наукових знань, 

використовуються у правотворчій, правозастосовній, правоохоронній, судовій та 

правоосвітній діяльності для підвищення ефективності роботи органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, бібліотек та 

інших установ, юридичних і фізичних осіб. Результати досліджень сприяють 

розвиткові теоретико-методологічних засад правової інформатики.  
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ІІ. Розроблення найважливіших новітніх технологій у сфері  

вдосконалення законодавства 

 

У 2007 р. установи Академії продовжували дослідження в рамках реалізації 

проектів, спрямованих на розроблення найважливіших новітніх технологій у сфері 

вдосконалення законодавства. Дослідження проводилося за 7 науковими темами, 

по 4-х з яких дослідження завершено. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
Науковці Інституту з метою виконання 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. завершили  

дослідження за кількома напрямами у межах Проекту «Проблеми захисту прав 

та законних інтересів потерпілих від злочинів» (Термін виконання – 04.2006 р. 

– 02.2007 р. Науковий керівник – академік АПрН України Ю. В. Баулін.  

Метою зазначеного дослідження є: вдосконалення кримінального, 

кримінально-процесуального та інших галузей законодавства щодо захисту прав 

та законних інтересів потерпілих від злочину, зокрема права на відшкодування 

завданої їм шкоди; приведення нормативних актів з цих питань у відповідність 

до міжнародних стандартів та написання колективної монографії, присвяченої 

проблемам всебічного захисту прав та законних інтересів потерпілих від 

злочинів. 

У 2007 р. дослідження здійснювалося за кількома напрямами. 

А. За кримінально-процесуальним напрямом (керівник – к.ю.н., доц. Н.В. 

Сібільова): 

1) зібрано міжнародні, зарубіжні та вітчизняні документи, нормативно-

правові акти та наукові джерела з питань захисту прав та законних інтересів 

потерпілих від злочинів;  

2) створено базу нормативно-правових актів та наукових статей щодо 

статусу потерпілого від злочину, яка містить 9 документів, прийнятих Радою 

Європи, 5 документів ООН, 15 законодавчих документів пострадянських держав, 

понад 20 наукових статей; 

3) укладено бібліографію за темою дослідження з 255 нормативно-

правових та літературних джерел; 

4) проаналізовано кримінально-процесуальні кодекси та інші законодавчі 

акти 11 пострадянських держав та розроблено порівняльну таблицю щодо 

статусу потерпілого від злочину, яка містить такі розділи: «Поняття 

потерпілого», «Визнання особи потерпілою», «Права потерпілого», «Обов'язки 

потерпілого», «Представники потерпілого. Їх права і обов'язки», «Законні 

представники потерпілого. Їх права і обов'язки», «Захист прав та законних 

інтересів потерпілого від злочину», «Безпека потерпілого від злочину», «Шкода, 

завдана потерпілому злочином, та її відшкодування», «Потерпілий у стадії 

порушення кримінальної справи і досудового розслідування», «Потерпілий у 

стадії судового розгляду кримінальної справи» (18,4 д. а.); 
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5) вивчено судову практику розгляду місцевими судами м. Харкова 

кримінальних справ з кримінально-процесуальних аспектів захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочину; 

6) на підставі узагальнення судової практики та аналізу показників, 

одержаних у результаті оброблення питальників та анкет за допомогою програми 

«Оса», підготовлено розділ аналітичної довідки з кримінально-процесуальних 

проблем захисту прав та законних інтересів потерпілих; 

7) створено автоматизовану пошуково-довідкову система «Бібліографія» з 

базою даних для зберігання відомостей про нормативно-правові документи та 

наукові публікації за тематикою «Потерпілий», що містить 55 джерел; 

8) підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до чинного 

кримінально-процесуального законодавства України з питань захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочинів;  

9) підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до постанов Пленуму 

Верховного Суду України щодо кримінально-процесуальних проблем захисту 

прав та законних інтересів потерпілих від злочинів;  

10) оновлена база даних автоматизованої пошуково-довідкової системи 

«Бібліографія» для зберігання відомостей про нормативно-правові та науково-

правові документи, а також наукові публікації за тематикою «Потерпілий», 

розроблення, якої відбулася на першому етапі робіт, поповнена і новими 

джерелами (база даних на жорсткому диску комп‘ютера);  

11) аналітичну довідку з кримінально-процесуальних проблем захисту прав 

та законних інтересів потерпілих від злочинів доповнено даними узагальнення 

інформації про ставлення працівників правоохоронних органів до стану правового 

регулювання статусу цих осіб, що були отримані шляхом опитування прокурорів 

та слідчих; 

12) підготовлено перший варіант підрозділів розділу ІІІ «Потерпілий від 

злочину у кримінальному процесі» колективної монографії «Проблеми захисту 

прав та законних інтересів потерпілих від злочинів»: §3.1 «Поняття потерпілого 

від злочину в кримінальному процесі» (автор – В.С. Зеленецький); §3.4 «Природа 

та зміст обвинувальної діяльності потерпілого при відмові прокурора від 

обвинувачення» (автор – В.С. Зеленецький); 

13) підготовлено остаточний варіант розділу ІІІ «Потерпілий від злочину в 

кримінальному процесі» колективної монографії «Проблеми захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочинів» (відповідальний – В.С. Зеленецький); 

 

 Б. За кримінально-правовим напрямом (керівник – академік АПрН України 

В.І. Борисов):  

1) зібрано нормативно-правові акти з питань захисту прав та законних 

інтересів потерпілих від злочинів (міжнародні документи, нормативно-правові 

акти України, країн-учасниць СНД та зарубіжних країн);  

2) систематизовано нормативно-правові акти з питань захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочинів;  

3) складено бібліографію з кримінально-правових проблем захисту прав та 

законних інтересів потерпілого від злочину;       
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4) розроблено зміст вступу та кримінально-правового розділу колективної 

монографії, а також визначено авторів відповідних підрозділів;  

5) надано пропозиції щодо змін та доповнень до чинного кримінального 

законодавства України з питань захисту прав та законних інтересів потерпілих від 

злочинів;  

6) підготовлено перший варіант підрозділів розділу І «Потерпілий від 

злочину: загальні положення» (автори: Ю.В.  Баулін, В.І. Борисов); і підрозділу ІІ 

«Потерпілий від злочину у кримінальному праві» (автори: Ю.В. Баулін, В.І. 

Борисов, В.С. Батиргареєва) колективної монографії «Проблеми захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочинів»; 

7) підготовлено остаточний варіант розділу І «Потерпілі від злочину: 

загальні положення» (відповідальний Ю.В. Баулін) та розділу ІІ «Потерпілий від 

злочину у кримінальному праві» колективної монографії «Проблеми захисту прав 

та законних інтересів потерпілих від злочинів» (відповідальний В.І. Борисов). 

 

В) За кримінологічним напрямом (керівник – чл.-кор. АПрН України В.В. 

Голіна): 

1) складено перелік бібліографії щодо теми дослідження;   

2) підготовлено матеріали до першого варіанту та перший варіант проекту 

Плану заходів, спрямованих на поширення серед громадян знань та навичок, 

необхідних їм для того, щоб не стати жертвами злочинів (план віктимологічного 

попередження злочинів); 

3) підготовлено перший варіант підрозділів розділу ІV «Потерпілий від 

злочину в кримінології» колективної монографії «Проблеми захисту прав та 

законних інтересів потерпілих від злочинів» (автори: В.В. Голіна, В.С. 

Батиргареєва);    

   4) підготовлено остаточний варіант розділу ІV «Потерпілий від злочину у 

кримінології» (автори: В.С. Батиргареєва, В.В. Голіна) колективної монографії 

«Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів» 

(відповідальний В.В. Голіна);  

5) підготовлено наукову статтю «Соціальні умови активізації осіб, які 

потерпіли від злочинів, у захисті своїх прав та законних інтересів» (В.В. Голіна). 

 

Г. За криміналістичним напрямом (керівник – чл.-кор. АПрН України 

В.Ю. Шепітько): 

1) на основі збирання і наукового аналізу вітчизняної та міжнародної 

нормативно-правової бази з питань захисту прав та законних інтересів потерпілих 

від злочину складено аналітичну довідку та перелік літератури;  

2) підготовлено перший варіант підрозділів розділу V «Потерпілий від 

злочину як об‘єкт криміналістичного дослідження» колективної монографії 

«Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів» (автори: 

В.Ю. Шепітько, Л.І. Керик, Д.В. Затенацький);    

3) підготовлено остаточний варіант розділу V «Потерпілий як об‘єкт 

криміналістичного дослідження‖ (автори  Шепітько В.Ю., Л.І. Керик) колективної 

монографії «Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від 
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злочинів» (відповідальний В.Ю. Шепітько).  

 

Д. За соціологічним напрямом (керівник – к. філос. н., доц. О.В. Сердюк): 

1) проаналізовано соціологічну та кримінологічну, вітчизняну та зарубіжну  

літератури з проблем віктимології;  

2) проведено інтерв‘ювання потерпілих;  

3) підготовлено 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);  

4) підготовлено перший та другий варіанти §4.2 «Основні соціологічні і 

кримінологічні риси потерпілого: за результатами емпіричних досліджень» 

розділу ІV «Потерпілий від злочину у кримінології» колективної монографії 

«Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів» (автори: 

О.В. Сердюк, В.С. Батиргареєва). 

 

 

У межах зазначеної бюджетної програми Інститут розпочав дослідження за 

науковою темою «Розроблення критеріїв ефективності діяльності органів 

кримінального переслідування в Україні та запровадження шляхів її 

підвищення» (Термін виконання – 2007 р. – 2009 р. Науковий керівник – 

академік АПрНУ України Ю. В. Баулін.). 

Колектив науковців Інституту здійснювали дослідження за певними 

напрямами:  

А. За кримінально-процесуальним напрямом «Ефективність кримінально-

процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства та суду»  

(керівник – к.ю.н., доц. Н.В. Сібільова): 

Вступ України до європейських структур є потужним стимулом для країни 

у поглибленні демократичних та економічних реформ, зокрема вдосконаленні 

системи правоохоронних органів, підвищенні ефективності їх функціонування. За 

таких умов вивчення досвіду європейських держав щодо розбудови більш дієвої 

системи правоохоронних органів, урахування міжнародних стандартів діяльності 

цих органів при їх формуванні в Україні сприятиме ефективності їх діяльності. 

Від ефективності діяльності органів дізнання, досудового слідства та суду 

безпосередньо залежить забезпечення належного захисту прав та законних 

інтересів громадян, суспільства та держави від протиправних посягань. Тому 

особливої актуальності набуває проблема ефективності кримінально-

процесуальної діяльності, критеріїв її оцінки, з'ясування всіх чинників, що на неї 

впливають, удосконалення чинних правових механізмів її реалізації. 

 В рамках цієї тематики співробітниками сектору  у 2007 р. проведено 

роботу щодо визначення існуючих на сьогоднішній день критеріїв оцінки 

ефективності діяльності правоохоронних органів та суду. Вивчено  літературні  

джерела, підібрано матеріали у засобах масової інформації з даної тематики. За 

результатами дослідження складено відповідну таблицю, в якій в узагальненому 

вигляді викладено суспільні (соціальні) вимоги, що ставляться до діяльності 

органів дізнання, слідчих, прокурорів та суддів у кримінальному судочинстві в їх 
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зіставленні з відповідними відомчими критеріями оцінки діяльності цих органів. 

Значний інтерес становило вивчення позицій Верховного Суду України щодо 

вимогливості до діяльності нижчих судів. Ознайомлення з опублікованою 

практикою Європейського суду з прав людини  дозволило науковцям сектору 

визначити певні міжнародні стандарти щодо забезпечення ефективного судового 

розгляду.  Весь цей проаналізований та опрацьований матеріал став підґрунтям 

для висновку щодо недосконалості існуючої системи критеріїв оцінки діяльності 

правоохоронних органів і суду  та необхідності її перегляду.   

Орієнтація сучасного кримінального судочинства у сфері здійснення  

ефективного судового захисту  на  міжнародні стандарти зумовлює необхідність 

концептуальної  зміни функціонального призначення діяльності  як органів 

досудового розслідування, так і суду, а відтак, і відповідних критеріїв її оцінки. 

До таких критеріїв необхідно відносити, зокрема, рівень захищеності особи, 

втягнутої в орбіту кримінального судочинства, рівень суспільної оцінки якості 

діяльності органів дізнання, слідчих, прокурорів та суду тощо. Проте введення 

цих та інших нових критеріїв оцінки до  сфери кримінального судочинства має 

супроводжуватися запровадженням досконалої системи відповідних показників, 

вивчення яких дозволило б з необхідною достатністю та повнотою відповісти на 

питання як щодо якості досягнення  цілей кримінально-процесуальної діяльності 

по конкретній кримінальній справі, так і взагалі щодо ефективності 

кримінального судочинства на сучасному етапі його розвитку.  

 Саме з огляду на ці позиції  працівниками сектору розроблено розгорнуту 

анкету для вивчення матеріалів кримінальних справ, рішення з яких були 

скасовані або змінені вищими судами. В полі зору дослідників опинилися  

проблеми як оперативності, так і якості здійснення органом дізнання, слідчим, 

прокурором та судом свого функціонального призначення по конкретній 

кримінальній справі. Відповіді на розроблену сукупність питань надали 

науковцям можливість, з одного боку,   визначити ефективність діяльності 

кожного із вказаних суб‘єктів кримінального судочинства на всіх етапах 

провадження по кримінальній справі, а з другого - прослідити, які типові чи разові 

порушення законності у діяльності органів, що вели процес у попередній стадії, 

вплинули на якість  діяльність органів, що здійснювали провадження в наступній 

стадії процесу.  Узагальнення  матеріалу стало змістом аналітичної довідки, 

підготовленої  співробітниками сектору за результатами вивчення матеріалів 

практики і опитування слідчих органів. 

Б. За соціологічним напрямом «Порівняльно-правовий аналіз ефективності 

діяльності органів кримінального переслідування»  (керівник – к.ю.н., доц. О.Ю. 

Шостко): 

1) проаналізовано та складено бібліографію наукової літератури у 

кількості 104 друкованих джерел та 9 електронних джерел інформації, що 

стосуються діяльності зарубіжних кримінологічних установ; 

2) вивчено наукову літературу з питань ефективності діяльності органів 

кримінального переслідування, підготовлено та опубліковано у збірнику № 13 

«Питання боротьби зі злочинністю» наукову статтю О.В. Сердюка «Інтеграція 

кількісних та якісних методів в соціально-правових дослідженнях злочинності»; 
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3) складено уточнений план роботи на весь період впровадження проекту 

та щоквартально, розподілено обов‘язки між виконавцями, обговорено підходи 

щодо дослідження; 

4) розроблено стратегію дослідження; 

5) продовжено вивчення зарубіжної наукової літератури щодо досвіду 

оцінки ефективності діяльності органів досудового розслідування (по окремих 

країнах). Науковці колективу взяли участь у роботі «круглого столу» «Питання 

удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю» (м. 

Харків, 15 травня 2007 р.), виступили з тезами доповідей і повідомлень:  

    - О. Ю. Шостко на тему «Проблеми імплементації Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією у законодавство України»; 

    - О. В. Сердюк на тему «Оцінка якості законодавства в сфері протидії 

злочинності: сучасні методологічні підходи». 

6) підготовлено у міжвузівському збірнику «Проблеми законності» та 

опубліковано наукову статтю Шостка О.Ю. «Організована злочинність у 

Німеччині та Україні: порівняльна кримінологічна характеристика»; 

7) під час перебування у бібліотеці Інституту зарубіжного та міжнародного 

кримінального права М. Планка (м. Фрайбург, Німеччина) О.Ю. Шостко 

опрацював кримінологічну літературу англійською мовою у кількості п‘яти  

джерел, яка у подальшому безпосередньо використовуватиметься у дослідженні 

ефективності діяльності органів кримінального переслідування; 

8) здійснено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду оцінки ефективності 

діяльності органів досудового розслідування. Опубліковано у збірнику № 14 

«Питання боротьби зі злочинністю» наукову статтю О.Ю. Шостко «Законодавчі 

та практичні аспекти боротьби з організованою злочинністю в Італії». Також 

підготовлено та надіслано до редакції журналу «Юридична Україна» статтю О.В. 

Сердюка «Методологічні проблеми оцінки ефективності закону»; 

9) підготовлено аналітичну довідку щодо оцінки ефективності за 

допомогою комплексу показників; 

10) продовжено дослідження зарубіжного досвіду оцінки ефективності 

діяльності органів досудового розслідування (по окремих країнах). Підготовлено 

та передано до опублікування у науково-практичний журнал «Боротьба з 

організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)» наукову статтю О.Ю. 

Шостко «Конфіскація майна  як ефективна стратегія  протидії найбільш 

небезпечним злочинам». 

В. за кримінологічним напрямом «Ефективність профілактичної діяльності 

органів кримінального переслідування в Україні» (керівник – к.ю.н., доц. С.Ю. 

Лукашевич): 

1) підготовлено бібліографічну довідку наукової літератури, законодавчих 

актів та публікацій в засобах масової інформації за темою дослідження; 

2) розроблено макет таблиці за результатами збирання та узагальнення 

відомчих нормативних актів стосовно кримінологічного аспекту визначення 

критеріїв щодо підвищення ефективності діяльності органів кримінального 

переслідування (на виконання п. 3.6 Зведеного календарного плану); 
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3) підготовлено кримінологічну частину спеціалізованого питальника з 

вивчення архівних кримінальних справ та подань слідчих; 

4) за результатами аналізу статистичної інформації щодо злочинності в 

Україні за 2005 та 2006 рр. розроблено таблицю розподілу злочинів за певними 

кримінологічними критеріями та виявлено динаміку зареєстрованих, розкритих та 

нерозкритих злочинів в Україні за зазначений період; 

5) опубліковано статтю за темою дослідження (С.Ю. Лукашевич Сучасна 

політика держави з протидії злочинності // Проблеми законності. Вип. 88: Респ. 

міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007 

(0,4 д.а.). 

Г. За криміналістичним напрямом «Проблеми забезпечення ефективності 

організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства»  (керівник – 

чл.-кор. АПрН України В.Ю. Шепітько): 

Етап І – 1 кв. 2007 р. 

1. Згідно з п.п.1,2 календарного плану вивчено літературні та інформаційні 

джерела щодо виокремлення критеріїв ефективності організаційно-тактичних 

засобів проведення досудового слідства. Особливу увагу було приділено пошуку 

шляхів оптимізації таких слідчих дій, як огляд, обшук, виїмка, допит, 

пред‘явлення для впізнання, призначення судової експертизи та ін.  

2. Розроблено проект анкети для опитування слідчих стосовно визначення 

шляхів підвищення ефективності організаційно-тактичних засобів проведення 

досудового слідства та внесено низку пропозицій щодо вдосконалення тексту 

анкети (проект анкети додається). 

3. Під час досліджень за звітний період вивчено та проаналізовано  розробки 

і рекомендації провідних вчених щодо наукової організації праці співробітників 

правоохоронних органів та здійснено науковий пошук стосовно підвищення 

ефективності провадження слідчих дій за рахунок розроблення їх оптимальних 

систем (комплексів). Вивчено літературні джерела щодо створення професіограми 

слідчого. Складено список літератури за темою дослідження. 

4. Вивчено матеріали у мережі «Internet», що стосуються підвищення 

ефективності організаційно-тактичних засобів проведення досудового слідства 

(вивчалися відгуки працівників правоохоронних органів про певні засоби). Слід 

констатувати, що багато уваги останнім часом в публікаціях періодичних видань 

правової спрямованості та у мережі «Internet» приділяється формуванню у 

співробітників правоохоронних органів упевненості в необхідності  впровадження 

в практику боротьби зі злочинністю основних положень наукової організації 

праці. Зокрема, побудова мережевих графіків діяльності слідчого під час 

розслідування складних та багатоепізодних злочинів дозволить упорядкувати дії 

слідчого та скоротити терміни провадження за справою.  

Етап ІІ - 2 кв. 2007 р. 

1. Згідно з п.1,2,5 календарного плану за означений період тимчасовий 

творчий колектив продовжив вивчення літературних та інформаційних джерел 

щодо критеріїв ефективності організаційно-тактичних засобів проведення 

досудового слідства. Особливу увагу було приділено використанню спеціальних 

знань у слідчих діях.  Доповнено перелік літературних джерел (59 джерел). 
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2. Згідно з п.3,4 календарного плану науковці удосконалили анкету для 

опитування слідчих стосовно визначення шляхів підвищення ефективності 

організаційно-тактичних засобів проведення досудового слідства та пілотного 

опитування слідчих. 

Етапи ІІІ – IV – 3, 4 кв. 2007 року 

1. Згідно до п.1,2,4 календарних планів на III –IV етапи роботи за даним 

напрямком за означений період тимчасовим творчим колективом продовжено 

вивчення і аналіз літературних та інформаційних джерел щодо проблем 

ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства. 

Продовжено науковий пошук щодо визначення організаційно-тактичних засобів 

підвищення ефективності провадження слідчих дій. Особливу увагу було 

приділено проблемам змісту та системи криміналістичної тактики, визначенню 

поняття «організаційно-тактичні засоби» і з‘ясуванню їх місця в системі 

криміналістичної тактики, розробленню критеріїв ефективності застосування 

організаційно-тактичних засобів у ході проведення досудового слідства, 

проблемам допустимості тактичних прийомів  в слідчій діяльності та формування 

тактики подолання  протидії розслідуванню,  визначенню ролі типових тактичних 

операцій в системі забезпечення ефективності здійснення досудового слідства, 

проблемам побудови та використання типових систем тактичних прийомів, 

підвищенню ефективності застосування організаційно-тактичних засобів за 

рахунок більш широкого їх використання під час провадження. Доповнено 

перелік літературних джерел (110 джерел). 

2. Відповідно до п.3 календарних планів на III – IV етапи роботи науковці 

підготували остаточний варіант анкети для опитування слідчих щодо визначення 

ефективності застосування організаційно-тактичних засобів проведення 

досудового слідства та здійснили анкетування 86 слідчих прокуратури і Служби 

безпеки України. Продовжено пілотне опитування слідчих. 

3. Проаналізовано одержані результати опитування слідчих і на підставі 

цього складено проект доповідної записки. 

4. Вдосконалено анкету  для узагальнення кримінальних справ щодо 

визначення ефективності застосування організаційно-тактичних засобів 

проведення досудового слідства (анкета додається). 

5. Тимчасовий творчий колектив підготував звіт про роботу за III - IV етапи 

(період з 1 липня по 31 грудня 2007 року). 

Д. За кримінально-правовим напрямом «Теоретичні проблеми забезпечення 

ефективності застосування кримінально-правових норм органами досудового 

слідства та прокурором» (керівник – к.ю.н., доц. Л.В. Демидова). 

Метою зазначеного дослідження є: розроблення критеріїв забезпечення 

ефективності застосування кримінально-правових норм органами кримінального 

переслідування та визначення шляхів підвищення якості кримінального 

законодавства. Вкрай актуальним видаються дослідження поняття кримінально-

правової норми, її структури; з‘ясування всіх чинників, що впливають на 

ефективне застосування вказаних норм органами досудового слідства та 

прокурорами; визначення найбільш поширених помилок правоохоронних органів 
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при такому застосуванні; врахування міжнародних стандартів при розробленні 

критеріїв ефективності даної діяльності органів кримінального переслідування. 

В рамках зазначеної тематики: 

1) зібрано наукову літературу, інші матеріали з питань якості законодавства, 

в тому числі кримінального:  

- України;  

- країн-учасниць СНД та інших зарубіжних держав. 

Творчим колективом підготовлено бібліографію за темою дослідження в 

електронному вигляді, яка складається з 289 джерел інформації; 

2) здійснено попередній діагноз ситуації, визначено проблемні питання в 

межах поставленого завдання, розроблено стратегію проведення дослідження. 

У межах поставленого завдання науковці вивчали судову практику, зокрема 

матеріали апеляційних судів, з метою виявлення помилок, що трапляються під 

час застосування норм розділу ІІ Особливої частини КК. У звітний період за 

допомогою інтернет-сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень» 

(www.reyestr.court.gov.ua.) досліджено 293 ухвали апеляційних судів Харківської, 

Дніпропетровської, Донецької областей та Автономної Республіки Крим відносно 

вироків відповідних місцевих судів за ч. 1 ст. 115 КК України. В ході дослідження 

виявлено 20 випадків, у яких місцеві суди припустилися помилок у визначенні 

суб‘єктивного ставлення засуджених до смерті потерпілих. Місцевими судами без 

достатніх підстав такі діяння розглядалися як вбивство або замах на вбивство. В 

той же час умислом винних охоплювалося лише заподіяння тяжкого тілесного 

ушкодження, а до такого наслідку, як смерть, мало місце необережне ставлення. 

Тому відповідні вироки були змінені апеляційними судами – вчинені злочини 

перекваліфіковано з ч. 1 ст. 115 (ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК) на ч. 2 ст. 121 (ч. 1 ст. 121 

КК). Виявлення інших помилок при застосуванні ст. 115 КК України 

продовжується.  

Дана робота дозволяє створити інформаційне підґрунтя для наступного 

цілеспрямованого вивчення певних кримінальних справ для виявлення помилок 

саме у діяльності органів кримінального переслідування при застосуванні 

кримінально-правових норм. 

Членами творчого колективу опубліковані наступні наукові праці: 

 Демидова Л.М. «Майно» та «майнова шкода» за законодавством Англії та 

України: порівняльний аналіз. // Питання боротьби зі злочинністю: Вип. 14. – Х.: 

Кроссроуд., – 2007. – С. 55-66; 

 Демидова Л.М. Проблеми визначення в КК України істотної шкоди як 

ознаки злочину та складу злочину. Матер. наук. семінарів та «круглих столів», м. 

Харків, 15-16 травня 2007 р. – Х.: Право, 2001. – С. 7-8; 

 Лемешко О.М. До проблеми підвищення якості кримінального 

законодавства в частині регламентації можливих станів потерпілої особи (на прикладі 

уразливого і безпорадного станів та матеріальної чи іншої залежності) // Питання 

боротьби зі злочинністю. Вип. 13. – Х.:  «Кроссроуд», 2007. – С.110-118; 

 Лемешко О.М. Михайличенко Т.О. Евтаназія - неврегульоване питання 

Кримінального кодексу України // Кримінальний кодекс України 2001 року.: проблеми 

застосування і перспективи удосконалення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 
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квітня 2007 р. У 2 ч. – Львів: Держ. ун-т внутр. справ, 2007. Ч.2 - С.87-89(338с.); 

 Лемешко О.М., Іванків І.Б. Деякі аспекти співвідношення ознак 

«уразливого» та «безпорадного» станів потерпілої особи // Кримінальний кодекс 

України 2001 року.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матер. між 

нар. наук.-практ. конф. 13-15 квітня 2007 р. У 2 ч. Львів: Держ. ун-т внутр. справ, 2007. 

– Ч.2 - С.84-87 (338с.). 

Відповідно до плану зібрано матеріали та підготовлено наукові статті, 

зокрема за такими темами: 

-«Поняття застосування кримінально-правових норм органами 

кримінального переслідування» (виконавець – Л.М. Демидова); 

-«Щодо поняття та стадій застосування кримінально-правових норм» 

(виконавець – О.О. Пащенко).  

Е. За кримінально-виконавчим напрямком «Ефективність діяльності 

Державної кримінально-виконавчої служби України: поняття, критерії, методика 

виміру та шляхи підвищення» (керівник – д.ю.н., проф. А.Х. Степанюк): 

Метою зазначеного дослідження є: вирішення питань ефективності 

виконання кримінальних покарань та ефективності кримінально-виконавчої 

діяльності; теоретична розробка і обґрунтування механізму та критеріїв оцінки 

ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчої служби. 

У звітному періоді було проведено таку роботу: 

- розроблено та узгоджено план дослідження; 

- складено зведений перелік джерел літератури, що стосується питань 

оцінки і критеріїв оцінки ефективності різних правових та економічних інститутів, 

і може бути в подальшому використаний під час підготовки наукових статей, тез 

доповідей на конференціях, а також у роботі з наукового дослідження та 

обґрунтування проблем оцінки ефективності діяльності Державної кримінально-

виконавчої служби України; 

- від Державного департаменту України з питань виконання покарань та 

його регіонального управління у Харківській області отримано Методичні 

рекомендації стосовно визначення рівня виправних колоній (рейтингової оцінки), 

що використовувались у 2004 р. та інформацію про існуючий механізм оцінки 

ефективності діяльності органів і установ виконання покарань; 

- з метою вивчення думки персоналу Державної кримінально-виконавчої 

служби щодо доцільності існуючих та необхідних критеріїв оцінки ефективності 

діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України розроблено 

анкету для анкетування персоналу ВК-12, 18,25,43,54 та СІЗО м. Харкова. 

Анкетуванням було охоплено 250 працівників Харківської області, включаючи 

персонал регіонального Управління Державного департаменту України з питань 

виконання покарань та кримінально-виконавчих інспекцій м. Харкова та 

Харківської області; 

- опубліковано наукову статтю І.С. Яковець «Проблеми визначення 

поняття «ефективність діяльності Державної кримінально-виконавчої служби 

України» // Питання боротьби зі злочинністю. – Вип. 13. – Х., Кроссроуд, 2007. 

(0,5 д.а.); 
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- опубліковано наукову статтю І.С. Яковець Міжнародна практика оцінки 

ефективності діяльності системи виконання кримінальних покарань // Питання 

боротьби зі злочинністю. – Вип. 14. – Х.: Кроссроуд, 2007. (0,5 д.а.); 

- опубліковано наукову статтю  І.С. Яковець. Про деякі аспекти Концепції 

державної політики у сфері виконання кримінальних покарань // Аспект. – 2007. 

– №1 (18) (0,5 д.а.). 

- І.С. Яковець взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченій 10-річчю Кримінально-виконавчого кодексу Російської 

Федерації, яка відбулася у м. Санкт-Петербург 25-26 травня 2007р. Тема наукової 

доповіді: «Понятие эффективности деятельности учреждений исполнения 

наказаний»;  

- І.С. Яковець взяла участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання реформування правової системи України», що 

була проведена у м. Луцьку 1-2 червня 2007р. Тема наукової доповіді: 

«Процедура оцінки ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчої 

служби України».   

 

Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування. 

 

У 2007 р. завершено дослідження за темою «Правова культура в умовах 

становлення громадянського суспільства». РК УкрІНТЕІ № 0105V009018. 

Термін виконання –  01.2006 р. – 12.2007 р. Науковий керівник – к.ю.н., доцент  

І. В. Яковюк. 

Метою роботи стали 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. 

У процесі дослідження протягом звітного періоду приріст наукового знання 

відображено у низці таких наукових положень. 

Європейська правова традиція походить своїм корінням з римського права. 

Шанобливе ставлення до права, сприйняття його як загальної соціальної цінності, 

яке було закладено в працях давньоримських юристів, поступово стає неодмінною 

ознакою правової культури європейських народів.  Формування специфічного 

типу правової свідомості, який протягом століть незалежно від зміни соціально-

історичних умов сприймався і відтворювався юристами як «дух римського 

права», відродження римського права в формі «теоретичної догми» європейського 

права вплинули на розвиток правової культури і правової системи не тільки Італії, 

а й всіх країн континентальної Європи, створюючи передумови для формування 

романо-германської правової сім‘ї. Успіху «експансії» римського права сприяла 

юридична освіта як важливий елемент у механізмі формування і подальшої 

трансляції європейського правового мислення, формування юридичної науки, а 

відтак, і розвитку правової культури. 

Становлення правової системи і правової культури в Давній Русі 

відбувалося за загальними законами, притаманними  праву і правовій культурі 
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будь-якого народу. Проте цей процес набув і своїх особливостей. В епоху 

Середньовіччя в Київській Русі, на суспільство якої вплив європейського 

правового мислення виявився мінімальним, розвиток правової культури набув 

інших закономірностей і напрямів. Геополітична ситуація, в якій опинилася Русь 

після татаро-монгольської навали, необхідність консолідації нації перед 

зовнішньою загрозою зі сходу і заходу призвели до формування такої моделі 

самодержавства, яка жорстко пригнічувала народ, придушувала будь-які спроби 

формування індивідуального начала в суспільстві, заважала утвердженню 

правового начала і розвитку правової культури. 

До занепаду правової культури і розвитку нігілістичних поглядів на право 

призвело правління Івана IV. Страх від його злодіянь був таким сильним, що 

ніхто  не наважився стати на захист істини і справедливості. Люди стали рабські 

слухняними, мінливими, відбувся переворот усіх моральних засад, панівні стани 

(бояри, духовенство, дворяни) охопила суспільно-політична пасивність, що мало 

проявилося у «безсловесному мовчанні» у відповідь на всі злодіяння. При такому 

рівні правосвідомості не міг народитися протест проти злодіяння як форма прояву 

свого громадянського обов‘язку. 

Розвиток права завжди зумовлений потребами регулювання суспільних 

відносин. Наприкінці ХV – у ХVІ ст. формування капіталістичних відносин  у 

Західній Європі стає настільки динамічним, що активний розвиток 

приватноправових відносин перетворився на нагальну потребу. Виявилося, що 

римське право в його первісному вигляді повністю задовольняло нові потреби 

соціально-економічного розвитку. Юристи епохи Ренесансу виявили в 

класичному римському праві, яке первісно мало виключно практичну 

спрямованість, правову систему, цілком придатну для регулювання нових 

капіталістичних економічних відносин. 

Боротьба проти теології, релігійної догматики та духовного диктату церкви, 

з одного боку, і необхідність формування основ світського юридичного 

світогляду — з другого визначили сутність розвитку прогресивної філософської і 

політико-правової думки в Європі у ХVII — XVIII ст.ст. Критика юриспруденції 

набула переважно філософського характеру, а тому закономірно, що 

правосвідомість прагнула визначити своє місце в пануючих філософських 

системах, сформувати фундаментальну світську ідеологію юриспруденції. 

Найбільш значущим результатом цих спроб стало формування школи природного 

права. 

Сприятливі умови для подальшого розвитку правової культури склалися в 

епоху Просвітництва, діячі якого зробили ставку, з одного боку, на витискування 

з масової свідомості клерикальних ідей, ліквідацію реакційних установлень, 

звичаїв, традицій феодалізму, а з другого – на розповсюдження раціонального 

знання, подолання невігластва народних мас, прищеплення  ідей і цінностей, що 

ґрунтуються на повазі до людини як найвищої соціальної цінності. Важливо, що 

хоч і різною мірою і у різній формі, що зумовлювалися національними суспільно-

історичними особливостями, проте процеси, які становили зміст Просвітництва, 

проявили себе як в Європі і Північній Америці, так і в Росії. При цьому 

вітчизняна правова думка далеко не завжди йшла позаду цих процесів, навпаки, 
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інколи вітчизняні мислителі (Ю. Крижанич, П. Орлик, В. Н. Татіщев, М. М. 

Щербатов) висловлювали ідей, які випереджали свій час. 

Новий етап розвитку вітчизняної правової системи, а отже, і правової 

культури припадає на кінець ХVIII — початок ХІХ ст. Цей етап характеризується 

активним розвитком теоретико-правової думки і утвердженням позицій різних 

правових шкіл, передусім школи природного права (М. М. Щербатов, С. Є. 

Десницький, Я. П. Козельський). Однак проти природно-правової теорії 

виступила державна влада, яка заборонила викладання природного права в 

навчальних закладах, аби не збуджувати свідомість активного студентства, 

замінивши його на викладання законознавства. 

Сприятливі умови для реалізації багатьох прогресивних ідей і проектів 

реформ, запропонованих видатними вітчизняними мислителями, були створені за 

умов царювання Олександра ІІ, який ініціював проведення судово-правової 

реформи. Завдяки їй з‘являються суд присяжних, інститути мирових судді та 

адвокатури, передбачаються відокремлення суду від адміністрації, здійснення 

правосуддя виключно судом, закріплюється принцип гласності судового розгляду 

тощо. 

Правова культура і правова система, зокрема нормативно-правові акти, є 

частинами однієї системи і взаємно «підживлюють» одна одну, прискорюючи 

розвиток як позитивних, так і негативних процесів. Вітчизняна історія державно-

правового розвитку доводить, що жодна правова реформа демократичного 

спрямування не дає істотних результатів, якщо вона не охоплює часові рамки, які 

вимірюються трьома-чотирма поколіннями. Якщо норми права, правові форми і 

процедури не встигають набути міцної основи в суспільній свідомості, не 

походять з неї, а сприймаються як нав‘язувані іззовні, то вони з легкістю 

відкидаються суспільною свідомістю, ігноруються нею, і перевага надається 

іншим, більш тісно пов‘язаним з культурою і менталітетом  народу, а тому більш 

зрозумілим і добре відомим формам регулювання суспільних відносин, таким, як, 

наприклад, моральним, релігійним, патріархально-сімейним, традиційно-

побутовим, незалежно від їхнього змісту. 

Певна лібералізація політичного режиму створила наприкінці ХІХ — на 

початку ХХ ст. в Росії сприятливі умови для розвитку правової культури. 

Ліберальна інтелігенція активізувала діяльність у цій сфері. В цей період наукова 

правова свідомість досягла свого найвищого за всю вітчизняну історію рівня і 

була презентована плеядою таких видатних правників, як В. М. Гессен, Б. О. 

Кистяківський, С. О.  Котляревський,  І. А. Покровський, П. І. Новгородцев, Б. М. 

Чичерин (школа природного права), С. А. Муромцев, М. М. Коркунов, П. О. 

Сорокін (соціологічна школа права), Л. І. Петражицький, М. Рейснер 

(психологічна теорія права), Г. Ф. Шершеневич, В. І. Сергеєвич, М. М. 

Ковалевський  (школа позитивного права). Завдяки зусиллям цих науковців у 

вітчизняному правознавстві почали розвиватися тенденції, спрямовані на 

започаткування культурно-правових традицій, формуватися нове правове 

мислення і правосвідомість. Разом з тим у цей період у суспільстві склався 

небезпечний дисбаланс між високим рівнем наукового освоєння правових знань 

представниками юридичної освіти і науки та низькою правовою культурою 
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суспільства в цілому, де панував правовий нігілізм. В такій ситуації у держави не 

виявилося ані досвіду, ані інструментарію для переорієнтації правової і 

політичної свідомості суспільства. 

У СРСР розвиток правової науки не припинявся, хоча однозначну оцінку 

цьому періоду дати важко. Слід визнати, що фактично марксизм-ленінізм знищив 

в Росії досягнуте європейською правовою культурою розмежування інституту 

суб‘єкта і владних відносин і звів сутність влади виключно до ідеї панування та 

підкорення, запровадивши неправовий принцип залежності змісту інституційної 

ідеї від волі пануючого класу. Це призвело до знищення політичних інститутів, 

які тільки починали народжуватися, згортання процесів суспільної комунікації, 

одержавлення громадянського суспільства і деінституціоналізації держави. В 

цьому зв‘язку цілком закономірними виглядають повне скасування новою владою 

права, яке історично склалося в Російській імперії; заміна права революційною 

правосвідомістю, яка на певний час була визнана джерелом права, вигнання або 

пряме знищення видатних правознавців і філософів, які могли аргументовано 

опонувати правлячій ідеології. Як наслідок, був реалізований варіант руйнації 

старого правового порядку, коли культурна динаміка перейшла в фазу аномії 

(хаосу), що завершилася переходом до нового правового порядку (в певному сенсі 

більш примітивного в культурному відношенні). 

Після того як радянська влада вирішила використовувати право як знаряддя 

проведення своєї політики, вона вдалася до тотальної ідеологізації не тільки 

правотворчості, правозастосування і правосуддя, а й юридичної науки і 

підготовки юридичних кадрів, усвідомлюючи, що доти, доки мова права не стала 

для громадян еталоном «правильної» правосвідомості, її замінює професійна 

правосвідомість юристів. У руслі цієї політики формується практика, згідно з 

якою в органах правосуддя, прокуратури і на керівних посадах органів внутрішніх 

справ могли працювати виключно члени партії, які керувалися в першу чергу 

партійною дисципліною і лише потім — законом. 

Радянська правова культура має такі особливості: крайня ідеологізація 

правової культури; формування системи цінностей, в якій не було місця визнанню 

людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю; боротьба з 

інакомислячими в осередку юристів; схильність радянської влади до проведення 

політичних кампаній і театралізованих показових судових процесів над «ворогами 

народу»; абсолютна залежність органів правосуддя від партійно-державного 

апарату тощо. 

Політичний курс на демократизацію в незалежній Україні, проведення 

правової, судової, адміністративної та політичної  реформ актуалізували питання 

про формування більш високої правової культури як передумови і запоруки 

формування демократичної, правової держави. Вимоги до якісно нового типу 

правової культури, якого не знала вітчизняна історія, полягають у підвищенні 

компетентності її носіїв, тобто у прагненні до значно ширших і точніших знань 

правових принципів і змісту законодавства з боку громадян і особливо державних 

службовців, а також у формуванні у них розвинутої, такої, що долає архаїчні 

стереотипи, правосвідомості, орієнтованої на свідоме і відповідальне виконання 

норм права. 
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Право – це один з інститутів культури, що визначається її рівнем і 

характером розвитку. Вплив культури на право і права на культуру, їх 

взаємозв‘язок традиційно розкриваються через категорію «правова культура». У 

новітній історії вітчизняного державотворення проблема підвищення її рівня як 

запорука розбудови демократичної, правової держави і модернізації правової 

системи неодноразово піднімалася науковцями. Проте дослідження правової 

культури з використанням нових методологічних підходів, розкриття її 

співвідношення з правовою системою зберігають свою значущість. 

В юридичній науці питання визначення і тлумачення правової культури 

традиційно визнається складним та дискусійним. Існуючі численні підходи 

стосовно визначення правової культури певним чином відображають її сутність, а 

відтак, мають право на існування. Разом із тим вважаємо, і з цією позицією згодні 

багато хто з дослідників,  що правову культуру слід розглядати як характеристику 

якісного стану правового життя суспільства, що характеризується досягнутим 

рівнем розвитку правової системи, – станом та рівнем правової свідомості, 

юридичної науки, системи законодавства, правозастосовної практики, законності і 

правопорядку, правової освіти, а також ступенем гарантованості основних прав і 

свобод людини. Сприйняття правової культури як якісного стану правового життя 

суспільства або як міри освоєння і використання правових цінностей дозволяє 

використовувати її для характеристики всієї правової системи. У цьому плані 

розгляд і оцінка правової культури з точки зору її прогресу дозволятимуть 

оцінити ступінь правового прогресу конкретної держави. 

Оцінка правової культури передбачає аналіз її певних елементів (рівнів), а 

саме: праворозуміння; правових цінностей; якісного стану юридичної охорони та 

захисту основних прав і свобод людини і громадянина; законодавства; ступеня 

залучення вчених-юристів до розроблення проектів нормативно-правових актів і 

вдосконалення їх змісту, програм боротьби зі злочинністю; законності. 

Правова культура як соціальне явище єдина. Правова культура суспільства 

не існує поза правової культури її членів. Власне вона є умовою, формою і 

результатом культурно-правової діяльності громадян та їх професійних груп, 

передусім юристів. Тому культура юриста як фахівця невід‘ємна від правової 

культури суспільства, а рівень останньої суттєво залежить від професійної 

культури юриста. З іншого боку, від професійного рівня юристів багато в чому 

залежить стан правової культури окремого громадянина. Процес передання  

юридичних знань і досвіду, в якому юристам відводиться головна роль, впливає 

на свідомість і поведінку людини, формує в неї позитивні уявлення, погляди, 

ціннісні орієнтації, почуття, емоції. Все це сприяє вихованню поваги до права, 

законослухняності, впливає на дотримання, виконання і використання індивідом 

правових норм. Саме під час цього процесу відбувається реалізація трансляції 

юридичних знань, ціннісно-нормативної, пізнавально-перетворювальної, 

регулятивної, комунікативної та прогностичної функцій правової культури. 

Актуальне завдання по реформуванню національної правової системи на 

засадах верховенства права може мати сенс лише за умови, якщо даний принцип 

тлумачити більш широко, ніж формальне дотримання вимог закону, а саме — у 

напрямі пошуку змістовних компонентів права. 



 96 

Одним із актуальних напрямів адаптації вітчизняного правознавства до 

викликів сьогодення має стати соціалізація юридичних знань, що передбачає 

розгляд правової проблематики у більш широкому контексті — суспільства в 

цілому, а не лише його державної організації, опосередкованої відносинами 

виключно з приводу формування та реалізації державної влади. Такий підхід дає 

змогу розставити акценти у проблематиці співвідношення державності та 

громадянського суспільства, які разом становлять цілісний соціум, але виконують 

у ньому різні функції – громадянське суспільство є основою державності, а 

державна влада –  важелем управління, який перебуває на службі у суспільства, 

забезпечує його потреби та інтереси. Зрештою, лише за умов чіткого 

усвідомлення соціальної природи правової реальності право може стати дійовим 

засобом обмеження свавілля державної влади, розглядатися у контексті правової 

культури суспільства, формування поваги до права, почуття права тощо. 

Підсумком розширення предмета правознавства має стати розрив 

замкнутого кола формальних юридичних понять та конструкцій, коли 

юриспруденція розуміється як така, що розвивається ―із самої себе‖, а теорія 

права — виключно за рахунок узагальнення висновків галузевих юридичних 

дисциплін, адже, як відомо, набута в такий спосіб системна якість аж ніяк не може 

бути зведена до суми її елементів, пояснення сутності та змісту права лише з 

середини правової матерії. Протилежний висновок ставив би під сумнів 

загальнотеоретичний статус цієї науки, передусім її пізнавальні можливості та  

методологічну функцію відносно тих самих галузей правознавства, висновки яких 

і стали предметом для узагальнення. 

Широкий підхід до праворозуміння передбачає оцінку права і як 

справедливості, і як примусового засобу задля забезпечення впливу на 

суспільство, тобто як своєрідної примусової справедливості, що спирається на 

оптимальне поєднання етичної та владно-примусової складової правового 

способу впорядкування суспільних відносин. Імовірність того, що в разі потреби 

право буде реалізовано за допомогою юридично впорядкованої процедури 

примусу, означає набуття правом нових змістовних якостей, адже поряд з 

нормами, які безпосередньо регулюють поведінку людей, з‘являються й інші 

норми, які зобов‘язують правоохоронні органи вжити заходів щодо забезпечення 

дотримання цих «первісних» норм, які, на відміну від попередніх, набувають 

статусу правової реальності передусім на підставах раціональності та логічної 

істинності. 

Конституція України впливає на процес становлення сучасної правової 

культури громадян, що пов‘язано насамперед зі специфікою Конституції як 

особливого нормативно-правового акта. Слід зазначити, що Конституція як 

Основний Закон держави і суспільства відповідає рівневі теоретичної думки на 

відповідному етапі розвитку країни, відображає менталітет народу, світові 

конституційні цінності, національні традиції та історичний досвід. Конституцію 

України 1996 р. слід сприймати як результат загальної правової культури, що 

сформована і продовжує змінюватися під впливом як позитивних, так і 

негативних економічних, соціальних, політичних та інших чинників. 
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У широкому сенсі слова правова культура не обмежується юридичними 

явищами духовного характеру, а охоплює також певні матеріальні елементи, 

зокрема юридичні інституції (у тому числі органи публічної влади) та їхню 

діяльність (юридичну практику). Такий інтегративний підхід до усвідомлення 

правової культури дає змогу показати взаємний зв‘язок і взаємозалежність між 

усіма складовими правової системи суспільства, її цілісність і водночас 

внутрішню диференціацію. Рівень розвитку правової культури може бути 

зафіксовано лише в реальній правовій діяльності, правовій поведінці, котрі мають 

і самостійні характеристики. Тому форма правління, поряд з іншими продуктами 

правової діяльності, виступає як важливий критерій для характеристики рівня 

розвитку правової культури в цілому та її нематеріальних складових, зокрема 

суспільної правосвідомості. 

Кожен з елементів правової культури, як і кожний елемент форми держави, 

має власний ступінь динамізму, здатності до змін. При цьому форма правління 

являє собою найбільш консервативний компонент організації державної влади, 

оскільки ставлення населення до влади, її ролі та місця в житті людини 

спирається на стійкі уявлення, систему цінностей, традиції, що панують у 

суспільстві. 

Специфіка правової культури полягає в тому, що її рівень і стан значною 

мірою залежать від функціонування державної влади, адже державі притаманна 

головна роль у формуванні високого рівня правової культури. Держава через 

створені нею інституції виконує законодавчі (нормотворчі), правозахисні та 

правоохоронні функції, а тому підвищення рівня культури державних структур — 

це не лише прийняття конституційних, ефективних законів та інших нормативно-

правових актів, а й їх реалізація відповідно до визначених механізмів з 

дотриманням вимог Конституції щодо захисту прав і свобод людини і 

громадянина. 

Правова культура невідривна від правосвідомості, але професійна 

діяльність не може розглядатися як локальна, замкнута і самодостатня 

характеристика особистості. Тому загальна і правова культура державного 

службовця реалізується в продуктах матеріальної і духовної праці, системі 

соціальних норм та інститутів, вона є якісною характеристикою розвитку людини, 

її духовного світу у взаємодії з навколишнім соціальним середовищем (з 

навколишнім світом і самим собою). Деформація правосвідомості особистості 

здатна завдати шкоди правовому регулюванню суспільних відносин, призвести до 

порушення прав і свобод людини, що підриває віру в правові і демократичні 

інститути держави. 

Правова культура державного службовця — це ті моральні та правові 

(юридичні) вимоги, які ставляться до особистості, що претендує на зайняття 

посади державного службовця, та до державного службовця у процесі виконання 

ним завдань і функцій держави, її органів. Визначення та закріплення в чинному 

законодавстві основних вимог до поведінки службовців має важливе значення для 

підвищення авторитету державної служби, зміцнення репутації державного 

службовця, підтримання його честі та гідності, посилення вимог до його 

діяльності. 
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Правова культура кадрів органів місцевого самоврядування — це своєрідна 

система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством 

правового прогресу і одночасно рівню розвитку правової культури територіальної 

громади та відображають у правовій формі стан свободи особистості, інші 

найважливіші соціальні цінності. Як структурні елементи правової культури 

кадрів місцевого самоврядування в динамічному аспекті можна назвати: 

- нормативний — становить сукупність знань посадових осіб місцевого 

самоврядування, необхідних для ефективної реалізації повноважень, закріплених 

за ними нормативними актами; 

- гносеологічний — передбачає постійне оновлення та вдосконалення знань, 

необхідних для виконання професійного обов‘язку (ознайомлення з новими 

досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки і практики, які належать до сфери 

відповідної професійної діяльності, і використання їх в своїй роботі); 

- функціональний — виражається у здатності посадових осіб, 

використовуючи правові знання та практичні навички, ефективно виконувати свої 

професійні обов‘язки. 

Для підвищення правової культури кадрів місцевого самоврядування 

необхідні заходи комплексного характеру: 

а) на загальнодержавному рівні: розроблення та реалізація державної 

політики, спрямованої на безумовне дотримання і забезпечення прав і свобод 

громадян на місцевому рівні і захист інтересів особи; вироблення єдиної кадрової 

політики в сфері місцевого самоврядування, удосконалення контролю за 

дотриманням Конституції та законів України органами та посадовими особами 

публічної влади; 

б) у сфері правотворчості та правозастосування: поглиблення спеціалізації у 

нормотворчій та правозастосовчій діяльності, розширення участі населення у 

сфері нормотворчості, підвищення рівня знань у галузі юридичної техніки, 

широке публічне висвітлення нормотворчої діяльності, посилення юридичної 

відповідальності за порушення процедури підготовки, прийняття та реалізації 

правових актів; створення консультативних рад при органах і посадових особах 

місцевого самоврядування; 

в) у сфері правового виховання: підвищення загальної моральності 

посадових осіб; обов‘язковість правових знань для кадрів місцевого 

самоврядування, а для призначення на деякі посади — вищої юридичної освіти; 

проведення семінарів та курсів підвищення кваліфікації з використанням 

рольових ігор і практичних ситуацій; постійна підтримка інтересу до правових 

знань і забезпечення їх доступності; 

г) у сфері юридичної науки і освіти: подальший розвиток наукових 

досліджень правової культури кадрів місцевого самоврядування, подолання 

розриву між наукою і практикою, підвищення ефективності вищої юридичної 

освіти через більшу спрямованість на потреби практиків, розширення переліку 

юридичних дисциплін у навчальних закладах, які здійснюють підготовку кадрів 

місцевого самоврядування. 

Для побудови демократичної, правової Української держави з огляду на її 

багатонаціональний склад особливого значення набувають досягнення 
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міжнаціональної злагоди в українському суспільстві, забезпечення гармонійного 

розвитку міжнаціональних відносин. Для цього поряд із чітким визначенням 

головних напрямів та пріоритетів етнонаціональної політики, вдосконаленням 

власне правового регулювання міжнаціональних відносин, правового закріплення 

статусу національних меншин, правового забезпечення порядку реалізації тих 

прав особистості, які пов`язані з її етнонаціональною належністю та національно-

культурними уподобаннями, запитами та інтересами, необхідно спрямувати 

зусилля на виховання толерантного ставлення до національної гідності будь-якої 

особистості, її національної культури, мови, звичаїв, самобутності, релігії, 

національно-культурних уподобань тощо. 

За результатами дослідження опубліковано: 

Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: 

Монографія / За ред. Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка. – Х.: Право, 2007; та 16 наукових 

статей. 

Проведено: 

Міжнародну наукову конференцію «Правова культура і громадянське 

суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку», 12 жовтня 2007 р., м. Харків. 

 

Інститут приватного права і підприємництва. 

 

 Інститутом провадилися дослідження за двома темами. 

 У звітному періоді науковці Інституту на замовлення Міністерства 

економіки України завершили дослідження теми «Житлове право у світлі 

ринкових перетворень: стан та напрямки вдосконалення на сучасному етапі 

в Україні» (№ державної реєстрації 0103U3108). Строк виконання – 09.2005 р. – 

06.2007  р. Науковий керівник – к.ю.н., доцент М.К. Галянтич. 

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 вдосконалення цивільно-правових норм передбачають врегулювання 

майнових та особистих немайнових відносин в житловій сфері, розроблення 

рекомендацій щодо оптимізації житлових прав людини і громадянина в Україні. 

Приріст наукових знань за темою «Житлове право у світі ринкових 

перетворень: стан та напрямки вдосконалення на сучасному етапі в Україні» за 

звітній період характеризується  таким: 

  Досліджено та доведено  низку положень, які мають важливе як теоретичне, 

так і практичне значення, зокрема в отриманих результатах аналізу чинного 

законодавства України щодо питань правого регулювання житлових відносин. 

За умови оновлення житлового законодавства в межах кардинального 

реформування соціально-економічних відносин в Україні, внесення відповідних 

змін до чинного законодавства, що позначилися на практиці його застосування, 

виникає нагальна потреба опанувати відносини, породжені практикою, науково 

проаналізувати чинне законодавство, визначити перспективи розвитку житлового 

законодавства як складової  сучасного приватного права. 
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Методологія розвитку правовідносин у житловій сфері в період розбудови 

ринкової економіки передбачає необхідність системного комплексного підходу 

для визначення сфери державного регулювання житлового фонду, врахування 

його органічного поєднання з ринковими саморегуляторами та використанням 

досвіду Європейських країн у цій сфері. 

Розроблення і реалізація програм житлового будівництва, розгортання 

соціальної та ринкової інфраструктур зі створенням умов для залучення фінансів 

підприємств недержавних форм власності з метою будівництва житла є 

нагальними потребами, що вимагають свого вирішення як у правовому, так і в 

економічному плані. 

В Україні прийнято нові Цивільний, Сімейний кодекси, які тією чи іншою  

мірою регулюють житлові правовідносини. У зв‘язку з цим потребують 

докорінної зміни чинні законодавчі та інші нормативні акти, прийняті з 1983 р. та 

за різні роки незалежності України, що регулюють правові відносини у житловій 

сфері. Чинне житлове законодавство не відповідає змінам, що відбулися за 

останні десять років в економіці країни, та потребує негайного приведення його у 

відповідність із системою ринкової економіки. 

Виявлення проблем цивільно-правового захисту житлових прав людини 

вкрай є необхідним, оскільки відносини, пов'язані з отриманням, користуванням 

та розпорядженням жилими приміщеннями, регулюється значною кількістю 

нормативних актів, у тому числі підзаконних, що ускладнює вирішення питань, 

що виникають в цій сфері. Розв‘язання проблеми реалізації прав громадян на 

житло, розвиток житлового господарства є необхідними умовами практичного 

переходу до ринкової моделі розвитку країни і повинні знайти реалізацію у 

нормативно-правових актах, враховуючи як власний, так і зарубіжний досвід. 

Державна політика повинна спрямовуватися на: створення механізмів, що 

передбачають можливість отримання житла малозабезпеченими громадянами 

України, які не мають житла чи мають недостатню кількість житла; гарантування 

на законодавчому рівні житлових прав громадянам України; забезпечення та 

доступність житла; створення умов для житлового будівництва особам, що 

можуть задовольнити свою житлову потребу самостійно, з обов‘язковим 

субсидуванням будівництва. 

Потребують розв‘язання проблеми, пов‘язані з приватизацією та 

реприватизацією житла, будівництвом нового. Незважаючи на низький рівень 

забезпеченості громадян житлом, обсяги його будівництва щорічно зменшуються. 

Лише невеликий відсоток осіб, які потребують поліпшення житлових умов, мають 

змогу будувати будинки або інвестувати будівництво. Разом з тим існує 

необхідність у будівництві нового житла і для менш забезпеченого населення. 

Дослідження специфіки суспільних відносин у житловій сфері потребує: 

проведення комплексного аналізу приватно-правової системи охорони та захисту 

житлових прав і законних інтересів суб'єктів права, спираючись на норми  

матеріального цивільного права; визначення шляхів удосконалення приватно-

правового регулювання житлових правовідносин; дослідження правових засад 

організації та діяльності суб'єктів житлового права; виявлення проблем цивільно-

правового захисту житлових прав людини в контексті адаптації законодавства 
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України до вимог Європейського співтовариства на засадах розмежування та 

поєднання приватноправових та публічно-правових методів правового 

регулювання; розроблення механізмів забезпечення належного рівня державного 

захисту житлових прав та законних інтересів людини. 

Необхідно розробити  нормативну базу, яка б реально забезпечувала права 

громадян на житло шляхом розгортання соціальних державних та ринкових 

інфраструктур в житловій сфері, залучення і реалізації недержавних інвестицій в 

житлове будівництво. Соціальна спрямованість державної житлової політики 

відповідно до Конституції України повинна виявлятися у створенні умов для 

забезпечення громадян доступним для них житлом, але для цього необхідно 

створити відповідну нормативну базу, яка регулюватиме умови забезпечення 

громадян житлом та забезпечить функціонування ринкових структур у житловому 

господарстві.  

Наведене підтверджує необхідність проведення фундаментального 

теоретико-правового дослідження у сфері житлових відносин з метою сприяння 

виявленню та подальшому вирішенню існуючих проблем житлового права, а 

також проведенню житлової реформи в Україні, спрямованої на забезпечення та 

захист житлових прав громадян України в умовах формування громадянського 

суспільства.  

В контексті викладеного основними завданнями наукового дослідження за 

темою «Житлове право у світі ринкових перетворень: стан та напрямки 

вдосконалення на сучасному етапі в Україні» є розроблення науково 

обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо становленню та розвитку 

приватного права в житловій сфері, одержання нових наукових знань у  цій сфері, 

впровадження їх у практику, сприяння державним органам у розбудові України як 

правової та соціальної держави з урахуванням вимог європейського розвитку 

громадянського суспільства.  

За результатами проведеного наукового дослідження науковцями 

Інституту спільно з практикуючими юристами підготовлено та видано такі 

роботи. 

1. Реформування житлового законодавства: проблеми та перспективи. 

Збірник наукових матеріалів.(Ред.кол.: М.К.Галянтич, О.Д.Крупчан, Є.О.Мічурін). 

К.: Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 172 

с. 

2. Коментар судової практики розгляду житлових спорів / (За заг.ред М.К. 

Галянтича, автори: А.І.Дрішлюк, Л.Г.Лічман, В.М.Махінчук ). К.- Наук.-дослід. 

ін-т приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 336 с. 

 

У 2007 р. Інститут розпочав дослідження за темою «Розроблення і 

впровадження правового механізму реалізації та захисту особистих 

немайнових прав фізичних осіб в Україні в контексті євроінтеграції». РК 

УкрІНТЕІ 0107U002931. Строк виконання – 01.03.07 р. –  01.02.09 р. Керівник – 

д.ю.н., академік АПрН України В.В. Луць.  
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Головна мета дослідження: розроблення та подальше впровадження 

належного механізму законодавчого забезпечення і дотримання особистих 

немайнових прав  кожної фізичної особи є необхідною складовою побудови в 

Україні громадянського суспільства, а також умовою входження України в 

простір загальноєвропейських інтеграційних процесів.  

Це зумовлює потребу в систематизації наукових розробок тематики 

особистих немайнових прав, дослідженні практичних проблем реалізації 

фізичними особами належних їм особистих немайнових прав та його меж, а також 

захисті від свавільних порушень і посягань на немайнові блага особи. Остаточною 

метою дослідження є вироблення на підставі узагальнення положень 

законодавства України, теоретичних розробок та практики реалізації та захисту 

особистих немайнових прав доктрини інституту особистих немайнових прав та 

шляхів її провадження в правове поле (законодавство і практику), що 

узгоджувалося б з європейськими стандартами прав людини. 

Приріст наукових знань за зазначеною темою у звітній період  полягає у 

такому: 

- доведено, що сучасне цивільне законодавство не тільки відносить особисті 

немайнові відносини до предмета цивільного права, а й вказує на можливість як їх 

регулювання, так і охорони. Водночас сучасна правова парадигма здійснення і 

захисту особистих немайнових прав фізичних осіб досить обмежено сприймається 

більшістю населення України, що вимагає проведення широкої роз‘яснювальної 

та ідеологічної роботи серед широких кіл громадськості, а також формування 

судової практики захисту не лише честі гідності і ділової репутації, як це має 

місце на сьогодні, а й всіх інших особистих немайнових прав фізичних і 

юридичних осіб; 

- встановлено, що формулювання більшості статей Книги 2 ЦК України не 

забезпечує належну реалізацію сучасної парадигми розширеної правової охорони 

особистих немайнових прав фізичних осіб, що була закладена розробниками ЦК  

України. Тому наразі постає об‘єктивна необхідність вироблення та внесення змін 

і доповнень до статей Книги 2 ЦК України, що дозволить конкретизувати окремі 

їх положення, усунути наявні суперечності і неузгодженості з іншими актами 

законодавства України та нормами міжнародного права, а також забезпечити 

реальне здійснення і захист особистих немайнових прав фізичних осіб; 

- обґрунтовано, що особисті немайнові права є не простою сукупністю 

окремих суб‘єктивних цивільних прав, а певною системою, під якою слід 

розуміти обумовлені біологічними, соціальними, духовними, культурними, 

економічними, політичними та іншими чинниками об‘єднання особистих 

немайнових прав фізичної особи у погоджене, впорядковане та єдине ціле і 

одночасний  їх поділ на відповідні внутрішньо диференційовані складові, що 

наділені самі по собі відносною самостійністю та автономністю функціонування. 

- доведено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності є 

окремим різновидом особистих немайнових прав і мають специфічну правову 

природу, дещо відмінну від правової природи особистих немайнових прав 

фізичних осіб, закріплених в Книзі 2 ЦК України. Встановлено, що особисті 
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немайнові права інтелектуальної власності у творця виникають з моменту 

створення творчого результату та надання йому об‘єктивного виразу; 

- обґрунтовано, що положення ЦК України та Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» щодо особистих немайнових прав творців 

містять окремі неузгодженості, обумовлені насамперед різною концепцією 

правового регулювання одних і тих самих відносин, а також відмінною правовою 

термінологією. В зв‘язку з цим пропонується запровадити єдиний підхід до 

регулювання особистих немайнових відносин інтелектуальної власності та 

уніфікувати відповідні терміни, що застосовуються у вказаних нормативних 

актах; 

- розкрито проблеми філософсько-історичної ґенези особистих немайнових 

прав фізичної особи, досліджено питання особистих немайнових відносин як 

складової предмета цивільного права, визначено правову природу, ознаки та 

галузеву належність особистих немайнових прав фізичних осіб. 

За результатами проведеного наукового дослідження науковцями Інституту 

підготовлено та видано: 

Особисті немайнові права фізичної осіб у цивільному праві. Поняття, зміст, 

система, ообливості здійснення та захисту: Монографія; Р.О. Стефанчук – 

Хмельницький: Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва АПрН України, 

2007. – 626 с. 

 

Інститут інтелектуальної власності  

 

Інститут у звітному році провадив дослідження з двома темами. 

У поточному році завершено дослідження за темою  «Вдосконалення 

правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності з метою 

приведення у відповідність з міжнародними актами». РК в УкрІНТЕІ 

0106U000011. Строк виконання: 2006 р. – 2007 р. Наукові керівники: д.ю.н. 

О.Орлюк, к.ю.н. Т.Демченко.  

 

Мета теми: дослідження норм європейських директив та міжнародних 

конвенцій у сфері інтелектуальної власності, розроблення 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 в країнах ЄС та СНД, 

правовий аналіз законодавства України в цій сфері, визначення основних 

напрямів 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 торговельних конфліктів 

між Україною та іншими країнами СНД. 

У рамках зазначеної проблематики у звітному періоді досліджувалися такі 

аспекти теми. 

 1. Дослідження правових норм що забезпечують на міжнародному рівні 

механізми захисту прав інтелектуальної власності суб‘єктів господарювання 
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України, співвідношення правового забезпечення інноваційної діяльності у сфері 

інтелектуальної власності в нормах міжнародного права. Наукові керівники – 

д.ю.н. О.Орлюк, к.ю.н. Т.Демченко. 

 2. Дослідження правового режиму охорони промислових зразків, 

авторських прав і суміжних прав, сортів рослин, корисних моделей, 

комп‘ютерних програм. Наукові керівники – к.ю.н. О.Штефан, к. філол. н. 

В.Дроб‘язко. 

 3. Розроблення шляхів адаптації законодавства україни у сфері інноваційної 

діяльності до норм міжнародного права. Науковий керівник – д.е.н., проф. О. 

Бутнік-Сіверський.  

4. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення правового статусу 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). 

Наукові керівники – к.ю.н. Т.Демченко, с.н.с. П.Боровик. 

  
Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної 

власності знайшли свій прояв у такому вигляді.  

 

1. Опубліковано: 

Дроб‘язко В. Актуальні проблеми захисту прав об‘єктів інтелектуальної 

власності. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2007. – 141 с. 

  17 статей та тез наукових доповідей співробітників Інституту з питань: 

неузгодженості положень ЦК України з іншими нормативно-правовими актами у 

сфері авторського права, охорони прав на твори образотворчого та ужиткового 

мистецтва, співвідношення права інтелектуальної власності та права власності, 

державної інноваційної політики в контексті правового визначення та 

законодавчого закріплення актуальних проблем щодо захисту інтелектуальної 

власності в Україні; дослідження стану та шляхів  вдосконалення 

правозастосовної практики, проблем державного управління у сфері національної 

інноваційної системи, принципів та механізмів реалізації державної політики в 

інноваційній сфері тощо.  

 Підготовлено і передано до друкарні монографію: П.Боровик, Т.Коваленко, 

О.Тверезенко «Інститут патентних повірених: міжнародний досвід та національна 

практика» / За заг.ред д.ю.н. О.Орлюк. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 192 с.   

2. Проведено: 

дослідження щодо: 

– узгодженості норм національного законодавства у сфері авторського 

права, які закріплені у ЦК України, Законі України «Про авторське право і 

суміжні права» із міжнародними актами;  

– проблемних питань правового режиму охорони таких об‗єктів 

авторського права, як твори образотворчого та твори ужиткового мистецтва на 

сучасному етапі розвитку законодавства України у зіставленні із міжнародним 

законодавством; 

– визначено відповідність норм Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» проекту Закону «Про внесення змін до Закону 



 105 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та вимогам Угоди 

TRIPS; 

– правового режиму охорони винаходів і корисних моделей в зарубіжних 

країнах. Опрацьовано основні положення законодавства у сфері правової охорони 

винаходів країн-членів Європейського Союзу (Австрії, Бельгії, Великої Британії, 

Греції, Італії, Німеччини, Франції, Швеції) та інших країн світу (Австралії, 

Бразилії, Індії, Канади, Китаю, Мексики, Туреччини, Японії). Результати 

дослідження представлено у вигляді тематичних добірок; 

– співвідношення інтелектуальної власності та права власності; 

– правового статусу патентних повірених Російської Федерації, 

Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії, Європейського Союзу, України; 

– нормативної бази з міжнародної кооперації України в порівнянні з 

законодавством високорозвинутих країн; 

– шляхів гармонізації законодавства України у сфері правової охорони 

винаходів і корисних моделей відповідно до вимог Угоди  TRIPS; 

– механізмів міжнародної охорони суміжних прав та практики української 

нормотворчості у цій сфері;  

– тенденції розвитку світової економіки. Підкреслено, що у промислово 

розвинутих країнах, що утворюють кістяк глобальної економіки, практично в усіх 

галузях виробництва панує п'ятий технологічний уклад і відбувається активне 

освоєння шостого (з початку 90-х років минулого століття). Якщо п'ятий 

технологічний уклад будується переважно на роздільному функціонуванні науки, 

проектування, виробництва і споживання продукту (стадії створення, відтворення 

і споживання продукту розділені в просторі і часі), то шостий забезпечує 

сполучення цих стадій (безперервне вдосконалення і підтримка життєвого циклу 

продукції") завдяки тому, що кожний учасник створення продукту може на основі 

єдиних стандартів удосконалити його в будь-якій ланці і це удосконалення буде 

негайно відтворене всією системою, яка отримала назву калс-технології. У цих 

умовах виробництво і його продукти стають системами, що саморозвиваються: 

наука вперше - безпосередньою продуктивною силою, а виробництво - сферою 

реалізації наукових досягнень. На цій основі активно розвиваються виробничі 

технології і галузі виробництва, що пов'язані зі створенням продуктів із 

принципово новими властивостями на основі реструктуризації знакових систем 

неживої і живої матерії - нанотехнології, генної інженерії, біотехнології. В 

Україні ж поки майже не вкладаються грошові кошти у розвиток технологій 

навіть п‘ятого укладу; 

– інноваційно орієнтованої економіки країн світу, яка визначається низкою 

специфічних для неї рис, зокрема: 

– чітко визначеною спрямованістю відтворювального процесу на досягнення 

високої технологічної конкурентоспроможності країн за рахунок нових знань, 

технологій та інформації; 

 наявністю соціально-економічної інфраструктури, що відповідає 

завданням зростання технологічної конкурентоспроможності до рівня найбільш 

розвинутих країн світу; 
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 наявністю технологічного і виробничого потенціалу - матеріальних і 

людських ресурсів, здатних забезпечити випуск конкурентної 

високотехнологічної продукції; 

 значно вищими показниками економічної ефективності виробництва (у 

порівняно з традиційною економікою), які в основному досягаються за рахунок 

інноваційних чинників. У структурі інноваційно розвинутих країн світу майже 

60% становлять ті, що мають проривне значення або належать до крупних 

технологічних досягнень. Частка інновацій, пов'язаних тільки з удосконаленням 

традиційних технологічних процесів, у таких країнах має тенденцію до 

зменшення і не перевищує 10-12%. 

Порівняльно-правовий аналіз: 

 - 9-ї редакції Міжнародної Класифікації Товарів і Послуг, що набула 

чинності в Україні з 1 січня 2007 р.; 

- найбільш суттєвих недоліків норм ЦК України, які суперечать як  Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», так і з міжнародно-правовим 

актам з авторського права. Безпосередньо увагу було зосереджено на таких 

статтях ЦК України: ст. 439, ч. 1 ст. 441, ч. 1 та ч. 4 ст. 442, ст. 447, ст. 448;  

 - основних положень Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» та законів у сфері правової охорони винаходів і корисних 

моделей Австрії, Бельгії, Італії Ірландії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Японії. 

За результатами проведеного порівняльного аналізу визначено законодавчі норми, 

які є близькими або відрізняють національний закон від законів інших країн, що 

досліджувались;  

 - основних положень законодавства в сфері правової охорони винаходів 

Австралії, Бразилії, Індії, Канади, Китаю, Мексики, Туреччини, Японії в 

структурованому вигляді; 

 - стану виконання першого етапу Міжгалузевої науково-технічної 

програми України «Депозитарії мікроорганізмів та інших біологічних матеріалів 

на 2003-2018 рр.»; 

 - норм Закону України та Угоди TRIPS в контексті правового 

регулювання охорони секретних винаходів та умов надання примусової ліцензії; 

- основних положень підготовки фахівців у галузі інтелектуальної власності 

Франції, Сполучених Штатів Америки, Канади, Російської Федерації, країн 

Європейського Союзу, України; 

- пропозицій щодо розширення міжнародного співробітництва України з 

високорозвинутими країнами у науково-інноваційній діяльності. 

 Джерела права: 

– Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення; 

– Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення; 

– Брюссельська конвенція про розповсюдження програм через супутники;  

– Стандарти Угоди ТРІПС щодо наявності обсягу та використання 

суміжних прав. 

Здійснювався моніторинг: 
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 спеціальної літератури та інших джерел з питань: 

- правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності; 

- венчурного фінансування;  

- міждержавного інноваційного розвитку і співробітництва: стан, 

проблеми, перспективи; 

- правового режиму охорони таких об‗єктів авторського права, як твори 

образотворчого та твори ужиткового мистецтва; 

- формування та реалізації інноваційної політики; 

- науково-технологічного та інноваційного розвитку в світовому просторі; 

- первісного обліку нематеріальних активів у господарській діяльності: 

 – правового захисту комп‘ютерних програм та баз даних (у англомовному 

сегменті Інтернет;  

 – законодавства України та європейських директив, які стосуються 

регулювання правових відносин у сфері регулювання інноваційної діяльності, 

світових тенденцій залучення зарубіжних інвестицій, особливостей реалізації 

інноваційної політики, об‘єднання економічного і інноваційного потенціалів 

недержавного і державного секторів економіки в рамках державного 

регулювання. Наведено приклади зарубіжного досвіду співпраці між державою, 

крупним бізнесом і банками. 

 

Розроблено 

– пропозиції щодо вдосконалення проектів законів України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки»; 

порівняльні таблиці до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» та законів в сфері правової охорони винаходів і корисних моделей 

Австрії, Бельгії, Італії Ірландії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Японії; 

– пропозиції, концепцію та проект Закону України «Про патентних 

повірених»; 

– методичні підходи щодо: 

 - визначення терміна «механізм фінансового регулювання» та специфіки 

використання такого механізму для цілей регулювання інноваційної діяльності; 

 - змісту понять «твір образотворчого мистецтва», «твір ужиткового 

мистецтва» та «твір дизайну»; 

 - сутності «права доступу» до творів образотворчого мистецтва. 

Підготовлено: 

 розділ до практичного посібника «Захист прав інтелектуальної власності: 

міжнародні і національні норми законодавства та їх правозастосування»: 

 розділ «Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення», в якій викладено наступні питання: 

принцип національного режиму; зміст конвенційного права; зміст норм 

конвенцій, застосованих до виробників фонограм; до організацій мовлення; 

відносини між Римською конвенцією і авторським правом тощо; 

 розділ «Інші спеціальні конвенції в галузі суміжних прав», в якому 

висвітлено такі питання: 

цілі та завдання спеціальних конвенцій;  
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матеріально-правові положення конвенції про фонограми; 

матеріально-правові положення про Конвенції про супутники. 

 

 тематичні інформаційно-аналітичні добірки: 

– «Інноваційна діяльність: формування. Розвиток, законодавче 

забезпечення»; 

– «Корпоративная система управления инновациями»; 

– «Державне регулювання інноваційної діяльності». Вип.1; 

– «Законодавство в сфері правової охорони винаходів країн-членів ЄС 

(Австрії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Італії, Німеччини, Франції, Швеції) в 

структурованому вигляді»; 

– «Законодавство в сфері правової охорони винаходів Австралії, Бразилії, 

Індії, Канади, Китаю, Мексики, Туреччини, Японії в структурованому вигляді». 

Інформаційно-аналітичні добірки вміщують інформаційні матеріали з 

питань законодавства України та європейських директив, які стосуються 

регулювання правових відносин у сфері регулювання інноваційної діяльності, 

світових тенденцій залучення зарубіжних інвестицій, особливостей реалізації 

інноваційної політики, об‘єднання економічного та інноваційного потенціалів 

недержавного і державного секторів економіки в рамках державного регулювання, 

правової охорони винаходів країн-членів ЄС. Наведено приклади зарубіжного 

досвіду співпраці між державою, крупним бізнесом і банками. 

 Розкрито теоретичні аспекти фінансового регулювання інноваційної 

діяльності промислових підприємств в Україні, а саме: розглянуто існуючі 

підходи до вивчення життєвого циклу інновацій та розкрито особливості перебігу 

життєвого циклу інновацій у зв‘язку зі здійсненням на різних його етапах 

операцій трансферу технологій.  

Виявлено та обґрунтовано шляхи розв‘язання основних проблемних питань 

щодо: 

 захисту об‗єктів інтелектуальної власності у відповідності до вимог 

Угоди TRIPS; 

– співвідношення інтелектуальної власності та права власності, що 

належить до дискусійних питань національної правової доктрини. Підготовлено 

наукову статтю «Співвідношення інтелектуальної власності та права власності»‖; 

– розмежування понять «добре відомий знак» на прикладі французьких та 

американських спеціалістів в галузі інтелектуальної власності; 

– формування та реалізації науково-технологічної та інноваційної 

політики; 

– державної інноваційної політики: проблеми правового визначення та 

законодавчого закріплення; 

– засад та механізмів реалізації державної політики в інноваційній сфері;  

– розподілу компетенції органів державної виконавчої влади при 

здійсненні інноваційної політики;  

– функціональних особливостей інновацій як об‘єкта інноваційного права; 

– деяких аспектів застосування Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». 
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Проведене дослідження за даною темою дозволило розробити низку 

заходів, рекомендацій та зробити такі висновки щодо: 

 

Проблем правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної 

власності в Україні порівняно із міжнародним досвідом:  

 1. Недосконалість норм ЦК України створює низку проблем, до яких можна 

віднести наступні, зокрема наявність:  

 суперечності між ЦК України та іншими нормативно-правовими актами, 

а також міжнародно-правовими актами, ратифікованими Україною; 

 внутрішньої неузгодженості (суперечності) статей ЦК України;  

  великої кількості статей, які характеризуються «урізаним дубляжем» 

положень, що містяться у спеціальних нормативно-правових актах, які повно і 

безпосередньо регулюють конкретні цивільні правовідносини;  

 термінологічної неузгодженості норм ЦК України із нормами інших 

нормативно-правових актів та інших проблемних питань, що ускладнюють або 

унеможливлюють безпосередню реалізацію норм ЦК України; 

 неузгодженості або колізійності положень ЦК України та ГК України.  

Зазначені проблеми мають місце і при правовому регулюванні відносин у 

сфері інтелектуальної власності. До прийняття ЦК України якість правового 

регулювання зазначених відносин була різною. Зокрема, регулювання суспільних 

відносин у сфері авторського права на рівні спеціального закону відповідало 

вимогам міжнародних актів і не викликало проблем у правозастосуванні. Менш 

досконалим, порівняно із авторським правом, було правове регулювання відносин 

у сфері промислової власності. Високий рівень правового регулювання відносин у 

сфері авторського права досягався завдяки тому, що Закон України «Про 

авторське право і суміжні права», не містив колізій, а цілісно, узгоджено, згідно з 

положеннями міжнародно-правових актів регулював відносини у зазначеній 

сфері. Проблеми при застосуванні норм авторського права виникли з прийняттям 

ЦК України, і пов‗язано це із існування низки колізійних норм, що стали 

результатом неузгодженості норм ЦК України та Закону України «Про авторське 

право і суміжні права». 

2. Норми Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

не відповідають вимогам Директиви ЄС щодо: 

 об‘єктів в галузі біотехнології, яким надається правова охорона, та 

об‘єктів, яким не надається правова охорона як винаходам;  

 понятійного апарату, який використовується в Законі України;  

 правового регулювання охорони секретних винаходів та надання 

примусової ліцензії.  

3. У чинному податковому законодавстві все ще залишаються 

невирішеними два принципових питання: 

 узгодження положень податкового законодавства з положеннями 

міжнародного та національного законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Прикладом цього може бути визначення для цілей оподаткування терміна 

«роялті»; 
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 відсутність чіткого визначення місця вчинення операцій з передання 

майнових прав інтелектуальної власності, урахуванням особливостей операцій 

трансферу технологій. 

4. Законодавство у сфері інтелектуальної власності вимагає вдосконалення, 

а саме: слід внести зміни до ЦК України, Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки» у контексті приєднання України (ще у серпні 2002 р.) до 

Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків. Невнесення до 

сьогоднішнього часу таких змін матиме такий негативний наслідок: невизнання в 

ЦК України за власниками міжнародних реєстрацій на промислові зразки 

майнових прав інтелектуальної власності унеможливлює загалом здійснення 

операцій комерційного трансферу технологій та/або їх складових, захищених 

міжнародними реєстраціями на промислові зразки (через укладання договорів з 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на відповідні 

міжнародні реєстрації). 

5. Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 

творів твори декоративно-прикладного мистецтва можуть набувати правової 

охорони або як художні твори (об'єкти авторського права), або як промислові 

зразки (результати науково-технічної творчості). Тобто промислові зразки не 

можуть набути правової охорони як художні твори. В Україні ця проблема не 

розв‘язана.  

6. Права інтелектуальної власності – це одна категорія, а право власності на 

матеріальний об‘єкт (виріб), в якому втілено твір, винахід, корисна модель тощо – 

це зовсім інша категорія. Відповідно суб‗єкти права інтелектуальної власності – 

це одна категорія, а власники речей – це інша категорія суб‗єктів права. Ця логіка 

дає можливість зробити висновок, про те що саме у цьому контексті слід 

розглядати співвідношення права інтелектуальної власності і права власності на 

річ. 

Розмежування права власності у загальному цивілістичному розумінні (на 

річ, майно) і права інтелектуальної власності (на результати інтелектуальної, 

творчої діяльності) пов‗язано із особливостями об‘єкта та змісту правовідносин, 

що виникають у зв‗язку з володінням, користуванням і розпорядженням 

об‗єктами права інтелектуальної власності та предметами (речами), які є копією 

таких об‗єктів, або об‗єктами права інтелектуальної власності, які не мають 

властивостей до тиражування, наприклад, твори мистецтва, архітектурні форми.  

7. З метою узгодження положень податкового законодавства із 

положеннями національного та міжнародного законодавства у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності видається за доцільне замінити термін «роялті» 

терміном «ліцензійні платежі». Під останніми слід розуміти платежі будь-якого 

виду, отримані Ліцензіаром ― власником майнових прав на об‘єкти права 

інтелектуальної, в тому числі промислової, власності від Ліцензіата за надане 

право на використання об‘єкта права інтелектуальної, в тому числі промислової, 

власності на строк та на умовах, визначених у відповідному договорі між 

сторонами. З метою мінімізації ризиків держави, пов‘язаних з необґрунтованим 

звуженням бази оподаткування ПДВ, зумовленого невіднесенням тих чи інших 
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операцій з передання майнових прав інтелектуальної власності до операцій з 

надання послуг на митній території України, пропонується: 

 другий абзац підпункту «д» пункту 6.5 ст. 6 Закону України «Про 

податок на додану вартість» викласти таким чином: «передання майнових прав 

інтелектуальної власності на об‘єкти права інтелектуальної власності»; 

 доповнити підпункт «д» пункту 6.5 ст. 6 Закону України «Про податок на 

додану вартість»: «Для цілей даного підпункту митна територія України 

визнається місцем поставки послуг покупцю при отриманні ним доходу або 

вигоди від споживання цих послуг на митній території України».  

 

Науково-інноваційна діяльність. 

Ураховуючи територіальну, галузеву та структурну неоднорідність її 

науково-технологічного потенціалу та традиційні господарські зв'язки України з 

країнами СНД, серед найбільш перспективних для України моделей 

інноваційного розвитку, які можливо адаптувати до умов інноваційного розвитку 

України, слід виділити такі: 

-  централізованого управління інноваційною діяльністю в інноваційній 

сфері; 

-  регіональних пріоритетів інноваційного розвитку; 

-  ефективного використання локальної концентрації інноваційного 

потенціалу;  

- міжнародної співпраці в інноваційній сфері. 

На цій основі потрібно обирати оптимальну стратегію розподілу сил і 

можливостей держави в плані поступової реалізації означених моделей 

інноваційного розвитку. 

Найбільш важливим напрямом в умовах адаптації законодавства України до 

норм міжнародного права є створення та вдосконалення ефективної законодавчої 

і нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності на різних рівнях 

управління. Тут виділяють чотири основні групи законодавчих актів, які 

регулюють такі питання: 

 внутрішньоекономічні відносини щодо інноваційного розвитку, 

здійснення інноваційної діяльності в різних сферах господарської, науково-

технічної, інформаційної та інших видах діяльності; 

 структурно-функціональне та екологічне забезпечення інноваційної 

діяльності; 

 особливості здійснення інноваційної діяльності на окремих територіях і в 

економічних зонах; 

 питання інтелектуальної власності і механізм інформаційного 

забезпечення інноваційної діяльності; 

 зовнішньоекономічні відносини. 

 Нормативно-правова база інноваційної діяльності в Україні є досить 

суперечливою і, крім того, неповною мірою відповідає засадам економіки, що 

ґрунтується на знаннях. До цього часу відсутня достатньо ефективна правова 

основа захисту прав інтелектуальної власності, функціонування венчурного 
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капіталу як ринкового інституту; процедури створення окремих суб'єктів 

інноваційної діяльності безпідставно ускладнено; законодавчо не встановлено 

критерії інноваційності проектів і розмежування інвестиційних та інноваційних 

проектів; недостатньо внормовано питання об'єктивної експертизи та конкурсних 

засад бюджетного фінансування наукових, науково-технічних, інноваційних 

програм і проектів.  

 Важливим аспектом державного регулювання в інноваційній сфері є 

вирішення питань фінансового забезпечення інноваційного розвитку з 

урахуванням стимулюючих важелів (податкові пільги; розвинута інфраструктура 

інноваційної діяльності на основі вдосконалених правових і фінансових відносин; 

вдосконалення процедури надання державної фінансової підтримки 

підприємствам, які впроваджують інноваційні проекти; стимулювання 

позабюджетного фінансування тощо). 

Зростання економіки України упродовж останніх років базується на 

простому відтворенні стану технологічної бази, яка сформувалася в минулому. З 

моменту одержання Україною незалежності вихідні диспропорції української 

промисловості, що полягають в гіпертрофованому розвиткові галузей, які 

виробляють продукцію з низьким ступенем перероблення, збереглися, а за 

деякими напрямами навіть поглибились.  

 Проведений моніторинг законодавчого забезпечення інноваційної 

діяльності дає підстави пропонувати такі пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства: 

- скасувати рішення Верховної Ради України про зупинення чинності Закону 

України «Про інноваційну діяльність» у ст.ст. 21 та 22, які передбачають пільгове 

оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності (зниження на 50% ПДВ і так саме 

- податку на прибуток), а також звільнення від мита і того самого ПДВ при 

ввезенні в Україну сировини, комплектуючих виробів та обладнання, необхідних 

для випуску інноваційного продукту, що створить можливість спрямувати 

додаткові кошти на фінансування інноваційної, науково-технічної діяльності та 

розбудову власних науково-технічних, дослідницьких і експериментальних баз; 

- згідно з чинним Законом України «Про інноваційну діяльність» не в 

однаковому становищі опиняються суб'єкти інноваційної діяльності за їх 

фінансовою підтримкою з боку держави. 

Стаття 17 «Види фінансової підтримки інноваційної діяльності» гарантує 

повне безвідсоткове кредитування лише пріоритетних інноваційних проектів, 

перелік яких досить обмежений порівняно з іншими інноваційними проектами. А 

це, в свою чергу, призводить до того, що більша кількість суб'єктів інноваційної 

діяльності не може отримати державну фінансову підтримку. Це є однією з 

основних причин такої низької інноваційної активності функціонуючих 

промислових підприємств; 

- в Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності»  

(2003 р.) необхідно значно зменшити перелік пріоритетів, зосередивши увагу 

лише на тих, що зможуть зробити «прорив» у науково-технологічній та 

інноваційній діяльності Україні.  
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 Дослідження засвідчує, що більшість стратегічних пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності орієнтовано на розвиток третього-четвертого 

технологічних укладів. Крім того, існуюче всеохоплення середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності призводить до поглиблення 

диспропорції розвитку економіки та її подальшої орієнтації на функціонування в 

третьому-четвертому технологічних укладах. Виникає необхідність уточнення 

зазначених пріоритетів з метою розвитку високоукладної економіки. 

 Для вдосконалення правового забезпечення науково-інноваційної 

діяльності в Україні здійснюються заходи щодо розроблення комплексу 

нормотворчих актів, а саме:  

– Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р.  

N 669-р Мінекономіки, МОН, Мінпромполітики, Мінфіну, Держкомстату, 

Держінвестицій і Національній академії наук визначено розробити проект 

Концепції Державної програми «Створення та функціонування системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної 

політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки», де, зокрема, 

передбачити, що: 

 зазначена система включає комплекс заходів, пов‘язаних з постійним 

спостереженням, збиранням, обробленням, переданням, збереженням та аналізом 

інформації про стан і перспективи інноваційного розвитку економіки, 

розробленням науково обґрунтованих рекомендацій щодо ухвалення 

управлінських рішень з питань інноваційної діяльності; 

 суб‘єктами системи є центральні та місцеві органи виконавчої влади, 

установи та організації незалежно від форми власності. 

На думку авторів, це дозволить підвищити: 

 наукове обґрунтування пропозицій щодо ухвалення управлінських 

рішень з питань реалізації державної інноваційної політики; 

 рівень проведення системного аналізу ефективності застосування засобів 

державної підтримки, стимулювання інноваційної та науково-технічної 

діяльності; 

 рівень організації та здійснення інформаційно-аналітичних заходів 

стосовно інноваційного розвитку економіки, що сприятиме забезпеченню 

конкурентоспроможності національної економіки.  

Джерела фінансування інноваційної діяльності. 

1. Упродовж всього періоду функціонування технопарків основним 

джерелом фінансування їх проектів, як і в цілому за інноваційно-активними 

підприємствами, виступали власні кошти виконавців проектів. При цьому 

простежувалися дві тенденції: з одного боку, зростали номінальні обсяги коштів, 

які використовуються для фінансування інноваційних проектів технопарків у 

межах запровадженого механізму реінвестування, а з другого ― зменшувалася 

питома вага таких коштів. Другу та третю позиції у структурі фінансування 

інноваційних проектів технопарків займали кредитні кошти і кошти вітчизняних 

та іноземних інвесторів.  

В Україні на тлі тенденції до зростання номінальних обсягів державної 

допомоги технопарків простежувалося зниження її питомої ваги в загальному 
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обсязі фінансування.  

2. Для банківських установ перевагами розробленої схеми використання 

об‘єктів права інтелектуальної власності як застави є:  

 мінімізація витрат, пов‘язаних з проведенням процедури накладання 

стягнення на об‘єкт застави;  

 у разі наявності поручителя за кредитом ― гарантованість реалізації 

об‘єкта застави у випадку неналежного виконання позичальником зобов‘язань зі 

сплати основної суми позики та відсотків за нею, а також максимальне 

наближення вартості реалізації об‘єкта застави до її ринкової вартості, а відтак, 

зниження ризиків, зумовлених скороченим періодом експозиції об‘єктів застави 

та імовірнісним характером їх реалізації; 

 мінімізація операційних ризиків шляхом реалізації свого права як 

ліцензіара тимчасово призупиняти або взагалі розривати дію ліцензійної угоди у 

разі неналежного виконання позичальником умов кредитної угоди;  

 у разі неналежного виконання позичальником своїх кредитних 

зобов‘язань у власності кредитора (принаймні на деякий час) залишатимуться 

права власності на об‘єкти права інтелектуальної власності, розпорядження якими 

може забезпечити отримання доходів, що зменшуватимуть втрати від 

неповернення кредиту.  

3. На будь-якому етапі життєвого циклу інновацій можуть бути ухвалені 

рішення про використання отриманих результатів у вигляді товарів, оформлених 

за стандартами відповідного ринку ― проектів, охороноспроможних об‘єктів 

права інтелектуальної власності, продукції, придатної для промислового та 

споживчого використання, тощо. Отже, стадія комерційного використання 

інновації може розпочатися вже на етапі проведення НДДКР. У цьому разі крива 

життєвого циклу інновації зміститься вгору. Радіус увігнутості кривої на стадії 

створення інновацій зумовлюватиметься доходами та витратами, пов‘язаними з 

реалізацією майнових прав на використання результатів НДДКР, а також ― для 

розробників технологій ― витратами, пов‘язаними з виплатою авторської 

винагороди винахідникам та витратами за дії з набуття, охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності, а на двох останніх етапах життєвого циклу інновацій ― 

ще й доходами і витратами, пов‗язаними з реалізацією нової чи вдосконаленої 

продукції, створеної з використанням об‘єктів права інтелектуальної власності.  

На будь-якому етапі життєвого циклу інновацій можуть бути ухвалені 

рішення про залучення об‘єктів права інтелектуальної власності із зовнішніх 

джерел. Визначальними критеріями доцільності таких дій мають стати рівень 

трансакційних витрат, рівень очікуваних в майбутньому доходів від інноваційної 

діяльності та очікуване скорочення тривалості етапів НДДКР, підготовки та 

освоєння виробництва інноваційної технологій чи продукції, а також мінімізація 

витрат на реалізацію цих етапів. 

4. З погляду використання цього механізму фінансового регулювання для 

цілей регулювання інноваційної діяльності можна зазначити, що вдосконалення 

таких зв‘язків відбувається шляхом встановлення обґрунтованих пропорцій 

розподілу фінансових ресурсів між суб‘єктами господарювання та державою з 

метою «зняття» зовнішніх та внутрішніх суперечностей, характерних для 
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інноваційної діяльності. 

При обґрунтуванні та реалізації механізму фінансового регулювання 

інноваційної діяльності слід ураховувати існування спонтанних та індукованих 

захисних механізмів. Спонтанні захисні механізми полягають в існуванні явища 

інерційності. Індуковані захисні механізми передбачають існування обмежень дії 

будь-якого суб‘єкта фінансового регулювання інноваційної діяльності, що 

унеможливлює досягнення кінцевої мети фінансового регулювання − 

забезпечення зростання добробуту населення держави. Такими індукованими 

захисними механізмами є:  

 законодавчо встановлений порядок закріплення та розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності; 

 включення до сфери фінансового регулювання діяльності, пов‘язаної з 

охороною та захистом прав на об‘єкти права інтелектуальної власності 

(наприклад, передбачення видатків бюджету для цілей фінансування витрат на 

міжнародне патентування розробок, здійснених за рахунок державних коштів);  

 система державних зборів та мит за дії, пов‘язані з охороною та захистом 

прав на об‘єкти права інтелектуальної власності.  

5. З метою забезпечення довгострокового фінансування інноваційних та 

інвестиційних проектів 19 березня 2004 р. створено Український банк 

реконструкції та розвитку. Однак цей банк сьогодні з різних причин не виконує 

поставленого перед ним завдання. 

 

  У 2007 р. розпочато роботу за темою «Дослідження проблем переходу 

економіки України на інноваційну модель розвитку: економіко-правові 

теоретичні та практичні аспекти». Рк в УкрІНТЕІ  №0106u012061. Термін 

виконання – 2007 р. – 2008 р. Науковий керівник – д.е.н. О.Бутнік-Сіверський.  

Мета теми – дослідження основних напрямів державної політики в 

інноваційній сфері України як складовій частині національної інноваційної 

системи, проблем економіко-правового забезпечення сфери інноваційної 

діяльності в контексті інтеграційних процесів в Україні. 

У рамках зазначеної проблематики у звітному періоді досліджувалися такі 

аспекти теми. 

1. Дослідження норм міжнародного та національного законодавства у сфері 

інноваційної діяльності. Наукові керівники – д.ю.н. О.Орлюк, д.е.н. О.Бутнік-

Сіверський.  

2. Дослідження основних напрямків державної політики у інноваційної 

сфері. Наукові керівники – д.ю.н. О.Орлюк, д.е.н. О.Бутнік-Сіверський.  

3. Дослідження та розроблення основних засад щодо становлення 

інноваційного права у правовій системі України. Науковий керівник – доктор 

економічних наук О.Бутнік-Сіверський.  

Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної 

власності знайшли свій прояв у такому вигляді: 

1. Опубліковано: 
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 Монографія І. Сердюк «Фінансове регулювання інноваційної діяльності 

промислових підприємств в Україні». – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2007. – 

215с.; 

 16 статей співробітників Інституту з питань глобалізації та економіки 

інтелектуальної власності з позиції запровадження знань, інноваційно-

трансформаційних змін в економіці України, стану та проблем законодавчого 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, правових засад 

оцінки майнових прав інтелектуальної власності, методичних підходів щодо 

оцінки потенціалів виробничого, інноваційного і науково-технічного розвитку, 

теоретичних та практичних передумов довгострокового і середньострокового 

інноваційного прогнозування в економіці України, принципів функціонування та 

вдосконалення державного управління у сфері інноваційної системи в Україні, 

ролі патентних повірених у розвитку інтелектуальної власності України.  

 

2. Проведено: 

дослідження щодо: 

- макроекономічних умов, за яких відбувалося регулювання інноваційної 

діяльності в Україні, а саме: розглянуто динаміку ВВП, розраховано показник 

еластичності зростання та індекс структурних зрушень в промисловості, а також 

показник наукомісткості промислового виробництва в Україні за період з 2000 по 

2005 р.; 

 - основних напрямів державної політики в інноваційній сфері; 

 - основних засад становлення інноваційного права у правовій системі 

України; 

  - негативної практики порушення та невиконання основних положень при 

реалізації законодавства про наукову та науково-технічну діяльність в Україні;  

 - особливостей державного регулювання та податкового стимулювання 

інноваційної діяльності у Великій Британії, Іспанії, Латвії, Туреччині, а також 

особливості застосування змішаної схеми використання екстраконцесій, 

передбачених податковим законодавством Австрії, Данії, Швеції, Фінляндії, 

Нідерландів та Австралії; 

 - особливостей формування базових категорій інноваційного права 

України;  

 - державного управління освітою в Україні: проблеми інноваційного 

розвитку. 

порівняльно-правовий аналіз: 

 - проблемних питань світової економіки щодо формування нової 

парадигми науково-технічного розвитку; 

 - зарубіжного досвіду державного управління у сфері державного 

управління інноваційною діяльністю провідних країн світу, таких як Німеччини, 

США, Японія, Велика Британія та ін; 

 - матеріалів щодо створення національних інноваційних систем 

розвинутих країн світу;  
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– тенденцій щодо прискорення глобалізації в світовій економіки в 

частині створення та використання знань, технологій, продуктів, послуг; 

– національного законодавства Франції та Німеччини, спрямованих на 

стимулювання інноваційної діяльності;  

 матеріалів з питань: 

- участі держави у створенні та діяльності національних інноваційних 

систем; 

- теоретичного розвитку концепції національних інноваційних систем: 

розвитку науки у сучасному інноваційному процесі, ефективності державної 

інноваційної політики, інтеграції інноваційної сфери;  

 -  динаміки і структури експорту та імпорту науково-технологічних 

послуг в Україні, ситуації у сфері трансферу технологій, а також впливу на 

інноваційні процеси в країні ситуації у грошово-кредитній сфері; 

 - інноваційної діяльності підприємств по м. Києву; 

 - фінансування інноваційної діяльності в Україні у 2000-2005 рр.  

 моніторинг 

– зарубіжного досвіду державного управління у сфері державного 

управління інноваційною діяльністю провідних країн світу, таких як Німеччина, 

США, Японія, Велика Британія та ін; 

– матеріалів з питань участі держави у створенні та діяльності 

національних інноваційних систем щодо участі держави у створенні та діяльності 

національних інноваційних систем; 

– національного законодавства Франції та Німеччини щодо стимулювання 

інноваційної діяльності.  

3. Розроблено пропозиції стосовно вдосконалення податкового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні.  

 проект Методики оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності 

(виконавці: д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверським, к.т.н, доц. Л.Ю. Федченко). 

Передано у Фонд державного майна України 13 листопада 2007 р. 

 

 4. Підготовлено: 

тематичні інформаційно-аналітичні добірки: 

– Державне регулювання інноваційної діяльності. Вип.2; 

– Стан інноваційної сфери у м. Києві;  

– Державне управління освітою в Україні: проблеми інноваційного 

розвитку; 

– Інноваційна діяльність: регіональний аспект; 

– Конкурентоспроможність України. Рейтинги. 

Вивчено: 

 економічну політику високорозвинутих країн світу, спрямовану на 

підвищення ефективності праці через впровадження науково-технічного прогресу; 

 теоретичні положення взаємозв‘язку між ринками капіталу і новими 

технологіями, розвитком «економіки знань» та посилення соціальної орієнтації 

нових технологій; 

 основні підходи до визначення Національної інноваційної системи.  
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 форми та методи, що використовуються при реалізації механізму 

фінансового регулювання інноваційної діяльності.  

 

5. Розкрито теоретичні аспекти та особливості: 

 державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Іспанії; 

 застосування змішаної схеми використання екстраконцесій, 

передбачених податковим законодавством Австрії та Австралії; 

 фінансового регулювання інноваційної діяльності промислових 

підприємств в Україні, а саме: розглянуто специфіку інноваційної діяльності як 

об‘єкта фінансового регулювання.   

6. Визначено: 

 типи розвитку національної економіки країни на довгострокову 

перспективу: 

 ресурсо-орієнтовану економіку, основний приріст ВВП в якій 

забезпечується за рахунок зростання здобичі та експорту корисних копалин; 

 сценарій «наздоганяючого розвитку» - розвиток переважно за рахунок 

освоєння і використання технологічних нововведень, що створюються у 

передових розвинутих країнах; 

 формування економіки інноваційного типу (економіки знань), в якій 

основний приріст ВВП формується за рахунок створення та освоєння 

технологічних нововведень і виробництва постійно обновлюваної наукоємної 

продукції. 

При цьому існують два найважливіші критерії розвитку економіки 

інноваційного типу: більше 80% приросту ВВП забезпечується виробництвом 

наукоємної продукції, а темпи зростання фінансування фундаментальних 

досліджень перевершують темпи зростання обсягів закупівель промисловістю 

наукоємких технологій. 

 Основні чинники, які стримують формування ефективної НІС в Україні: 

 відсутність розуміння відповідальності (місця і ролі) держави за 

економічне зростання; 

 заперечення необхідності державної промислової політики і, як наслідок, 

зниження витрат на технологічні інновації; 

 поширення досить спірних думок про те, що основою розвитку 

економіки має стати мале підприємництво і що наука повинна робитися в 

університетах. 

Основні тенденції інноваційної діяльності, а саме:  

зростання залежності виробництва товарів і послуг від реалізації наукових 

знань і технологій;  

зростання кількості виробників нових знань;  

 зростання залежності інноваційної динаміки від успішної взаємодії 

наукових установ та підприємницького сектору;  

 розвиток взаємодії і співпраці між фірмами. 

 

7. Обґрунтовано концепцію участі держави у формуванні НІС, особливо у 

частині реалізації таких функцій:  
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 розроблення стратегії інноваційного розвитку економіки;  

 формування різних сприятливих умов для розвитку інноваційного 

бізнесу;  

 організація процесу прогнозування технологічного розвитку і визначення 

на цій базі науково-технічних пріоритетів;  

 розвиток інфраструктури для інноваційної діяльності;  

 розроблення заходів щодо непрямого і прямого стимулювання 

інноваційної діяльності;  

 участь у розвитку сфери досліджень і розробок, головним чином у галузі 

фундаментальних досліджень. 

 

Проведене за даною темою дослідження дозволило виробити низку заходів, 

рекомендацій та зробити такі висновки щодо: 

 

Норм міжнародного та національного законодавства у сфері інноваційної 

діяльності 

1.   На цей час не існує єдиного визначення інноваційної системи, 

наприклад: 

– « … мережа закладів громадського та приватного секторів, діяльність 

яких пов‘язана з співробітництвом, імпортуванням, удосконаленням та 

розповсюдженням нових технологій» (Freemen, 1987);  

– « ... елементи та взаємовідносини, які впливають один на одного в процесі 

виробництва, розповсюдження та використання нових, економічно корисних 

знань ... та які розташовані або упровадженні у межах певної держави» (Lundvаll, 

1992);  

– «... комплекс закладів, взаємодія яких визначає інноваційну діяльність ... 

національних фірм» (Нельсон, 1993);  

– « … національні заклади, їх стимулюючі структури, до компетенції яких 

входить визначення напрямів технологічних досліджень (або обсягу та структури 

перетворень виробничої кон‘юнктури) в державі» (Pаtel и Pаvitt, 1994);  

– «... комплекс окремих закладів, які спільно або індивідуально сприяють 

розвитку і розповсюдженню нових технологій та забезпечують систему, в рамках 

якої державні та політичні інструменти впливають на інноваційний процес. Тобто, 

це система взаємопов‘язаних закладів з метою створення, охорони та трансферу 

знань, навиків, артефактів, що характеризують нові технології» (Metcаlfe, 1995).  

 2. Вивчаючи стан справ щодо фінансового регулювання інноваційної 

діяльності у зарубіжних країнах (зокрема, у Франції та Німеччині), можна зробити 

висновок про те, що інтенсивність використання податкових методів у 

стимулюванні інноваційної діяльності залежить і від системи оподаткування, що 

існує в країні, і від загальноекономічної політики держави. У Франції та 

Німеччині спостерігається високе (вище за середній по країнах ЄС) значення 

показника витрат на інноваційну діяльність у ВВП. Однак у Франції податкові 

пільги застосовуються відносно майже до всіх видів інноваційної діяльності, що 

традиційно підтримуються державою, а чинна податкова система країни 

характеризується високою ставкою податку на прибуток корпорацій ― 35%. У 
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Німеччині відсутнє податкове стимулювання інноваційної діяльності. У 90-х 

роках  ХХ ст. податкова система Німеччини характеризувалася вузькою базою 

оподаткування, високими ставками податків та наявністю великої кількості пільг. 

Уведення пільг для інноваційної діяльності ще більше ускладнило б систему 

оподаткування в цій країні. Тому німецькі економісти для стимулювання 

інноваційної діяльності вважають більш ефективним зниження ставок податків та 

розширення бази оподаткування, а не запровадження додаткових податкових 

пільг. У 2001 р. в країні було знижено ставку податку на прибуток корпорації з 

рівня 40% та 30% до 25%. 

3. Сучасна практика нормативно-правового регулювання науково-

технологічного розвитку економіки України налічує декілька законодавчо 

затверджених державних пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки та 

технологій, які характеризуються нерівномірною динамікою прийняття, а також 

неузгодженістю структурних елементів. Це свідчить про недосконалість механізму 

перегляду цих технологічних пріоритетів відповідно до економічних результатів, а 

також про відсутність узгодженої на державному рівні процедури моніторингу їх 

розбудови. 

 4. Фактичне розширення системи технологічних результатів відображає 

намагання законодавчої та виконавчої гілок влади максимально охопити 

можливий перелік технологічних напрямів, найактуальніших на сучасному етапі 

світового техніко-економічного розвитку, не зосереджуючи при цьому увагу на 

співвідношенні поставлених цілей з ресурсними можливостями країни та 

ретельному аналізі недоліків розбудови попередніх технологічних пріоритетів.  

5. В умовах ринку як системи економічних відносин купівлі-продажу 

товарів, у рамках яких формуються попит, пропозиція і ціна, основними 

компонентами інноваційної діяльності виступають нововведення та інвестиції. 

Нововведення формують ринок нововведень (новацій); інвестиції - ринок капіталу 

(інвестицій); інновації - ринок чистої конкуренції нововведень. Ці три основні 

компоненти утворюють сферу інноваційної діяльності.  

6.  Під інноваціями в широкому сенсі розуміється прибуткове використання 

нововведень у вигляді нових технологій, видів продуктів та послуг, організаційно 

- технічних, і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, 

комерційного, адміністративного або іншого характеру. Проміжок часу від 

зародження ідеї, створення та розповсюдження нововведення і до його 

використання прийнято називати життєвим циклом інновацій. З урахуванням 

послідовності проведення робіт життєвий цикл розглядають як інноваційний 

процес. У теорії і практиці немає єдиного підходу до складу етапів життєвого 

циклу продукту і тим більше виду послуг. У методологічному плані комплексна 

система управління якістю продукції широко використовується у країнах СНД  

7. Інноваційна сфера - це система взаємодії інноваторів, інвесторів, 

товаровиробників конкурентоздатної продукції або послуг і розвиненої 

інфраструктури. Інноваційна діяльність спрямована на практичне використання 

наукового, науково-технічного результату та інтелектуального потенціалу з 

метою отримання нового або поліпшення вироблюваного продукту, засобу його 
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виробництва і задоволення потреб суспільства у конкурентоздатних товарах та 

послугах.  

8. Інноваційний процес може бути розглянутий з таких позицій. По-перше 

його можна розглядати як паралельне послідовне здійснення науково-

дослідницької, науково-технічної, інноваційної, виробничої діяльності та 

маркетингу.  

По-друге, його можна розглядати як тимчасові етапи життєвого циклу 

нововведення.  

По- третє його можна розглядати як процес фінансування та інвестування 

нового товару або послуги. У цьому разі він виступає як інноваційний проект, як 

окремий випадок, широко поширений у господарській практиці інвестиційний 

проект. У загальному вигляді інноваційний процес полягає в отримання і 

комерціалізації винаходу нових технологій, видів продукції і послуг, рішень 

виробничого, фінансового адміністративного та іншого характеру або інших 

результатів інноваційної діяльності.  

Основні напрями державної політики у інноваційної сфері.  

1. Значна частина проблем, що виникають у процесі переходу національної 

економіки на інноваційну модель розвитку, стосуються недосконалості 

державного управління та регулювання інноваційного процесу в державі. 

Проведений нами аналіз відповідної літератури дає змогу виділити головні  

недоліки державного управління у сфері інноваційної діяльності:  

 функції управління належать до різних суб‘єктів влади; 

 відсутній єдиний державний центр формування, управління та 

координації інноваційного розвитку економіки.  

З метою їх усунення необхідно розробити нормативно-правові документи, 

що регламентують: 

 відносини замовника і виконавця щодо фінансування інноваційних 

проектів; 

 правила та порядок уведення у господарський обіг об‘єктів 

інтелектуальної власності, створених на основі бюджетного фінансування; 

 дольову участь державних установ у фінансуванні комерціалізованих 

науково-технічних розробок; 

 формування системи венчурного фінансування проектів. 

2. Для розроблення правових основ, що активізують інноваційну діяльність 

доцільно: 

 розробити і прийняти Закон України, що регламентував би державну 

підтримку високих технологій; 

 створити системи економічних стимулів, що забезпечували б 

зацікавленість усіх суб‘єктів правовідносин, перш за все інвесторів, творчі 

колективи та організації, в отриманні та залученні до господарського обігу 

результатів науково-технологічної діяльності: 

 розробити організаційно-правову модель удосконалення державного 

управління у сфері інноваційної діяльності; 

 розробити концепцію сучасної інноваційної політики, орієнтованої на 

побудову економіки знань. В основу такої політики має бути покладений 
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консенсус між державою і науковим співтовариством як з приводу основних 

напрямів технологічного розвитку країни на тривалу перспективу, так і відносно 

принципів функціонування і форм організації української національної 

інноваційної системи; 

 вдосконалити принципи, методи, функції державного управління у даній 

сфері; 

 визначити систему державних органів, що мають здійснювати 

управлінській вплив у зазначеній сфері.  

3. Необхідно внести зміни до Закону України від 4 квітня 2002 р. № 40-IV 

«Про інноваційну діяльність» в розділи, що стосуються питань стимулювання 

інноваційної діяльності, пільгового кредитування з бюджету пріоритетних 

інноваційних проектів, кредитування комерційними банками та іншими 

фінансово - кредитними установами інноваційних проектів. Ці положення 

повинні діяти у комплексі з Податковим кодексом України, бути спрямовані на 

зниження податкового тиску на підприємців, які здійснюють інноваційну 

діяльність. 

4. Практично в усіх роботах, присвячених НІС, увага акцентується на тому, 

що потоки технологій і інформації між людьми, підприємствами і інститутами 

грають ключову роль в інноваційному процесі. Технологічний розвиток є 

результатом складного комплексу взаємозв'язків учасників системи – 

підприємств, університетів та державних наукових установ. Тому в дослідженнях 

щодо НІС важливе місце посідають вимірювання і оцінка потоків знань та  

інформації (OECD, 1997).  

Аналізуються чотири типу таких потоків:  

 А. Взаємодія між підприємствами, перш за все спільна дослідницька 

діяльність та інша технічна співпраця. Основними методами тут є обстеження 

фірм і аналіз літературних джерел. Найбільшим обширним джерелом інформації 

про коопераційні угоди між фірмами є база даних «Коопераційні угоди і 

технологічні індикатори» (CATI), створена Маастрихтськім економічним 

дослідницьким інститутом інновацій і технологій (MERIT).  

 Б. Взаємодія підприємств, університетів та державних наукових установ. 

Дослідницькі установи, що фінансуються державою, є для промисловості 

джерелом не тільки фундаментальних знань, а й нових методів, інструментів і 

корисних навичок. Потоки знань між державним і приватним секторами 

вимірюються в основному чотирьмя інструментами, такими як:  

– індикатори спільної дослідницької діяльності;  

– сумісні патенти і сумісні публікації;  

– аналіз цитування;  

– обстеження фірм.  

 В. Розповсюдження технологій. Найбільш традиційним типом потоку 

знань в інноваційній системі є розповсюдження технології у формі нових машин і 

устаткування. Знання про технології можуть бути одержані від споживачів і 

постачальників, а також від конкурентів і державних установ. Розповсюдження 
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технологій особливо важливе для традиційних виробничих галузей і сфери 

послуг, які самі можуть не проводити НДКР і не створювати інновації.  

 Г. Мобільність робочої сили. Рух людей і знань, носіями яких вони є 

(«неявні знання»), - один з ключових потоків усередині НІС. Більшість 

досліджень щодо передання технологій показують, що навички і комунікаційні 

можливості персоналу грають критично важливу роль при впровадженні нових 

технологій. Інвестиції в просунуті технології повинні супроводжуватися 

розвитком цієї «здібності до впровадження», яка значною мірою визначається 

кваліфікацією, навичками і мобільністю робочої сили. Мобільність робочої сили 

вимірюється за допомогою різних підходів, найбільш ефективним з яких стало 

використання статистики ринку праці для виявлення руху персоналу з певними 

навичками між різними галузями промисловості, а також між промисловим 

сектором, дослідницьким сектором і сектором вищої освіти.  

5. Держава повинна проводити активну структурну політику, основною 

метою якої має виступати стимулювання породжених ринком інноваційних 

монополій і структурних зрушень. При цьому структурна політика повинна 

сприяти забезпеченню і стимулюванню соціально прийнятного пристосування 

підприємств-монополістів до швидкозмінних умов, особливо в таких галузях, які 

стоять на порозі стагнації і спаду, коли ці питання трансформуються в проблеми 

зайнятості населення. 

6. Аналізуючи досвід економічно розвинутих країн світу, які досягли успіху 

на шляху інноваційного розвитку, можна виділити основні напрями інноваційної 

політики: 

 реалізація державної, законодавчо закріпленої політики сприяння 

інноваційної діяльності, створення сприятливого інвестиційного клімату; 

 розвиток інноваційної інфраструктури, здатної оперативно і гнучко 

реалізувати необхідні в даний момент інновації, засновані на високих виробничих 

технологіях; 

 розвиток комунікаційної інфраструктури – інформаційних і 

технологічних мереж, які дають можливість орієнтуватися в сучасному 

технологічному просторі і привертати інвесторів до фінансування проектів 

усередині країни; 

 стимулювання процесів навчання і перепідготовки кадрів.  

7. Більшістю держав, які майбутній економічний розвиток власної країни 

пов‘язують зі здобутками науки та активними інноваційними процесами, були 

розроблені стратегічні документи, які визначають концептуальне бачення 

національної інноваційної системи(НІС).  

В Україні також розроблено проект Концепції розвитку національної 

інноваційної системи та плани заходів щодо її реалізації. Проект знаходиться на 

обговоренні в Кабінеті Міністрів України. 

Розвиток НІС лежить в площині державної науково-технічної, митної, 

бюджетної, промислової політики, політики у сфері науки, захисту прав 

інтелектуальної власності тощо, тому не може бути реалізований в межах 

здійснення окремих галузевих(регіональних) програм або стратегій розвитку. 

 8. За даними Держкомстату в Україні за 1990-2005 роки:  
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- в 2,9 рази знизилась чисельність працюючих в інноваційної сфері ( в США 

і Західній Європі зросла удвічі, в Південно-Східній Азії – в 4 рази); 

- в 14 разів зменшилось освоєння нових видив техніки; 

- в 7 разів знизилась (з 56% до 8,2%) частка інноваційно активних 

промислових підприємств ( в ЄС – 53%,  Ірландії – 73%, Польщі – 16,9%); 

- на 0,7% збільшився ВВП за рахунок впровадження нових технологій (в 

розвинутих країнах 60-90%). 

 9. Чинники, які заважають інноваціям: - брак власних коштів (80,1%); - 

великі витрати на нововведення ( 55,5%); - недостатня фінансова підтримка 

держави (53,7); - високий рівень економічного ризику (41.0%); - недосконалість 

законодавчої бази (40.4%); - тривалий строк окупності інновацій (38,7%); - 

відсутність кваліфікованого персоналу (20,%); - недостатня інформація про ринки 

збуту (17,3%); - відсутність попиту на інноваційну продукцію (15,5%). 

В той же час в Україні існують передумови для створення національної 

інноваційної системи, зокрема: 

 при практично стабільній (11-12%) частці інноваційно активних 

підприємств щорічно збільшується обсяг їх інвестицій, пов‘язаних з інноваційною 

діяльністю; 

 протягом 2004-2006 рр. суттєво збільшилась частка фінансування 

досліджень та розробок (з 9,8% до 16,2% витрат, пов‘язаних з інноваційною 

діяльністю); 

 домінуючим джерелом фінансування витрат, пов‘язаних з інноваційною 

діяльністю, є власні кошти підприємств, частка яких у загальному обсязі 

фінансування у 2005 р. становила 84,6%; 

 основним напрямом витрат, пов‘язаних з інноваційною діяльністю, є 

придбання машин, обладнання, установок, інших основних фондів (майже 57% у 

2006 р.); 

 частково збережено за окремими напрямами наукових досліджень 

науково-технічний персонал та частина високотехнологічного виробництва; 

 діє низка нормативних актів і розробляються нові, що стимулюють 

інноваційну діяльність; 

 у 2007 р. вперше суттєво збільшилась бюджетна підтримка процесів 

кредитування інноваційних проектів (понад 1,5 млрд грн); 

10. Національну інноваційну систему можна представити у вигляді 

чотирьох секторів, пов'язаних сукупністю правових механізмів і фінансово-

економічних інструментів підтримки основних процесів: наукових досліджень, 

розробок технологій, виробництва інноваційної продукції та її кінцевого 

споживання. 

 В Україні функціонують такі основні елементи інноваційної 

інфраструктури: технопарки, бізнес-інкубатори, інноваційні центри. Теза, що 

наука в Україні є неефективною і збитковою, є помилковою. Суть у тому, що коли 

загальні інвестиції країни (як державні, так і приватні) у наукову і науково-
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технічну діяльність не перевищують 0,4% від ВВП, то функція науки у 

суспільстві є винятково соціокультурною. Якщо ці інвестиції не перевищують 

0,8%, наука грає в суспільстві пізнавальну роль. І лише тоді, коли інвестиції до 

цієї сфери перевищують 0,8%, наука здатна певною мірою відігравати економічну 

роль. В Україні останніми роками цей показник не перевищував 0,5 %, і тому 

чекати від наших науковців великої віддачі неможливо. 

  

Становлення інноваційного права у правовій системі України.  

1. Інноваційне право формується як підгалузь господарського права, 

предметом якої виступають суспільні відносини, пов‘язані з розробленням, 

створенням, комерціалізацією об‘єктів інтелектуальної власності та інноваційних 

продуктів, а також їх впровадженням як інновацій. 

2. Для інноваційного права притаманно специфічне поєднання прийомів та 

засобів правового регулювання, характерних для господарського права, з 

особливим виокремленням заохочувального та рекомендаційного методів, що 

зумовлено особливостями інноваційних відносин, а також завданнями та 

інтересами держави в інноваційній сфері, та вказує на встановлення ним 

спеціального юридичного режиму.  

3. Основне призначення інноваційного права – створення правової бази для 

регулювання інноваційних відносин, спрямування інноваційних процесів у 

державі, а в цілому – формування ефективної національної інноваційної системи. 

Інноваційне право складається як вторинне за природою, комплексне та 

спеціальне правове утворення, що має всі юридичні підстави бути визнаним 

окремою підгалуззю господарського права.  

4. Предметом інноваційного права виступають інноваційні правовідносини 

як урегульовані правовими нормами суспільні відносини, пов‘язані з розроблення, 

створенням, комерціалізацією об‘єктів інтелектуальної власності та інноваційних 

продуктів, а також їх впровадженням як інновацій.  

 

Джерела фінансування інноваційної діяльності 

1. Операції з трансферу технологій не стали чинником інноваційності 

промислових підприємств України. За період з 2000 по 2005 р. питома вага 

операцій з міжнародного трансферу технологій в загальному обороті послуг 

зменшилася з 12,2% у 2000 р. до 11,2 у 2005 р. Протягом досліджуваного періоду 

коефіцієнт покриття імпорту технологічних послуг їх експортом є незадовільним. 

Ситуація у грошово-кредитній сфері свідчить про все ще низьку роль банківського 

сектору в фінансуванні інноваційної діяльності в Україні.  

2. Зарубіжний досвід державного податкового регулювання інноваційної 

діяльності показує, що відмітними рисами цього виду діяльності є:  

  застосування комбінованої схеми використання податкового кредиту 

при здійсненні підприємствами НДР;  

 компанії, які здійснюють витрати на створення або вдосконалення  

«важливих для економіки» винаходів, отримують право на вирахування зі своєї 

податкової бази до 125% зазначених витрат, якщо їх розмір не перевищує 

середню величину таких витрат, здійснених компанією протягом трьох 



 126 

попередніх років, та до 135% витрат, які перевищують таку базу.  

3. На мікрорівні феномен інноваційної діяльності полягає у специфіці 

вхідних та вихідних фінансових потоків, пов‘язаних зі здійсненням 

підприємствами інноваційної діяльності, а саме: для підприємств, що здійснюють 

інноваційну діяльність, характерним є існування: 1) пасивних доходів у формі 

ліцензійних платежів за надане право на використання ОПІВ та доходів від 

реалізації прав власності на ОПІВ (для донорів технологій); 2) додаткових витрат, 

пов‘язаних з виплатою ліцензійних платежів за отримане право на використання 

ОПІВ та витрат, пов‘язаних з придбанням прав власності на ОПІВ (для акцепторів 

технологій); 3) витрат на здійснення ДіР, в тому числі на виплату авторської 

винагороди розробникам технологій, на охорону та захист прав на ОПІВ тощо. На 

макрорівні фінансово-економічні відносини, пов‘язані з набуттям та 

розпорядженням майновими правами на ОПІВ, впливають на розподіл та 

перерозподіл ВВП та рух первинних доходів між резидентами різних країн.  

4. У найбільш загальному вигляді всю сукупність методів фінансового 

регулювання інноваційної діяльності доцільно представити у вигляді трьох 

блоків: 1) прямого регулювання у формі безповоротного фінансування та 

кредитування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності з бюджетних та 

спеціалізованих позабюджетних фондів різних рівнів; 2) непрямого податкового 

та митного регулювання інноваційної діяльності промислових підприємств; 

3) регулювання інноваційної діяльності через систему міжбюджетних 

трансфертів. 

5. Позитивною рисою фінансування інноваційної діяльності є розширення 

доступу інноваційних підприємств до кредитних ресурсів та зміни у складі 

джерел фінансування інноваційної діяльності. Додатковим джерелом 

фінансування стали виступати кошти місцевих бюджетів. До негативних рис 

фінансового регулювання інноваційної діяльності можна віднести: 1) 

незадовільний рівень фінансового забезпечення інноваційної діяльності; 2) високу 

(на рівні 70-90%) частку власних коштів у структурі фінансування інноваційної 

діяльності; 3) незадовільні показники участі держави у фінансуванні інноваційної 

діяльності промислових підприємств; 4) значне падіння питомої ваги кредитних 

ресурсів у загальному обсязі фінансування інноваційної діяльності; 5) скорочення 

участі вітчизняних та іноземних інвесторів у фінансуванні інноваційної 

діяльності.  

 6. Недостатній рівень доступу підприємств до фінансових та кредитних 

ресурсів, а також існування адміністративних перешкод є чинниками, що 

стримують здійснення інноваційної діяльності.  
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ІІІ. Наукові дослідження для державних та недержавних організацій 

за господарськими договорами 

 
Академія значну увагу приділяє диверсифікації джерел фінансування, 

зокрема пошуку позабюджетних джерел. Наукові установи Академії шляхом 

укладення господарських договорів на виконання наукових досліджень, 

проведення експертиз тощо надають послуги наукового та юридичного характеру 

зацікавленим державним та недержаним організаціям. Так, у звітному періоді 

установи Академії уклали господарські договори на загальну суму 1275144 грн., 

зокрема Інститут вивчення проблем злочинності – на суму 16848 грн., Науково-

дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування – на 

суму 29,2 тис. грн., Науково-дослідним інститутом приватного права і 

підприємництва – на суму 88600 грн., Науково-дослідний інститут 

інтелектуальної власності – на суму 519696 грн., Науково-дослідний центр 

правової інформатики – на суму 591800 грн. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

  

Протягом 2007 р. науковці Інституту провели наукові дослідження для 

державних та недержавних організацій за господарськими договорами на загальну 

суму 16 848 грн., зокрема: 

1) за звітний період складено 12 фотороботів на суму –  1848 грн.;  

2) два фотороботи складені безоплатно для Служби безпеки України; 

3) надано чотири науково-експертні висновки щодо дослідження об‘єктів 

авторського права на суму 15 000 грн. 

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 
 

Протягом 2007 року Інститут за господарськими договорами отримав 

наступне фінансування: 

- згідно з договором № 1 від 01.01.2007 р. отримано фінансування на суму 10,2 

тис. грн.; 

- згідно з додатковою угодою № 8 від 04.01.2005 р. до договору № 12 від 

01.08.2003 р. отримано фінансування на суму 19,0 тис. грн. 

 В цілому, відповідно до зазначених договорів, укладених Інститутом, у 

звітному періоді отримано коштів на загальну суму 29,2 тис. грн. 

 
 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

 

Протягом 2007 р. науковці Інституту провели наукові дослідження для 

державних та недержавних організацій за господарськими договорами на загальну 

суму 88 600 грн. 
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1. Науковий співробітник відділу К.Ю. Молодико ініціював укладення 

господарського договору про надання послуг від 20 квітня 2007 р. між Інститутом 

та ЗАТ «Приватбанк» щодо підготовки до 31 грудня 2007 р. наукового 

дослідження на тему «Захист законних інтересів комерційного банку із 

застосуванням наказного провадження у цивільному судочинстві». 

Відповідальний науковий співробітник д.ю.н., проф., акад. АПрН України, 

завідувач відділу проблем приватного права В.В. Луць підготував науково-

експертний висновок на тему «Захист законних інтересів комерційного банку із 

застосуванням наказного провадження у цивільному судочинстві» (за участю 

акад. М.Й. Штефана, с.н.с.  В.Г. Бобрика). 

2. Д.ю.н., проф., акад. АПрН України, завідувач відділу проблем 

приватного права В.В. Луць підготував висновки наукових експертиз по 

кримінальній справі № 49-1637 (на основі постанови слідчого в особливо 

важливих справах Генеральної прокуратури України та доручення віце-

президента Академії правових наук України академіка О.П. Копиленка). 

3. К. сільськогосп. н., п.н.с. П.І. Лапечук та н.с. Т.Г. Попович на 

доручення Президії АПрН України (лист №1251 від 01.12. 06 р.) підготували 

науковий висновок на звернення Яготинської райспоживспілки щодо реалізації 

законодавства про оренду землі та землевпорядкування в Україні (листи № 309-

01/07 та № 309-01/08 від 22.01.07 р.);  

4. Підготовлено науковий висновок директору ТОВ «Жовтень» М.П. 

Пушкар щодо визначення належності озера до водних ресурсів місцевого 

значення (лист № 309-01/173 від 14.09.07 р.); 

5. Д. ю. н., п.н.с. В.А. Васильєва підготувала науковий висновок 

правової експертизи ухвали суду на клопотання прокуратури Івано-Франківської 

області. 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

 

Протягом 2007 р. науковці Інституту проводили наукові дослідження для 

державних та недержавних організацій за господарськими договорами на загальну 

суму 519 696 грн. Зокрема, проведено 27 спеціальних досліджень об‘єктів 

інтелектуальної власності та експертно-оціночних послуг, у тому числі: 

спеціальних досліджень об‘єктів інтелектуальної власності – 15, оцінок 

матеріальних або нематеріальних активів – 9, науково-правових експертиз – 3.  

1. Наукове дослідження щодо неправомірного використання та порушення 

прав на знак для товарів і послуг «Гриппол» за свідоцтвом України № 66448 

відповідно до листа Генерального директора ТОВ «Імуноген-Україна» В.І. 

Кирильчук (висновок експертного дослідження об‘єктів інтелектуальної власності 

від 18.01.07р. № 161, спеціаліст Т.В. Коваленко). 

2. Встановлення схожості позначень зі знаками для товарів і послуг за 

свідоцтвами України № 32571, № 49191 та № 71767, права власності на які 

належить ТОВ НВФ «СІМОКС», за листом директора ТОВ НВФ «СІМОКС» А.О. 

Голубєва (експертний висновок № 162 від 22.02.07 р., спеціалісти С.А. Петренко, 

Т.В. Коваленко ). 
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3. Використання технічного рішення, захищеного патентами України на 

винахід № 2130 та № 15527, права власності на які належать ВАТ «БОРЕКС», в 

конструкції екскаваторів виробництва ТОВ «Євроборекс» (смт Бородянка, 

Україна) за листом генерального директора ВАТ «Борекс» С.Г. Сергєєва вих. 

№ 1130 від 17.10.06 р., який надійшов до Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності Академії правових наук України 18.10.06 р. 

(експертний висновок № 141 від 22.01.07 р., спеціаліст С.А. Петренко). 

4. Використання технічних рішень, захищених патентами України на 

винахід № 54616 та № 51844, права власності на які належать М.З.  Абдуліну та 

Г.Р. Дворцину, в конструкції газових пальників та процесі палення газу на одному 

з підприємств групи компанії ТОВ «Верес» (с. Мошнів, Україна, Черкаська обл., 

Черкаський р-н) за листом начальника УДСБЕЗ УМВС України в Запорізькій обл. 

вих. № 5/4428 від 17.10.06 р. (експертний висновок № 142 від 07.02.2007 р., 

спеціалісти О.Ф. Дорошенко, С.А. Петренко). 

5. Незалежна оцінка вартості нежитлових вбудованих приміщень, 

експертну оцінку ринкової вартості дорожніх транспортних засобів – комбайнів 

«New Holland TC56» (згідно з договором від 01.10.07 р. № 13). 

6.  Експертне дослідження щодо позначень «SAMSUNG» та «HEWLETT 

PACKARD» («HP») за зверненням заступника начальника УДСБЕЗ ГУ МВС 

України в м. Києві І.В. Савченка (згідно з договором від 12.10.07 р. № 15). 

7.  Дослідження схожості позначення «САМЕЦ» зі знаком для товарів і 

послуг «CAMEL» згідно з листом Патентно-юридичної фірми «Дубинський і 

Ошарова», (експертний висновок спеціального дослідження від 12.12.2006 р. № 

128 спеціалісти О.Ф. Дорошенко та Т.В. Коваленко). 

8. Наукове дослідження правомірності використання позначення в ТУ 

(авторське право) за листом ТОВ ВКП «КОНСИС» відповідно до договору від 

26.02.07 р. № 6 (експертний висновок спеціального дослідження ОІВ від 30.03.07 

р. № 166, спеціаліст О.Ф. Дорошенко). 

9. Дослідження відповідності проекту Інвестиційного договору з реалізації 

Інвестиційного проекту між Державною адміністрацією залізничного транспорту 

(Укрзалізниця), Українською державною інвестиційною компанією та ЗАТ 

«Харківський вагонобудівний завод» на постановку, виробництво і постачання 

для потреб Укрзалізниці вагонів, що виготовлятимуться ЗАТ «Харківський 

вагонобудівний завод», умов чинного законодавства України (договір від 

21.05.2007 р. № 9) згідно з листом голови правління ЗАТ «Харківський 

вагонобудівний завод» О.В. Горового (висновок науково-правової експертизи від 

06.06.07 р. № 226, експерт О.П. Орлюк); 

10. Дослідження щодо встановлення частки музичних творів, які правильно 

визначені в акті здійснення моніторингу програм і передач ТОВ «ТРК „Європа 

Плюс Київ» від 20-26 січня 2007 р. як музичні твори не українських авторів та 

виконавців з урахуванням даних аудіозапису радіоефіру у проміжках відповідного 

часу згідно з листом директора ТОВ «ТРК „Європа Плюс Київ» Н.Я. Кубрика 

відповідно до  договору від 05.04.07 р. № 8  (експертний висновок спеціального 

дослідження від 10.04.07 р. № 177, спеціаліст О.О. Швець).  
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Науково-дослідний центр правової інформатики 

 

Протягом 2007 р. науковці Центру провели наукові дослідження для 

державних та недержавних організацій за господарськими договорами на загальну 

суму 591 800 грн. Зокрема, укладено 83 угоди на використання та обслуговування 

ІПС «Законодавство», «Законопроект», «Крим», «Київ». Повний перелік 

замовників досліджень, номери  договорів між замовниками та Центром наведено в 

табл. 1.  

1. Відповідно до контракту № 52 від 19.12.06 р. підготовлено і надано 

замовнику:  

– еталонний примірник інсталяційного пакету на CD з удосконаленою 

«Системою баз даних у сфері розвитку держави і права» у складі: «Законодавство 

України», «Законопроекти», «Термінологія законодавства України», «Судова 

практика», «Міжнародні документи», багатомовний тезаурус «EUROVOC»; 

– звіт про науково-дослідницьку роботу; 

– акт впровадження в МВС України та його структурних підрозділах 

удосконаленої системи та інші документи. 

2. У грудні 2007 р. за рішенням тендерного комітету Державного 

департаменту з питань зв‘язку та інформатизації Центр визнано переможцем 

торгів на закупівлю послуги «Дослідження та розробки в галузі юридичних наук. 

Адміністративне право і процес, фінансове право (НДР: «Розробити концепції 

нормативно-правових актів з питань електронної комерції та надання органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним та 

фізичним особам через Інтернет»)».  
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ІV. Наукові висновки  

для центральних органів державної влади 

 

Одним із статутних завдань Академії є виконання замовлення центральних 

органів державної влади стосовно розроблення засад наукової та правової 

політики, вивчення та узагальнення механізмів реалізації законодавчих актів, 

підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення їх діяльності. Установи 

Академії досить плідно співпрацюють з  Президентом України, Верховною Радою 

України, її комітетами, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки 

і оборони, Фондом державного майна, Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини, Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження 

верховенства права, Міністерством юстиції, Міністерством освіти і науки, 

Міністерством економіки, Міністерством фінансів. 

Структурні підрозділи Академії значну увагу приділяли й співпраці з вищими 

судовими  органами – Конституційним судом України, Верховним Судом 

України, Вищим адміністративним Судом України, Вищим господарським судом 

України, а також із правоохоронними органами – Службою безпеки, Генеральною 

прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ, Державним департаментом з 

питань виконання покарань тощо. 

Так, протягом 2007 р. для центральних органів державної влади було 

підготовлено 85 наукових висновків, пропозицій, рекомендацій та експертиз. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

У 2007 р. фахівцями Інституту для центральних органів державної влади було 

підготовлено 35 наукових висновків, пропозицій, рекомендацій та експертиз, 

зокрема, 

1.Для Кабінету Міністрів України: 

- надано пропозиції до проекту Плану дій щодо реалізації Концепції 

подолання корупції в Україні «На шляху доброчесності» на період до 2010 року, 

затвердженої Указом Президента України 11 вересня 2006 р. за № 742/2006 

(виконавці – сектор дослідження проблем судової діяльності, лабораторія 

дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьбі зі 

злочинністю, сектор дослідження проблем прокурорської діяльності та 

досудового слідства, сектор дослідження проблем злочинності та її причин, сектор 

дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю); 

- підготовлено пропозиції щодо проекту Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2007-2008 роки» (виконавець – 

сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства); 

- надано пропозиції щодо проекту Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації 

осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк» 

(виконавець – сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства); 

- на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р.  
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«Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в 

українському суспільстві на період до 2010 р.» підготовлено довідку про 

діяльність лабораторії вдосконалення правового становища жінок та 

попередження жіночої злочинності;  

- підготовлено 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 – сектор дослідження 

проблем судової діяльності, сектор дослідження проблем злочинності та її 

причин). 

 

2. Для Верховної Ради України та її комітетів:   

- за дорученням Голови Національної комісії зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права С. П. Головатого  розроблено пропозиції та 

зауваження до проекту Концепції державної політики у сфері кримінальної 

юстиції та забезпечення правопорядку в Україні, схваленої Національною 

комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права на її 

пленарному засіданні 26 березня 2007 р. (виконавці – сектор дослідження 

проблем судової діяльності, сектор дослідження проблем злочинності та її 

причин, сектор дослідження проблем прокурорської діяльності та досудового 

слідства, сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства); 

- за дорученням Інституту законодавства Верховної Ради України 

розроблено проект Закону України щодо впровадження служби апробації 

(виконавець – сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства); 

- за дорученням Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правосуддя С. В. Ківалова підготовлено: 

- науковий висновок із зауваженнями та пропозиціями на проект Закону 

України «Судовий лад України», зареєстрованого за № 2627 (виконавець – сектор 

дослідження проблем судової діяльності); 

- висновки і пропозиції щодо поправок до проекту Кримінально-

процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 0952, які внесені 

Комітетом (у вигляді таблиць на 233 аркушах) (виконавець – сектор дослідження 

проблем судової діяльності); 

- науковий висновок із зауваженнями та пропозиціями на проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів» (нова 

редакція), зареєстрованого за № 2835 (виконавець – сектор дослідження проблем 

судової діяльності);  

-  науковий висновок щодо обґрунтованості і доцільності прийняття проекту 

Закону «Про адвокатську діяльність», зареєстрованого за № 677 від 3 травня 

2007 р. і поданого народним депутатом України Ю. Р. Мірошниченком  

(виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності). 

 

2.1. Для комітетів Верховної Ради України: 
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За дорученням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та 

Президії Національної академії наук України підготовлено пропозиції до Рішення 

спільного засідання «Про забезпечення розвитку вітчизняної науки» від 1 

листопада 2006 р. (виконавець – лабораторія дослідження проблем міжнародного 

співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, сектор дослідження проблем 

кримінально-виконавчого законодавства); 

На виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань 

правосуддя підготовлено наукові висновки на: 

- проект Закону України «Судовий лад України», внесеного народними 

депутатами України В.А. Бондиком, Я.П. Мендусем, Б.Я Беспалим, 

зареєстрованого за № 2627 (виконавець – сектор дослідження проблем судової 

діяльності); 

- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про статус 

суддів» (нова редакція), внесеного Президентом України, і зареєстрованого за № 

2835 (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

- проект Закону «Про адвокатську діяльність», зареєстрованого за № 2677 

від 3 травня 2007 р. і поданого народним депутатом України Ю. Р. 

Мірошниченком  (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

адвокатуру» № 2421 від 26 жовтня 2006 р, поданий народним депутатом України 

Д. О. Шенцевим (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

- проект Кримінально-процесуального кодексу України, зареєстрованого за 

№ 0952, до речі, зауваження до нього були розроблені і оформлені у вигляді 

таблиці на 233 аркушах (виконавець – сектор дослідження проблем судової 

діяльності); 

- проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-

процесуального кодексу України (щодо здійснення Уповноваженим Верховної 

Ради України з прав людини парламентського контролю за дотриманням 

конституційних прав і свобод у сфері кримінального судочинства)», 

зареєстрованого за № 2283 від 6 лютого 2007 р. (виконавець – сектор дослідження 

проблем судової діяльності); 

- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

процесуального кодексу України (щодо порядку дослідження доказів)», 

зареєстрованого за № 3243 від 28 лютого 2007 р. (виконавець – сектор 

дослідження проблем судової діяльності); 

- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

процесуального кодексу України (щодо порядку касаційного оскарження судових 

рішень)», зареєстрованого за № 3233 від 23 лютого 2007 р. (виконавець – сектор 

дослідження проблем судової діяльності). 

 

3. Для Генеральної прокуратури України: 

- підготовлено рецензію на проект Методичних рекомендацій з питань 

організації та здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів в 

ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ (виконавець – сектор 

дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства); 
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- надано пропозиції та зауваження до проекту методичних рекомендацій 

«Проведення перевірок, додержання вимог законодавства у сфері захисту 

суспільної моралі щодо запобігання поширення продукції, яка пропагує культ 

насильства, жорстокості, сексуальної розпусти, негативно впливає на формування 

свідомості молоді та стан злочинності неповнолітніх» (виконавець – сектор 

дослідження проблем запобігання злочинності). 

 

4. Для Міністерства юстиції України: 

- підготовлено проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України 

(виконавець – сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства); 

- надано пропозиції та зауваження щодо запровадження адекватної 

грошової величини, яка використовуватиметься для кваліфікації злочинів та 

адміністративних правопорушень (виконавець – сектор дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю); 

- підготовлено зауваження та пропозиції щодо доцільності відмови від 

конфіскації майна як виду кримінального покарання та уніфікації норм 

Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, які регламентують 

питання так званої «спеціальної конфіскації» (виконавець - сектор дослідження 

кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю). 

 

5. Для Верховного Суду України підготовлено зауваження та пропозиції до 

таких проектів постанов пленумів Верховного Суду України: 

- «Про практику внесення судами окремих ухвал, постанов у кримінальних 

справах» (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

- «Про практику застосування Кримінально-процесуального Кодексу 

України при попередньому розгляді суддями кримінальних справ, які надійшли на 

розгляд до суду першої інстанції» (виконавець – сектор дослідження проблем 

судової діяльності); 

- «Про застосування судами України законодавство щодо розкриття 

інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному судочинстві» 

(виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності). 

 

6. За дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права підготовлено: 

- пропозиції та зауваження щодо проекту Концепції реформування 

кримінальної юстиції України (виконавець – сектор дослідження проблем 

прокурорської діяльності та досудового слідства; сектор дослідження проблем 

судової діяльності; сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби 

зі злочинністю); 

- проект Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції та 

забезпечення правопорядку в Україні, схваленої Національною комісією зі 

зміцнення демократії та утвердження верховенства права на її пленарному 

засіданні 26 березня 2007 р (виконавець – сектор дослідження проблем судової 

діяльності); 
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- пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо апеляційного та 

касаційного оскарження судових рішень в кримінальних справах)» (виконавець –

сектор дослідження проблем судової діяльності); 

- пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо оскарження постанов про 

порушення кримінальної справи)» (виконавець –сектор дослідження проблем 

судової діяльності). 

 

Науково-дослідний інститут  

державного будівництва та місцевого самоврядування 
 

У 2007 р. фахівцями Інституту для центральних органів державної влади було 

підготовлено 29 наукових висновків, пропозицій, рекомендацій та експертиз, 

зокрема, 

1. Для Верховної Ради України: 

– висновок та зауваження на проекти законів України «Про акціонерні 

товариства» та «Про нотаріат» (чл.-кор. АПрН України І. В. Спасибо-Фатєєва);  

– висновки та зауваження до Концепції наукового, методичного та 

інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої і нормотворчої діяльності 

вищих органів державної влади у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності в Україні (чл.-кор. АПрН України І. В. Спасибо-Фатєєва); 

– зауваження та пропозиції до проекту Регламенту Верховної Ради України 

(к.ю.н., доц. Л.Л. Богачова); 

– правова експертиза проектів законів України «Про державне регулювання 

організації діяльності з проведення азартних ігор»; «Про азартні ігри»; «Про 

регулювання організації і проведення азартних ігор на території України» (чл.-

кор. АПрН України Ю.П. Битяк, к.ю.н., доц. Д.В. Задихайло, к.ю.н., доц. І.А. 

Селіванова); 

– висновок щодо обґрунтування та доцільності прийняття проекту Закону 

України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу адміністративного 

судочинства України» (щодо здійснення Уповноваженим Верховної Ради з прав 

людини парламентського контролю за дотриманням прав людини і громадянина у 

сфері адміністративного судочинства) (к.ю.н., доц. І.В. Яковюк);  

– висновок на запит народного депутата України В.М. Лещенка щодо 

проекту Закону України «Про відповідальність за випуск і реалізацію 

нафтопродуктів» (член-кореспондент АПрН України Кучерявенко М.П.). 

 

2. Для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя: 

– висновок щодо обґрунтування та доцільності прийняття проекту Закону 

України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та митного кодексу України щодо оскарження рішень у справах 

про адміністративні правопорушення (№2700 від 7 грудня 2006 р.) (чл.-кор. АПрН 

України Ю.П. Битяк); 
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– висновок щодо обґрунтування й доцільності прийняття проекту Закону 

України «Про внесення змін до законів України „Про державну виконавчу 

службу» та «Про виконавче впровадження» (щодо підпорядкування органів 

державної служби Верховному Суду України) (чл.-кор. АПрН України Ю.П. 

Битяк). 

 

3. Для Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і 

оборони: 

 – висновок щодо обґрунтування та доцільності прийняття проекту Закону 

України «Про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння наукових 

звань» (чл.-кор. АПрН України Ю.П. Битяк, к.ю.н., доц. І.В. Яковюк); 

– науковий висновок щодо обґрунтування та доцільності прийняття проекту 

Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій України» 

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

 

4. Для Конституційного Суду України: 

– науковий висновок щодо офіційного тлумачення статті 5 Закону України 

від 8 липня 2005 року «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають 

депутатський мандат з іншими видами діяльності» та положення пункту 2 

частини другої статті 90 Конституції (д.ю.н., проф. В.П. Колісник); 

– науковий висновок щодо офіційного тлумачення статті 94 Конституції 

України (д.ю.н., проф. В.П. Колісник); 

– науковий висновок щодо порядку звільнення суддів Конституційного Суду 

України Президентом України (д.ю.н., проф. В.П. Колісник); 

– науковий висновок щодо порядку звільнення членів Кабінету Міністрів 

України та відставки всього складу Уряду у разі звільнення Прем‘єр-міністра 

України (д.ю.н., проф. В.П. Колісник); 

– науковий висновок з питань порушених у конституційному поданні 

народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пункту 12 

частини 1 статті 85 Конституції України у контексті частини 4 статті 114, частини 

2,3 статті 115 Конституції України (к.ю.н., доц. П.М. Любченко); 

– науковий висновок з питань порушених у конституційному поданні 

народних депутатів України щодо невідповідності Конституції України 

(неконституційності) окремих положень Регламенту Верховної Ради України, 

введеного в дію постановою Верховної Ради України «Про Регламент Верховної 

Ради України» (к.ю.н., доц. П.М. Любченко); 

– науковий висновок з питань порушених у конституційному поданні 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) частин п‘ятої та шостої статті 13 Закону України «Про статус 

народного депутата України» (№ 2790-XII), частини четвертої статті 61 

Регламенту Верховної Ради України (№ 3547-IV) щодо права позафракційного 

народного депутата за особистою заявою увійти до складу коаліції депутатських 

фракцій та офіційного тлумачення пункту 6 частини другої та частини шостої 

статті 81, частини шостої статті 83 Конституції України (254к/96-ВР) і частини 

четвертої статті 13 закону України «Про статус народного депутата України» (№ 
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2790-XII) (к.ю.н., доц. П.М. Любченко, к.ю.н., доц. С.Г. Серьогіна); 

– науковий висновок з питань порушених у конституційному поданні 

народних депутатів України про офіційне тлумачення частини четвертої статті 94 

Конституції України (к.ю.н., доц. П.М. Любченко); 

– науковий висновок за зверненням судді Конституційного Суду України 

Д.Д. Лилака щодо тлумачення положень Конституції України в частині порядку 

формування Кабінету Міністрів України (к.ю.н., доц. С.Г. Серьогіна); 

– науковий висновок за зверненням судді Конституційного Суду України 

М.І. Колоса щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу 

Президента України від 4 грудня 2006 р. №1025 «Про перелік посад керівників 

військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, 

кандидатури для призначення яких погоджуються з Президентом України» 

(к.ю.н., доц. С.Г. Серьогіна); 

– відповідь на запит судді Конституційного Суду України В.В.Джуня щодо 

порядку звільнення членів Кабінету Міністрів України (к.ю.н., доц. Ю.Г. 

Барабаш); 

– наукові висновки на запити суддів Конституційного суду Д.Д. Лилака 

щодо тлумачення положень Конституції України в частині порядку формування 

Кабінету Міністрів України; А. Дідівського щодо невідповідності Конституції 

України (неконституційності) ч.ч. 2,3,4 ст. 219 Регламенту Верховної Ради 

України (к.ю.н., доц. К.Є. Соляннік); 

 

5. Для Верховного Суду України: 

– аналіз та зауваження до проекту постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про узагальнення практики розгляду судами корпоративних спорів» 

(чл.-кор. АПрН України І. В. Спасибо-Фатєєва). 

 

6. Для Вищого господарського суду України: 

– аналіз та зауваження до проекту узагальнень судової практики зі спорів, 

пов'язаних з реалізацією та захистом корпоративних прав (чл.-кор. АПрН України 

І. В. Спасибо-Фатєєва). 

 

7. Для Вищого Адміністративного Суду України: 

– наукове роз‘яснення на лист Вищого адміністративного суду України щодо 

розмежування між господарськими та адміністративними судами повноважень 

розв‘язувати спори фізичних чи юридичних осіб із податковими органами (к.ю.н., 

доц. Н.Б. Писаренко); 

– відповідь на лист Вищого адміністративного суду України щодо 

визначення судів, компетентних вирішувати земельні спори (к.ю.н., доц.  Н.Б. 

Писаренко). 

 

8. Для Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 

експертний висновок стосовно концепції створення в Україні національного 

органу з попередження катувань відповідно до ратифікованого Україною 
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Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань (чл.-кор. АПрН 

України П.М. Рабінович);  

 

9. Для Міністерства юстиції України: 

Науково-практичний коментар статей 30 та 48 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» (д.ю.н., проф. В.П. Колісник);  

  

10.  Для Ради національної безпеки і оборони України: 

інформаційно-аналітичні матеріали до проекту «Стратегія національної 

безпеки України» за замовленням Ради національної безпеки і оборони України 

(д.ф.н., проф. О.Г. Данильян). 

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

 

У 2007 р. фахівцями Інституту для центральних органів державної влади було 

підготовлено 4 наукових висновків, пропозицій, рекомендацій та експертиз, 

зокрема, 

1. Для Верховної Ради України: 

– пояснювальну записку, порівняльну таблицю та проект закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо права приватної 

власності на природні ресурси в Україні)»; 

– листи до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи щодо 

видання збірника «Екологічне законодавство України», міністерств та відомств 

(№ 309-01/29 від 8 лютого 2007 р.);  

– Король В.І. надав пропозиції та зауваження до Загальнодержавної 

програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2007-

2011 роки (включено до узагальнених пропозицій Інституту, передано   

Київському регіональному центру Академії правових наук України 5 грудня 2007 

р.). 

 

2. Для Конституційного Суду України: 

науковий висновок для судді Конституційного Суду України В.В. Джуня 

щодо відповідності Конституції України положень деяких законодавчих актів у 

сфері використання природних ресурсів (лист № 309-01/173 від 24 вересня 2007 

р.). 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

 

У 2007 р. фахівцями Інституту для центральних органів державної влади було 

підготовлено 13 наукових висновків, пропозицій, рекомендацій та експертиз, 

зокрема: 

1. Для Кабінету Міністрів України: 
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– зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку передачі підприємствам, установам та 

організаціям майнових прав на технології, що створені за державні кошти»; 

– зауваження та пропозиції щодо розвитку науково-дослідної діяльності 

академічної та вузівської науки, орієнтованої на проблеми національної 

інноваційної системи і підготовку молодих учених у цій галузі (на виконання 

доручення Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 30457/2/1-07). 

2. Для Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти:  

– пропозиції щодо Рекомендацій до парламентських слухань 21 березня 2007 

р. «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого 

забезпечення та правозастосування» (входили до Робочої групи з їх проведення); 

– пропозиції щодо Рекомендацій до парламентських слухань 20 червня 2007 

р. «Національна інноваційна система України: проблеми формування та 

реалізації» зауваження та пропозиції до проектів законів, що регулюють сферу 

інтелектуальної власності, розроблених фахівцями Державного департаменту 

інтелектуальної власності Міністерство освіти і науки України та Українського 

інституту промислової власності для розробників; 

– пропозиції щодо проекту Концепції вдосконалення наукового, 

методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення нормотворчої діяльності 

вищих органів державної влади у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності в Україні (заключний варіант, на виконання Рішення 

спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та 

Президії Національної академії наук України «Про забезпечення розвитку 

вітчизняної науки» від 1 листопада 2006 р., протокол № 33). 

 

3. Для Фонду державного майна України:  

– пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»; 

– зауваження та пропозиції до проекту Національного стандарту № 4 

«Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».  

 

4. Для Міністерства освіти і науки України: 

– пропозиції до проекту наказу «Про затвердження Методичних 

рекомендацій розрахунку розміру збитків від порушення майнових прав 

інтелектуальної власності»; 

– пропозиції до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо: 

захисту прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та 

послуг; удосконалення національного авторського законодавства в сфері 

―фотографічний твір‖; 

– щодо використання об‘єктів права інтелектуальної власності при 

банківському кредитування інноваційних проектів;  

– щодо розробки економічної стратегії розвитку української держави; 

– щодо вдосконалення Законів України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки»;  
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– щодо методики «Експертизи об‘єктів авторського права та суміжних прав» 

спільно з НДЦСЕ МВС України для системи органів МВС України. 

 

5. Для Ради національної безпеки і оборони України: 

– звіт за інформаційно-аналітичними матеріалами проведеного моніторингу 

потенційних загроз національній безпеці у науково-технологічній сфері, щодо 

проблем розвитку ринку інтелектуальної власності в Україні, а також пропозиції 

стосовно вдосконалення механізмів його формування. 

 

6. Для Державного агентства України з питань інвестицій та інновацій: 

– пропозиції щодо активізації процесу введення у господарський оборот 

об‘єктів права інтелектуальної власності. 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

 

У 2007 р. фахівцями Інституту для центральних органів державної влади було 

підготовлено 3 наукові висновки, пропозиції, рекомендації та експертизи, 

зокрема, 

1. Для Апарату Верховної Ради України:  

1.1. На замовлення Верховної Ради України Центр продовжує 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. Результати 

дослідження по даній НДР у 2007 р.: 

– розроблення фізичної моделі БД EUROVOC для подальшого використання 

через Інтернет-сервер; 

– створення програмного забезпечення для відображення ієрархічної бази 

EUROVOC на сервері в форматі HTML англійською, українською, російською 

мовами;  

– оновлення та перевірка відповідності дескрипторів тезаурусу EUROVOC 

(англійською, українською, російською мовами); 

– створення програмного забезпечення для конвертації БД EUROVOC в 

структуру БД Oracle на чотирьох мовах (українська, російська, англійська, 

французька). 

1.2. У І кв. 2007 р. виконувалась прикладна науково-дослідницька робота 

«Забезпечити удосконалення системи баз даних у сфері розвитку держави і 

права», зареєстрована в УкрІНТЕІ 15 січня 2007 р. за № 0107U000137. Терміни 

виконання роботи – грудень 2006 р. – березень 2007 р. У березні 2007 р. 

розроблено і надано УкрІНТЕІ пояснювальну записку до науково-дослідницької 

роботи «Забезпечити удосконалення системи баз даних у сфері розвитку держави 

і права» (держ. облік. № 0207U006189). 

1.3. У ІV кв. 2007 р. виконувалась прикладна науково-дослідницька робота 

«Електронний банкінг в контексті захисту персональних даних», зареєстрована в 

УкрІНТЕІ 22 жовтня 2007 р. за № 0107U008476. Терміни виконання роботи – 

жовтень 2007 р. – листопад 2007 р. У грудні 2007 р. розроблено і надано 
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УкрІНТЕІ пояснювальну записку до науково-дослідної роботи «Електронний 

банкінг в контексті захисту персональних даних» (держ. облік. № 0207U006995); 

підготовлено і надано замовнику відповідно до контракту № 261157 від 15 жовтня 

2007 р. звіт про науково-дослідницьку роботу. Проведене дослідження за даною 

темою дозволило визначити стан упорядкування відносин та внести рекомендації 

стосовно вдосконалення регулювання діяльності щодо е-банкінгу у зв'язку із 

захистом персональних даних, а саме: 1) визначено складові електронного 

банкінгу; 2) проведено аналіз захисту персональних даних в аспекті е-банкінгу; 3) 

досліджено загальні принципи захисту персональних даних у міжнародних 

стандартах; 4) визначено напрями впорядкування нормативно-правової бази із 

захисту персональних даних. Новизна розробки полягає в тому, що це перше 

комплексне дослідження проблем електронного банкінгу в контексті захисту 

персональних даних. 
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V. Наукові дослідження на замовлення регіонів 

 
Академія тісно співпрацює не тільки з центральними органами державної 

влади, а й з місцевими органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. У звітному періоді установами Академії здійснено низку 

наукових досліджень для Харківської обласної державної адміністрації, 

Харківської обласної ради, Харківської міської ради, а також проведено наукові 

дослідження для обласних, міських і районних правоохоронних та судових 

органів в АР Крим, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-

Франківській, Луганській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській 

областях. 

Так, для органів державного управління на місцях, органів місцевого 

самоврядування, правоохоронних та судових органів, державних підприємств, 

установ та організацій, навчальних закладів розроблені проекти нормативно-

правових актів, проведено їх наукову експертизу, аналіз чинного законодавства з 

окремих питань, надано пропозиції щодо його вдосконалення, консультації тощо.  

В цілому за звітний період на замовлення регіонів було проведено 96 

наукових досліджень, за якими надано експертні висновки, пропозиції та 

зауваження, зокрема, Інститут вивчення проблем злочинності – 2 висновки, 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування – 11 висновків, пропозицій та зауважень, Інститут 

інтелектуальної власності підготував 83 висновки, пропозиції та зауваження. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
 

Інститутом у 2007 р. для управління Державного департаменту України з 

питань виконання покарань у Харківській області: 

1. підготовлено науковий висновок щодо співвідношення та 

практичного застосування норм чинного кримінального та кримінально-

виконавчого законодавства, що регламентують питання заміни невідбутої частини 

покарання більш м‘яким покаранням (виконавець – сектор дослідження проблем 

кримінально-виконавчого законодавства); 

2. надано відповіді на листи засудженого до позбавлення волі С.Л. 

Вороніна, які надійшли з Державного департаменту України з питань виконання 

покарань (виконавець – сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства). 
 

Науково-дослідний інститут 

державного будівництва та місцевого самоврядування 

 

Інститут як 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. 
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Зокрема, співробітники Інституту протягом звітного періоду брали активну 

участь у діяльності робочих груп органів місцевого самоврядування Харківського 

регіону. Так, чл.-кор. АПрН України Ю.П. Битяк разом з к.ю.н., доц. Л.М. 

Барановою, к.ю.н., доц. С.Г. Серьогіною брали участь у робочій групі з 

підготовки «Правил забудови м. Харкова». К.ю.н., доц. П.М. Любченко є  

заступником голови робочої групи Харківської міської ради з питань підготовки 

нової редакції Статуту територіальної громади міста Харкова, членом робочої 

групи Харківської міської ради з питань проведення адміністративної реформи в 

м. Харкові. Д.с.н., проф. Л.М. Герасіна брала участь в узагальненні результатів 

соціологічного дослідження, проведеного за ініціативою Асоціації представників 

міських, районних, сільських і селищних рад у січні 2007 р. з питань оптимізації 

розвитку соціально-гуманітарної політики місцевого самоврядування (лютий 2007 

р.). 

Результати співробітництва Інституту з органами місцевого 

самоврядування, місцевими органами державної влади, підприємствами і 

установами відображено в такому. Підготовлено: 

1) три висновки щодо проектів нової редакції Статуту територіальної 

громади міста Харкова (к.ю.н., доц. П.М. Любченко; к.ю.н. К.Є. Соляннік; к.ю.н., 

доц. І.І. Бодрова); 

2) правовий висновок щодо проекту рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради «Про Регламент виконавчих органів Харківської міської 

ради 5 скликання» (к.ю.н., доц. П.М. Любченко; к.ю.н. К.Є. Соляннік); 

3) науковий висновок щодо звернення прокуратури Миколаївської 

області стосовно можливості притягнення особи до кримінальної відповідальності 

(к.ю.н., доц. П.М. Любченко; к.ю.н. К.Є. Соляннік); 

4) науковий висновок щодо застосування рішень «Про надання 

повноважень Харківській обласній раді щодо здійснення майнових операцій з 

об‘єктами комунальної власності, які забезпечують спільні потреби 

територіальних громад сіл, селищ, міст області» на звернення Харківської 

обласної ради (к.ю.н. К.Є. Соляннік); 

5) науковий висновок стосовно Закону України від 12 січня 2007 року № 

602-V «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад» на звернення 

Харківської обласної ради (к.ю.н. К.Є. Соляннік); 

6) науковий висновок стосовно звернення секретаря Яковлівської 

сільської ради Харківського району Харківської області щодо доплати сільському 

голові за звання «Заслужений тренер України» (к.ю.н. К.Є. Соляннік); 

7) відповідь на звернення секретаря Харківської міської ради щодо 

належності повноважень зі здійснення реєстрації (легалізації) місцевих об'єднань 

громадян (к.ю.н., доц. І.І. Бодрова); 

8) висновок за запитом Харківської обласної ради від 27.07.2007 р. № 01 

–34/ 2033 щодо порядку застосування прийнятих сільськими радами рішень про 

надання повноважень Харківської обласної раді щодо здійснення майнових 

операцій з об‘єктами комунальної власності, які забезпечують спільні потреби 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (від 15.08.07 р.) (Т.П. Шахматова); 
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9) участь у роботі групи, створеної першим заступником голови обласної 

ради С.І. Черновим, щодо доопрацювання проекту Програми розвитку 

народовладдя на 2008-2010 роки, пропозиції та зауваження до проекту (листопад 

2007р.) (Т.П. Шахматова); 

10) відповідь прокурору міста Донецька щодо можливості відчуження 

майна, яке перебуває у комунальній власності, в інший, ніж передбачено 

законодавством про приватизацію, спосіб (порядок) (С.Є. Сиротенко); 

11) відповідь на запит від 21.02.07 р. №07/1-223 прокуратури Луганської 

області (к.ю.н. М.О. Перепелиця). 

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

 

Співробітники Інституту підготовили, подали до Львівської міської ради та 

взяли участь в обговоренні на громадських слуханнях і засіданнях робочої групи 

зауважень до проекту Положення щодо оформлення дозволів на проведення 

переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках 

(червень – липень 2007 р., Львів). Зауваження стосувалися насамперед 

необхідності узгодження зазначеного проекту з нормами Цивільного кодексу 

України, законодавства про охорону історико-архітектурної спадщини, а також 

потреби у техніко-юридичному вдосконаленні проекту цього Положення. 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

 

У звітному періоді Інститутом на замовлення регіональних суб‘єктів було 

виконано 83 наукових дослідження, у тому числі: 

1) за ухвалами господарських судів АР Крим, Донецької, 

Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Харківської області, Ладижинського 

міського суду Вінницької обл., Рівненського міського суду підготовлено висновки 

щодо порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, позначень 

тотожних, або схожих, порушення авторських та суміжних прав тощо. За 

результатами 18 досліджень підготовлено висновки експертизи;  

2) за постановами СВ СГУМВС України в АР Крим, СУ УМВС України 

в Івано-Франківській області, СВЛВ на ст. Чернівці ЛУ на Львівській залізниці 

УМВС України на транспорті підготовлено висновки  щодо прав власників на 

аудіовізуальну продукцію (правомірності розповсюдження відеопродукції на 

відеокасетах; вилучення контрафактних примірників та встановлення ознак 

контрафактності); 

3) за постановами прокуратури м. Одеси, Кременецького району 

Тернопільської області підготовлено висновки щодо відтворення творів науки та 

літератури; 

4) за постановою СУ УМВС України в Черкаській області надано 

висновок по кримінальній справі про заборону неправомірного використання 

знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 37372 „Таємниця 

улюбленого хліба‖ та № 37373 „Одеські дріжджі‖; 



 145 

5) за постановою Тернопільської міжрайонної природоохоронної 

прокуратури надано висновок по кримінальній справі про порушення прав на знак 

для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47490 „Збручанська‖; 

6) за постановою ВСВ СМВ УМВС України в Сумській обл. у 

кримінальній справі надано висновок щодо додаткової експертизи з питань 

охорони прав ОІВ (компресор); 

7) за постановою Лисичанського МВ УМВС України у Луганській 

області від 02.05.06 р. у кримінальній справі № 113059050 надано висновок про 

незаконне використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 

30003 «МИОР»; 

8) за постановою прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська 

від 19.04.2007 р. надано висновок щодо використання на етикетках товару «Паста 

AVTOformula» позначень тотожних або схожими настільки, що їх можна 

сплутати із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №32571, 

№49191, №71767; 

9) за постановою прокуратури Пирятинського району Полтавської обл. 

від 30.03.2007 р. у справі № 07690010 надано висновок щодо незаконного 

використання знаку для товарів і послуг "ТНК" тощо. 

10) за зверненням ВДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській, обл. 

проведено експертне дослідження щодо прав власників на аудіовізуальну 

продукцію (правомірності розповсюдження відеопродукції на відеокасетах; 

вилучення контрафактних примірників та встановлення ознак контрафактності); 

11)  за зверненням ВДСБЕЗ УМВС України в Полтавській обл. проведено 

експертне дослідження щодо тотожності або схожості знаку „ТНК‖ зі знаком, 

який використовується на АЗС ПП „Грант‖ м. Пирятин, 151-й км + 800 м 

автошляху Київ – Харків – Довжанський; 

12) за зверненням Генерального директора ВАТ «Борекс» С.Г. Сергєєва 

проведено експертне дослідження щодо використання технічного рішення 

захищеного патентами України на винахід, права власності на які належить ВАТ 

«БОРЕКС», в конструкції екскаваторів виробництва ТОВ «Євроборекс» (смт. 

Бородянка, Україна); 

13) за зверненням УДСБЕЗ УМВС України в Запорізькій обл. проведено 

експертне дослідження щодо використання технічних рішень захищених 

патентами України на винахід № 54616 та № 51844, права власності на які 

належать М.З. Абдуліну та Г.Р. Дворцину, в конструкції газових пальників та 

процесі палення газу на одному з підприємств групи компанії «Верес» ТОВ (с. 

Мошнів, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н) тощо. 

За результатами 33 досліджень підготовлено висновки експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності. За результатами 32 досліджень підготовлено експертні 

висновки спеціального дослідження об‘єктів інтелектуальної власності.  

 

 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 
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Протягом 2007 р. науковцями Центру проведено наукові дослідження для на 

замовлення регіонів. Виконано близько 60 наукових досліджень щодо 

використання та обслуговування ІПС «Законодавство», «Законопроект», «Крим», 

«Київ», зокрема, за замовленнями Міністерства фінансів АРК, Міністерства праці 

та соціально політики АРК, Апеляційного суду м. Севастополя, УМВС України у 

Запорізькій, Херсонській областях, Харківської, Сумської, Полтавської, 

Вінницької облдержадміністрацій, Харківської, Сумської, Чернігівської, 

Кіровоградської, Рівненської, Чернівецької обласних рад, а також багатьох 

міських, районних рад та інших органів державної влади на місцях та органів 

місцевого самоврядування. 

Ведеться значна робота щодо забезпечення обласних та районних державних 

адміністрацій України «Бібліотекою баз даних і знань у галузі держави і права» на 

компакт-дисках.  
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VІ. Участь Академії у законопроектній роботі 

 

Важливим напрямком науково-дослідницької діяльності інститутів Академії є 

підготування і правова експертиза законопроектів та інших нормативно-правових 

актів, внесення відповідних змін, розроблення рекомендацій і пропозицій, що 

також є однією з форм впровадження результатів наукової діяльності. Протягом 

звітного року значна увага приділялась, зокрема, розробленню зауважень і 

пропозицій до чинного законодавства з метою його вдосконалення та приведення 

у відповідність до міжнародних та європейських правових стандартів.  

 Інститути Академії брали участь у розробленні 67 проектів законів та 

інших нормативно-правових актів за дорученнями органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Академіки та члени-кореспонденти Академії 

взяли особисту участь у розробленні 183 проектів законів та інших нормативно-

правових актів. 

Провідні фахівці установ Академії на постійній основі беруть участь у 

діяльності 45 робочих груп із розроблення законів та інших нормативно-правових 

актів 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
 

Фахівці Інституту вивчення проблем злочинності брали активну участь у 

реалізації законопроектної та нормотворчої роботі, у тому числі здійсненні 

завдань, що пов‘язані з нею. Так, проводилась робота з підготовки: 20 проектів 

законів та інших нормативно-правових актів. Науковці Інституту взяли участь у 

роботі 14 робочих груп із розроблення законів та інших нормативно-правових 

актів. 

Основні види цієї участі зводяться до такого. 

І. Розроблення законопроектів (виконання завдань) на замовлення органів 

державної влади та правоохоронних органів: 

1) за дорученням Президента Академії правових наук України В.Я. Тація 

для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя С. В. Ківалова 

підготовлено висновки і пропозиції щодо поправок до проекту Кримінально-

процесуального кодексу України (виконавці – сектор дослідження проблем 

судової діяльності);  

2) за дорученням заступника Міністра юстиції І. І. Ємельянової 

зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про медіацію 

(посередництво) у кримінальних справах» (виконавець – сектор дослідження 

проблем судової діяльності); 

3) за дорученням заступника Міністра юстиції І. І. Ємельянової 

підготовлено зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 

процедури медіації (посередництва)» (виконавець – сектор дослідження проблем 

судової діяльності); 
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4) за дорученням заступника Міністра юстиції І. І. Ємельянової 

підготовлено зауваження та пропозиції до проекту Закону України  ―Про засади 

запобігання та протидії корупції‖ (виконавець – сектор дослідження проблем 

запобігання злочинності); 

5) за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права підготовлено наукові висновки щодо: 

обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про судоустрій України» (щодо адміністративних посад 

у судах)» та обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції» (виконавець – 

сектор дослідження проблем судової діяльності); 

6) надано зауваження та пропозиції на проекти Законів України, якими 

регулюватиметься організація діяльності щодо проведення азартних ігор («Про 

державне регулювання організації діяльності з проведення азартних ігор (реєстр. 

№2521 від 13.11.2006 р.)», «Про азартні ігри (реєстр. №2521-1 від 21.11.2006 р.)», 

«Про правове регулювання організації і проведення азартних ігор на території 

України (реєстр. №2521-2 від 24.11.2006 р.)» (виконавець – сектор дослідження 

кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю); 

7) підготовлено науковий висновок на Проект Закону України про внесення 

змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство) 

(виконавець – сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі 

злочинністю); 

8) на запит Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності ВР України було надано пропозиції та зауваження до законопроекту 

про внесення змін та доповнень до Кримінального Кодексу України (ст. 202 КК) 

(реєстр. № 4024) (виконавець – сектор дослідження кримінально-правових 

проблем боротьби зі злочинністю); 

9) на доручення Президента Академії правових наук України В.Я. Тація 

підготовлено  зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства 

України щодо протидії насильства у сім‘ї)» №2539 від 14 листопада 2006 р. 

(виконавець – лабораторія вдосконалення правового становища жінок та 

попередження жіночої злочинності). 

ІІ. Розроблення законопроектів за власною ініціативою:  

1) підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України», яким пропонується розширити застосування 

такого виду покарання як громадські роботи, у тому числі за злочини, пов‘язані з 

порушенням виборчих прав (виконавець – наукова лабораторія дослідження 

злочинності проти прав і свобод людини і громадянина); 

2) у межах роботи Координаційної Ради з питань ювенальної юстиції та 

пробації при Інституті законодавства Верховної Ради України підготовлено 

зауваження на проекти законів «Про внесення змін і доповнень до Законів 

України (щодо впровадження служби пробації), «Про службу пробації» 
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(виконавець – сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства); 

3) розроблено 5 з 7 розділів Концепції створення та розвитку системи 

пробації в Україні. Всі вони схвалені відповідними експертами та членами 

Координаційної Ради (виконавець – сектор дослідження проблем кримінально-

виконавчого законодавства). 

ІІІ.  Участь у робочих групах по розробці законопроектів: 

1) 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; 

2) акад. АПрН України В.П. Тихий є заступником голови наукової 

громадської ради при Вищій атестаційної комісії України, членом експертної ради 

з юридичних наук ВАК України, президентом громадської ради освітян і 

науковців України, Всеукраїнської незалежної суддівської асоціації, міжнародної 

громадської організації ―Харківське земляцтво‖;  

3) акад. АПрН України Ю.В. Баулін є членом групи експертів високого 

рівня Ради національної безпеки і оборони України; 

4) 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; 

5) 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 з підготовки  

пропозицій та зауважень щодо проекту Концепції діяльності Центру правової 

реформи і законопроектних робот; 

6) акад. АПрН України В.І. Борисов як член робочої групи експертів 

Служби безпеки України брав участь у підготовці проекту Закону України «Про 

боротьбу із тероризмом»; 

7) чл.-кор. АПрН України В.В. Голіна та проф. 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; 

8) 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; 
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9) чл.-кор. АПрН України М.В. Буроменський та О.Ю. Шостко приймали 

участь у засіданні робочої групи з підготовки законопроекту Кодексу етики 

державних службовців України; 

10) проф. 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;  

11) проф. А.Х. Степанюк є членом Науково-методичної ради Державного 

департаменту України з питань виконання покарань; 

12) доц. О.Г. Шило включена до робочої групи з доопрацювання проекту 

Кримінально-процесуального кодексу України;  

13) доц. О.Г. Шило є членом міжвідомчої робочої групи з розробки 

проекту Закону України «Про відшкодування шкоди потерпілим від злочинів»; 

14) І.С. Яковець є членом Консультативної ради з питань ювенальної 

юстиції при Інституті законодавства Верховної Ради України. 

IV. Правова експертиза законопроектів: 

1) для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя 

С. В. Ківалова підготовлений науковий висновок щодо обґрунтування і 

доцільності прийняття проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень 

до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо здійснення 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського 

контролю за дотриманням конституційних прав і свобод у сфері кримінального 

судочинства)» (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

2) для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя 

Д. М. Притики підготовлений науковий висновок щодо обґрунтованості та 

доцільності прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінально-процесуального кодексу України (щодо порядку дослідження 

доказів)» (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності); 

3) для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя 

Д. М. Притики був підготовлений науковий висновок щодо обґрунтованості та 

доцільності прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінально-процесуального кодексу України (щодо порядку касаційного 

оскарження судових рішень)» (виконавець – сектор дослідження проблем судової 

діяльності). 

V. Участь у розробці проектів інших актів: 

1) підготовлено проект змін до Положення про спостережні комісії 

(виконавець – сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства); 

2) на запит Управління ВКРСБУ у Північному регіоні надано правову 

оцінку матеріалів («Кодекс национал-патриота России» і «Идеология национал-

патриотизма») (виконавець – сектор дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю). 
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Науково-дослідний інститут 

державного будівництва та місцевого самоврядування 

 

Фахівці Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування брали активну участь у реалізації законопроектної та 

нормотворчої роботі, у тому числі здійсненні завдань, що пов‘язані з нею. Так, 

проводилась робота з підготовки 23 проектів законів та інших нормативно-

правових актів. Науковці Інституту взяли участь у роботі 12 робочих груп із 

розроблення законів та інших нормативно-правових актів. 

І. Розроблення законопроектів на замовлення органів державної влади: 

1) Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні (акад. АПрН 

України О.В. Петришин);  

2) проект Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (д.ю.н., проф. 

В.П. Колісник); 

3) підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів України «Про 

митну службу України» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у 

зв‘язку з прийняттям Закону України „Про митну службу України» – направлені 

до Юридичного департаменту Держмитслужби України (к.ю.н., доц. М.Г. 

Шульга, к.ю.н., доц. А.В. Мазур , к.ю.н., доц. Н.Б. Писаренко, А.І. Калініченко); 

4) рекомендації до проекту Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (к.ю.н., доц. Н.Б. Писаренко) 

5) участь у розробці проекту Закону України «Про державний контроль у 

сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб» (д.ю.н., проф. 

В.М. Гаращук); 

6) участь у розробці проекту Кодексу кримінальних проступків (д.ю.н., проф. 

В.М. Гаращук); 

7) рецензування проектів Закону України «Про запобігання та припинення 

корупційних дій», проекту Закону «Про фінансовий контроль в Україні», низки 

проектів змін до КпАП України, проекту Положення про організацію наукової і 

науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів 

акредитації (д.ю.н., проф. В.М. Гаращук); 

8) участь у підготовці рекомендацій до проекту Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (к.ю.н., доц. В.В. Зуй, І.М. Сорокун); 

ІІ. Розробка законопроектів за власною ініціативою: 

проект змін до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства» щодо 

вилучення з нормативно-правового припису слів «та життєздатною», оскільки 

формулювання цього припису вказаного Закону в чинній редакції допускає таке 

буквальне тлумачення: живонароджена дитина з масою тіла до 500 г, зростом до 

25 см і народжена на 21 тижні вагітності, тобто нежиттєздатна за критеріями 

ВООЗ, не має права на життя, і в держави немає позитивного обов‘язку 

забезпечити реалізацію цього права (пропозицію обґрунтовано у статті к.ю.н. Д.А. 

Гудими «Початок і завершення людського життя: деякі теоретико-юридичні 

проблеми їх визначення», опублікованій в матеріалах Міжнародної наукової 

конференції «Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі»). 

ІІІ. Участь у робочих групах з розроблення законопроектів: 
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1) акад.. АПрН України О. В. Петришин є членом робочої групи Верховної 

Ради України з питань перспективного планування законопроектної роботи, а 

також позаштатним консультантом комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики. 

2) чл.-кор. АПрН України П.М. Рабінович брав участь у роботі створеної 

Секретаріатом Президента України робочої групи з проектування змін до 

Конституції України, у зв‘язку з чим запропонував такі зміни до майже 30 статей 

ІІ розділу Конституції України. Відповідні пропозиції надіслано до робочої групи 

й опубліковано у пресі; 

3) у складі робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів 

ведуть активну роботу й інші співробітники Інституту: 

4) проекту Адміністративно-процедурного кодексу України – чл.-кор. АПрН 

України Ю. П. Битяк; 

5) проекту Кодексу України про адміністративні проступки – чл.-кор. 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.  

6) проекту Податкового кодексу України (д.ю.н., проф. М.П. Кучерявенко; 

к.ю.н., доц. О.А. Лукашев); 

7) проекту нової редакції Закону України «Про державну службу» – чл.-кор. 

АПрН України Ю. П. Битяк; 

8) проекту Закону України «Про управлінські послуги» – чл.-кор. АПрН 

України Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук; 

9) підготовка змін та доповнень до Земельного кодексу України – чл.-кор. 

АПрН України М. В. Шульга; 

10) проекту Закону «Про стимулювання наукової та науково-технічної 

діяльності вищими навчальними закладами» – доц. Д. В. Задихайло;  

11) проекту Загальнодержавної програми «Виведення з експлуатації 

Чорнобильської АЕС» – чл.-кор. АПрНУ М. В. Шульга; 

12) к.ю.н. А. В. Мазур згідно з наказом ДМСУ № 205 від 21.03.06р. «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 акта. 

IV. Правова експертиза законопроектів: 

Протягом 2007 р. науковці Інституту значну увагу приділяли розробленню 

зауважень і пропозицій до чинного законодавства з метою його вдосконалення і 

приведення у відповідність до європейських правових стандартів, проведенню 

правової експертизи проектів законів та інших правових актів, підготовлено 

висновків щодо подання відповідних актів до Конституційного Суду України. 

Результати даної роботи Інституту були втілені в таких документах: 

1) пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (к.ю.н., доц. П.М. Любченко); 

2) пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» (к.ю.н., доц. П.М. Любченко); 
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3) аналітичний висновок із зауваженнями щодо законопроекту про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (д.ю.н., проф. В.М. 

Гаращук); 

4)  аналітичний висновок із зауваженнями щодо законопроекту про внесення 

змін до Закону України «Про боротьбу з корупцією» (д.ю.н., проф. В.М. 

Гаращук); 

5) аналітичний висновок із зауваженнями щодо законопроекту про внесення 

змін до Закону України «Про державну службу» (д.ю.н., проф. В.М. Гаращук); 

6) аналітичний висновок із зауваженнями щодо законопроекту про внесення 

змін до Закону України «Про дорожній рух» (д.ю.н., проф. В.М. Гаращук); 

7) аналітичний висновок із зауваженнями щодо законопроекту про внесення 

змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (д.ю.н., проф. В.М. 

Гаращук); 

8) аналітичний висновок із зауваженнями щодо законопроекту про внесення 

змін до Закону України «Про фінансовий контроль в Україні» (д.ю.н., проф. В.М. 

Гаращук); 

9) аналітичний висновок із зауваженнями щодо проекту Закону України 

«Про запобігання та припинення корупційних дій» (д.ю.н., проф. В.М. Гаращук); 

V. Участь у розробленні проектів інших правових актів: 

1) для Кабінету Міністрів України: 

участь у розробленні таких нормативних актів: ДБН України «Захист від 

небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист від  підтоплення 

ґрунтовими водами територій та споруд»; ДСТУ (Н.Б.) «Природна дренованість 

територій. Настанови щодо штучного  відновлення»; ДСТУ (Н.Б.) «Дренажі 

променеві для захисту від підтоплення територій та споруд» (к.ю.н., доц. С.В. 

Размєтаєв);  

2) для Федерації професійних спілок України: 

науково-правового висновку щодо права профспілок України на майно та 

правового аналізу нормативно-правових актів України стосовно майна 

загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР (чл.-кор. 

АПрН України І. В. Спасибо-Фатєєва). 

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

 

Фахівці Інституту не залучалися до участі у законопроектній роботі, 

підготовлено дві пропозиції та зауваження до нормативно-правових актів. 

На доручення Президії АПрН України завідувач  сектору проблем  

господарського права  О.В. Безух надав пропозиції та зауваження щодо Концепції 

вдосконалення наукового, методичного та інформаційно-аналітичного 

забезпечення законотворчої і нормотворчої діяльності вищих органів державної 

влади щодо розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в 

Україні. 

Підготовлено зауваження до проекту Положення щодо оформлення дозволів 

на проведення переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудов у 

житлових будинках (червень – липень 2007 р., Львів). Зауваження стосувалися 
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насамперед необхідності узгодження зазначеного проекту з нормами Цивільного 

кодексу України, законодавства про охорону історико-архітектурної спадщини, а 

також потреби у техніко-юридичному удосконаленні проекту цього Положення 

(Д.А. Гудима). 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

Фахівці Інституту брали активну участь у реалізації законопроектної та 

нормотворчої роботі, у тому числі здійсненні завдань, що пов‘язані з нею. Так, 

проводилась робота з підготування 14 проектів законів та інших нормативно-

правових актів. Науковці Інституту взяли участь у роботі 14 робочих груп із 

розроблення законів та інших нормативно-правових актів. 

Найбільш вагомі результати такого впровадження полягають в такому: 

1. Розроблення законопроектів на замовлення органів державної влади: 

– для Кабінету Міністрів України підготовлено «Зауваження та пропозиції до 

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 

передачі підприємствам, установам та організаціям майнових прав на технології, 

що створені за державні кошти», які надіслано Кабінету Міністрів  України 

(виконавці - проф., д.е.н. О.Б. Бутнік–Сіверський, доц., к.т.н. Л.Ю. Федченко); 

– для Апарату Ради національної безпеки і оборони України підготовлено 

інформаційно – аналітичні матеріали з теми «Ринок інтелектуальної власності в 

Україні: проблеми розвитку». Висловлено вдячність за високий фаховий та 

науково – методологічний рівень цих матеріалів (д.ю.н. О.П. Орлюк); 

– для Спілки кабельного телебачення України розробляються зміни до 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»( н.с. О.О.Швець); 

– для підкомітету Верховної Ради України з питань інвестиційної політики 

підготовлено доповідь до парламентських слухань 20 червня 2007 р. за темою: 

«Про зняття обмежень по закупівлі послуг, які пов‘язані з інноваційною 

діяльністю, за державні кошти» (проф., д.е.н. О.Б. Бутнік–Сіверський); 

– для Фонду державного майна України розроблено зауваження та 

пропозиції до проекту Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності»( проф., д.е.н. О.Б. Бутнік–Сіверський, доц., к.т.н. Л.Ю. 

Федченко, н.с. Л.Л. Панфьйорова, І.Л.Шульпін); 

– для Академії правових наук України ( лист від 11.10.07 р. № 831) щодо 

підготовки пропозиції до пп. 1, 10, 13 окремого доручення Першого віце-прем‘єр-

міністра України М.Я. Азарова за результатами наради «Острови інноваційного 

прориву національної економіки: політика держави та практика реалізації» 

підготовлені пропозиції з питань щодо: 

– вдосконалення законодавства у сфері інноваційної діяльності, зокрема, 

розроблення Інноваційного кодексу України;  

– активізації процесу введення у господарський оборот об‘єктів права 

інтелектуальної власності; 
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– прискорення опрацювання та затвердження в установленому порядку 

методики вартісної оцінки прав інтелектуальної власності; 

– для Фонду держмайна України від 09.10.2007 № 10-35-15973 надані 

кандидатури для роботи над розробкою Методики оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності та розроблено її проект (проф., д.е.н. О.Б. Бутнік–

Сіверський, доц., к.т.н. Л.Ю. Федченко, О. Тверезенко); 

– для Кабінету Міністрів України від 18.07.07 р. № 30557/2/1-07 до п. 12 

постанови ВРУ від 27.06.07 р. №1244-V ―Про рекомендації парламентських 

слухань на тему «Національна інноваційна система України: проблеми 

формування та реалізації» надано пропозиції щодо розвитку науково-дослідної 

діяльності академічної та вузівської науки, орієнтованої на проблеми 

національної інноваційної системи і підготовку молодих учених у цій галузі.  

2. Розроблення законопроектів за власною ініціативою:  

розроблено проект Закону України «Про патентних повірених», який буде 

запропонований для обговорення фахівцями у сфері інтелектуальної власності.  

3. Участь у робочих групах з розроблення законопроектів:  

 Науковці Інституту брали участь у засіданнях Комітету з питань науки і 

освіти Верховної Ради України, зокрема, при підготовці та проведенні 

парламентських слухань з питань інтелектуальної власності та інноваційної 

діяльності, секції судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності Науково-

консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи Міністерства 

юстиції України, Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства 

юстиції України, Науково-технічної ради Державного агентства України з 

інвестицій та інновацій, колегії Державного департаменту інтелектуальної 

власності МОН України тощо.  

Зокрема: 

1) директор Інституту, д.ю.н. О.П. Орлюк брала участь у роботі: 

– робочих груп при Комітеті з питань науки та освіти Верховної Ради 

України з підготовки та проведення парламентських слухань з питань захисту 

прав інтелектуальної власності, законодавчого забезпечення інноваційної 

діяльності; 

– міжвідомчої робочої групи при Міністерстві юстиції України з питань 

проведення аналізу законодавства щодо виявлення правових розбіжностей та 

підготовки пропозицій про їх усунення;  

– міжвідомчої робочої групи при Раді національної безпеки і оборони 

України з розробки правового механізму протидії «рейдерству» та захисту 

держави на приватизованих підприємствах та на підприємствах інших форм 

власності; 

– робочої групи щодо роботи над доопрацюванням Закону України «Про 

захист персональних даних», створеної Комітетом з питань науки та освіти 

Верховної Ради України;  

– робочої групи з опрацювання законопроекту "Про внесення змін до Закону 

України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії 
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наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу, 

створеної Комітетом з питань науки та освіти Верховної Ради України. 

– секції процесуального законодавства і законодавства про інтелектуальну 

власність Науково - консультативної ради при Вищому господарському суді 

України; 

– науково-методичної ради з питань інтелектуальної власності Державного 

департаменту інтелектуальної власності МОН України, під егідою якої працюють 

робочі групи з питань законодавства у сфері інтелектуальної власності;  

– науково-технічної ради Державного агентства України з інвестицій та 

інновацій з питань опрацювання законодавства, що регулює сферу інноваційної 

діяльності; 

– є членом Правління Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій 

«Ідея - до життя»; 

2) заступник директора з експертної роботи О.Дорошенко і керівник 

Центру експертних досліджень С.Петренко брали участь у роботи секції судових 

експертиз об‘єктів інтелектуальної власності при Мін‘юсті України; 

3) заступник директора з експертної роботи О.Дорошенко брав участь у 

роботи наради в Департаменті інтелектуальної власності з питання внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.04. № 1716 «Про затвердження 

порядку сплати зборів за дії, пов‘язані з охороною прав на об‘єкти 

інтелектуальної власності» (доручення Кабінету Міністрів України від 08.06.07. 

№ 344-ск/10); 

4) д.е.н., проф. О.Б. Бутнік–Сіверський брав участь: 

– у засіданні робочої групі Фонду державного майна України під 

головуванням Голови Фонду В.Семенюк з урегулювання розбіжностей за 

проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національного стандарту 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» з 

метою узгодження проекту; 

– в роботі робочої групі Міністерства освіти і науки України по внесенню 

змін та доповнень в Податковий кодекс України, які узагальнювались Державним 

департаментом інтелектуальної власності і передавались МОН України; 

– у засіданні робочої групі Фонду державного майна України з питань 

розробки Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності. 

5) Д.ю.н. О.П. Орлюк і д.е.н. О.Б. Бутнік–Сіверський брали участь у роботі 

прес-конференції «Старт інтелектуальному рейдерству: Україна зустрічає день 

винахідника збільшенням зборів за патентування винаходів у 20 разів» і 

виступили з пропозиціями щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України ―Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов‘язані з охороною 

прав на об‘єкти інтелектуальної власності‖ тощо. 

4. Правова експертиза законопроектів:  

У форматі роботи Громадської колегії Державного департаменту 

інтелектуальної власності МОН України фахівці Інституту взяли участь протягом 
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року в опрацюванні та проведенні правової експертизи законопроектів, що 

регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, як авторських та 

суміжних прав, так і прав промислової власності.  

5. УЧАСТЬ У РОЗРОБЛЕННІ ПРОЕКТІВ ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: 

1) у складі робочої групи, створеної за розпорядженням Голови Верховної 

Ради України, розроблено пропозиції до рекомендацій до парламентських 

слухань 21 березня 2007 р. «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: 

проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування»; 

2) д.ю.н. О.Орлюк, к.ю.н. О.Дорошенко, к.ю.н. В.Крижна виступили з 

доповідями на семінарі «Актуальні проблеми законодавчого забезпечення та 

розвитку національної системи захисту прав інтелектуальної власності в 

контексті світового досвіду стандартів ЄС, СОТ та ВОІВ». Матеріали виступу 

були враховані при розробці рекомендацій до парламентських слухань «Захист 

прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення 

та правозастосування»; 

3) к.ю.н. О.Дорошенко, керівник центру експертних досліджень 

С.Петренко, зав.сектором авторського права М.Мельников брали участь у роботі 

круглого столу «Застосування законодавства з питань інтелектуальної власності 

при захисті прав в судовому та адміністративному порядку» з метою розробки 

пропозиції до Рекомендацій парламентських слухань;  

4) д.ю.н. О.Орлюк виступила з доповіддю на парламентських слуханнях 21 

березня 2007 р. «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми 

законодавчого забезпечення та правозастосування»; 

5) д.ю.н. О.Орлюк 25 травня 2007 р. брала участь у засіданні секції 

процесуального законодавства і законодавства про інтелектуальну власність 

Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України; 

6) д.ю.н. О.Орлюк, д.е.н., проф. О.Бутнік – Сіверський, к.е.н. В.Нежиборець 

і С.Ревуцький 20 червня 2007 р. брали участь у парламентських слуханнях 

«Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації»; 

7) надано рецензію на розділ 2.2. «Поняття та класифікація задач судової 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності» та підрозділ «Економічні ознаки 

об‘єктів інтелектуальної власності» глави 4 «Методичні основи судової 

експертизи об‘єктів промислової власності» наукової роботи Київського науково–

дослідного інституту судових експертиз на тему: «Методичні основи судової 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності». Передано Начальнику управління 

експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України 

Л.М.Головченко.( проф., д.е.н. О.Б. Бутнік–Сіверський). 

8) розроблено проект Методики оцінки вартості майнових прав 

інтелектуальної власності (д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверський, к.т.н, доц. Л.Ю. 

Федченко). Передано до Фонду державного майна України 13.11.07 р. 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

 

Фахівці Центру брали активну участь у реалізації законопроектної та 

нормотворчої роботі, у тому числі здійсненні завдань, що пов‘язані з нею. Так, 
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проводилась робота з підготовки: 11 проектів законів та інших нормативно-

правових актів. Науковці Інституту взяли участь у роботі 5 робочих груп із 

розробленя законів та інших нормативно-правових актів. 

У 2007 р. розпочалась робота над розробленням важливого проекту 

«Інформаційного кодексу України» завдяки отриманого наукового приросту 

знань стосовно розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розроблено 

чотири законопроекти щодо системної інформатизації органів внутрішніх справ 

України, три з них – з метою підвищення безпеки дорожнього руху. 

1.  Розроблення законопроектів на замовлення органів державної влади: 

Здійснювалось доопрацювання проекту Закону про захист персональних 

даних, а саме:  

– робота з представниками Мін‘юсту щодо окремих положень законопроекту; 

– розроблено пропозиції щодо вето Президента України від 30 січня 2007 

року на проект Закону України «Про захист персональних даних»; 

– здійснено комплексне дослідження стану та перспектив упорядкування 

інформаційних відносин щодо електронного банкінгу у зв‘язку із створенням 

єдиної системи захисту персональних даних в Україні в рамках НДР « 

Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних»; 

– розроблено пропозиції щодо розмежування поняття «суб‘єкт персональних 

даних» на дві категорії – «власник персональних даних» та «громадянин-суб‘єкт 

персональних даних» (опубліковані у журналі «Правова інформатика» № 

1(13)2007. – С. 12-25); 

– розроблено пропозиції щодо розділу V Рішення спільного засідання 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної 

академії наук України «Про забезпечення розвитку вітчизняної науки» від 01.11.06 

р. Пропонується покласти на НДЦПІ забезпечення державних структур «Системою 

(бібліотекою) баз даних і знань у галузі держави і права», створеною спільно з 

Управлінням комп‘ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України для 

інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, 

правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності. 

Впровадження цього проекту дозволить упорядкувати інформаційне забезпечення 

державних структур, мінімізувати участь в цій діяльності комерційних структур-

посередників, знизити можливість корупційних проявів та зекономити кошти 

державного бюджету, що витрачаються на ці цілі різними державними 

структурами (Лист НДЦПІ, Вих. № 7 від 16.01.07 р.). 

2. Розроблення законопроектів за власною ініціативою. 

У зв‘язку з прийняттям Закону України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-

V розпочалась робота над дослідженням на тему: «Розроблення проекту 

«Інформаційного кодексу України» (альтернативна назва - «Кодексу України про 

інформацію»)». Результати дослідження інформаційного законодавства та 

створення схем щодо його систематизації: 

– загальна схема щодо інформаційного права; 
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– проект загальної структури Кодексу України про інформацію; 

– схема структури розділу; 

– матриця відносин щодо упорядкування діяльності у інформаційній сфері; 

– класифікація предметних областей у інформаційній сфері; 

– класифікація інформації; 

– види інформації щодо змісту відомостей; 

– види інформаційної діяльності; 

– заходи, що спрямовані на поширення міждержавного інформаційного 

обміну; 

– структура знань; 

– засоби індустріального виробництва знань; 

– засоби індустріального виробництва знань; 

– види систем з штучним інтелектом; 

– структура інформатизації; 

– стратегічні завдання інформатизації;   

– області формування, види продуктів та джерело інформаційних ресурсів; 

– основні області функціонування інформаційних ресурсів;  

– структурна схема створення інформаційних продуктів; 

– класифікація інформаційних продуктів та послуг; 

– класифікація засобів забезпечення інформаційно-комп‘ютерних 

технологій; 

– види інформаційних продуктів; 

– структура інформаційної інфраструктури; 

– структура індустрії інформації; 

– структура засобів захисту інформації (даних) ; 

– структура нормативно-правового забезпечення у сфері інформатизації. 

Уперше в Україні розроблено концепцію Кодексу України про інформацію. 

Проект загальної структури Кодексу опубліковано в журналі «Правова 

інформатика» (№4(16)/2007, с. 5-7).  

3. Участь у робочих групах з розроблення 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  Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді 

України, що утворена Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 

25 квітня 2003 року № 441. 

До «Плану 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. Науковці Центру брали участь в 

підготовці та виданні «Матеріалів виїзного спільного засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань 

інформатизації при Верховній Раді України «Про хід виконання Державної 
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програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 

роки» (К.: СофтПрес, 2007. – 208 с.). У засіданні, що відбулося 12 березня 2007 р. 

у НТУ України «Київський політехнічний інститут», взяли участь М.Я. Швець  та 

І.Б. Жиляєв  

До складу робочої групи з доопрацювання 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  

4. Правова експертиза законопроектів: 

Науковці Центру проводили аналіз та правову експертизу законопроектів в 

інформаційній та інформатизаційній сфері, зокрема: 

- здійснено підбір законодавчих актів та проведено аналіз розвитку 

законодавства в інформаційній та інформатизаційній сфері за результатами січня-

березня 2007 р. (17 документів, в тому числі: закону України, указу Президента 

України, 15 рішень Кабінету Міністрів України) та квітня-червня 2007 року (15 

документів, в тому числі: закону України, 11 рішень Кабінету Міністрів України, 

2 наказів Мінтрансзв'язку України, наказу Державного комітету зв‘язку та 

інформатизації України );  

- підготовлено огляд «Розвиток законодавства в інформаційній та 

інформатизаційній сфері за результатами січня-березня 2007 року» та «Розвиток 

законодавства в інформаційній та інформатизаційній сфері за результатами 

квітня-червня  2007 року»;  

- проаналізовано нормативно-правові акти щодо реалізації конституційних 

прав громадян в інформаційній сфері. Відповідні матеріали опубліковано в 

журналі «Правова інформатика» (№1(13)/2007, с. 29-36); 

- здійснено правовий аналіз Закону України від 31.05.2005 р. № 2594-IV «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» з 

екстраполяцією визначених у ньому норм на положення теорії права в цілому та 

теорії інформаційного права і правової інформатики зокрема. Визначено 

проблемні положення Закону та надано пропозиції щодо їх практичного 

вирішення. Відповідні матеріали опубліковано в журналі «Правова інформатика» 

(№1(13)/2007, с. 42-53). Також досліджено правові аспекти охорони та захисту 

інформаційних ресурсів (журнал «Правова інформатика» (№4(16)/2007, с. 13-24). 

Науковцями Центру здійснено дослідження нормативно-правового 

забезпечення: 

- електронного урядування в Україні. Матеріали опубліковано в аналітичному 

огляді «Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати 

дослідження» (с. 33-68); 
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- організації та проведення виборів (Конституція України, 15 Законів 

України) на системну інформатизацію виборчих процесів. Відповідні матеріали 

опубліковано в журналі «Правова інформатика» (№1(13)/2007, с. 54-64).  

5. Участь у розробленні проектів інших правових актів. 

Співробітниками наукової лабораторії проблем інформатизації діяльності 

правоохоронних органів підготовлено і передано на розгляд керівництву МВС 

України такі проекти:  

- «Проект Закону щодо зростання величини штрафних санкцій при 

порушені Правил дорожнього руху»; 

- «Проект Концепції Державної програми підвищення безпеки дорожнього 

руху в Україні на період – до 2012 року»  (78 с.); 

- «Проект Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в 

Україні на період – до 2012 року»  (137 с.). 
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VII. Перспективні напрямки наукових досліджень 

 

На сьогоднішній день правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування  і розвитку науково-технічної сфери встановлює Закон України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність». Одним з основних завдань цього 

Закону є визначення основних цілей,  напрямів та принципів державної політики 

у сфері наукової і науково-технічної діяльності, зокрема закріплення 

пріоритетних напрямів розвитку науки. 

Відповідно до ст. 25 Закону Верховна Рада України затверджує пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні програми науково-

технічного розвитку України. Кабінет  Міністрів України відповідно до ст. 27 

Закону подає до Верховної Ради України пропозиції щодо пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки та їх матеріально-технічного забезпечення. 

На розвиток цих положень 11 липня 2001 року був прийнятий Закон 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», який визначає 

правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та 

реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. 

Відповідно до ст.4 цього Законупріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки та їх обґрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної 

Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року дії 

попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

Стаття 7 Закону визначала пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на 

період до 2006 р. Зокрема правові науки були згадані досить опосередковано у п. 

1, який визначав пріоритетними фундаментальні дослідження з найважливіших 

проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук, де навіть й не згадувалося 

про дослідження у сфері держави і права. 

На виконання цього Закону 24 грудня 2001 р. прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України №1716 «Про затвердження переліку державних наукових і 

науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 

2002-2006 роки» яка конкретизувала положення Закону. Постановою затверджено 

пріоритетну програму «Правові засади розбудови державності».  

В 2007 р. відповідні наукові пріоритети не затверджувалися, що створює 

невизначеність у цих питаннях. Проект Програми діяльності Уряду «Український 

прорив: для людей, а не політиків» передбачає вдосконалення механізмів 

фінансування наукових досліджень саме на основі визначених їх державних 

пріоритетів. 

29 січня 2008 р. на засіданні Ради президентів академій наук України 

Академія правових наук України запропонувала доповнити розроблений НАН 

України перелік основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук. Зокрема, в цьому переліку слід передбачити окремі пункти, спрямовані на 

розбудову правової, демократичної, соціальної держави як важливого напрямку 
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проведення фундаментальних досліджень. Серед запропонованих АПрН України 

напрямків такі:  

1) правові механізми забезпечення захисту прав і свобод людини і 

громадянина;  

2) проблеми формування національної правової системи України; правові 

механізми державного будівництва, розвитку політичної системи та місцевого 

самоврядування;  

3) правове забезпечення інноваційного розвитку України;  

4) правові засоби боротьби зі злочинністю.  

Вважаємо, що такий перелік слід внести на розгляд та затвердження 

Кабінету Міністрів України та надіслати відповідні законопроект до Верховної 

Ради України.  

На основі затверджених основних наукових напрямів та найважливіших 

проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук Академія правових наук України розробить детальні напрямки 

наукових досліджень у відповідних сферах.    

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Академії є проведення 

прикладних наукових досліджень спрямованих на розв‘язання нагальних проблем 

розвитку держави та правової системи. Короткострокові та середньострокові 

завдання  знаходять своє відображення у програмах дій уряду. Академія правових 

наук взяла активну участь у доопрацюванні цієї програми та внесла пропозицію 

щодо вдосконалення її правової складової.  

Реалізація цілей урядової програми практично неможлива без внесення 

системних змін до законодавства. Вона передбачає розроблення та прийняття 

більш 80 нових законів і внесення змін та доповнень у понад 90 законів. Академія 

правових наук запропонувала уряду перелік законопроектів, що можуть бути 

розроблені фахівцями її наукових установ.  

Президія Академії орієнтує підвідомчі установи під час планування 

наукових досліджень обов‘язково враховувати визначені урядом пріоритети. 
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VIII. Участь в організації та проведенні наукових заходів:  

конференцій, семінарів, “круглих столів” тощо 

 

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 2007 р. Президія Академії та її інститути виступили 

організаторами та співорганізаторами більше 20 конференцій, семінарів, ―круглих 

столів‖, 5 з яких були проведені в межах затверджених бюджетних програм. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
У 2007 р. колективом Інституту були організовані і проведені: 

1) міжнародна науково-практична конференція "Питання удосконалення 

судової системи України" (1-2 лютого 2007 р., м. Харків); 

2) «круглий стіл»―Питання удосконалення законодавства України у сфері 

боротьби зі злочинністю‖ (15 травня 2007 р., м. Харків); 

3) науково-практична конференція «Нові тенденції в розвитку кримінально-

процесуального законодавства України» (16 листопада 2007 р.,  м. Харків). 

 

Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування 

З метою обговорення актуальних питань правознавства, які розробляються в 

рамках тем наукового дослідження, за участю як співробітників Інституту, так і 

науковців провідних наукових та науково-педагогічних центрів України, 

іноземних правознавців, Інститутом регулярно проводяться наукові заходи.  

У 2007 р. Інститут виступив організатором та співорганізатором таких 

наукових заходів:  

1) «круглий стіл» «Теоретико-методологічні засади реформування 

законодавства про місцеве самоврядування в Україні».  

15 травня 2007 р. Інститутом спільно з Національною юридичною академією 

України імені Ярослава Мудрого у м. Харкові було проведено «круглий стіл» 

«Теоретико-методологічні засади реформування законодавства про місцеве 

самоврядування в Україні». В процесі круглого столу було обговорено низку 

актуальних проблем, що визначають шляхи реформування законодавства про 

місцеве самоврядування в Україні; 

2) науково-практична конференція «Місцеве самоврядування в Україні: 

сучасність та перспективи». 

26 червня 2007 р. у м. Харкові з нагоди 10-річчя прийняття Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ратифікації Європейської хартії 

місцевого самоврядування Інститутом спільно з Харківською обласною радою та 

Харківською міською радою було організовано і проведено науково-практичну 

конференцію «Місцеве самоврядування в Україні: сучасність та перспективи», 

присвячену обговоренню актуальних питань місцевого самоврядування в Україні 
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та результатів розвитку цього інституту протягом останнього десятиріччя. У 

роботі конференції взяли участь близько 230 вчених юристів і працівників органів 

місцевого самоврядування;  

3) міжнародна наукова конференція «Правова культура і громадянське 

суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку». 

12 жовтня 2007 р. Інститутом, за участю Академії правових наук України та 

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого у м. Харкові 

було організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію ―Правова 

культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку‖. 

Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань державно-

правового будівництва в Україні – становлення громадянського суспільства і 

розвитку правової культури як умови успішної розбудови демократичної, 

правової, соціальної держави. У її роботі взяли участь близько 80 вчених-юристів 

– фахівців різного профілю; 

4) ХІХ Харківські політологічні читання «Проблеми глобалізації та 

геополітичний вектор розвитку України». 

 7 червня 2007 р. Інститутом спільно з Президією Харківської асоціації 

політологів та Національною юридичною академією України імені Ярослава 

Мудрого у м. Харкові було проведено ХІХ Харківські політологічні читання 

«Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України». У процесі 

обговорення розглянуто цілий комплекс проблем. 

5) V Всеукраїнська наукова конференція молодих науковців, аспірантів і 

студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави». 

9-10 листопада 2007 р. Львівською лабораторією прав людини і 

громадянина Інституту спільно з Одеською національною юридичною академією 

та Львівським національним університетом імені Івана Франка у м. Львові було 

організовано і проведено V Всеукраїнську наукову конференцію молодих 

науковців, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав 

людини, права і держави». 

6. ІІІ Всеукраїнський круглий стіл "Антропологія права: філософські і 

юридичні виміри". 

23-24 листопада 2007 р. Львівською лабораторією прав людини і 

громадянина Інституту спільно з Лабораторією дослідження теоретичних 

проблем прав людини Львівського національного університету імені Івана 

Франка, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького Національної 

Академії наук України у м. Львові було проведено ІІІ Всеукраїнський круглий 

стіл «Антропологія права: філософські і юридичні виміри»; 

7) Міжнародна науково-практична конференція «Екологічне законодавство 

України: стан та перспективи розвитку». 

13-14 грудня 2007 р. Інститутом за участю Національної юридичної академії 

України імені Ярослава Мудрого, Державного управління охорони 

навколишнього природного середовища в Харківській області та Всеукраїнської 

екологічної ліги у м. Харкові було організовано і проведено Міжнародну науково-

практичну конференцію «Екологічне законодавство України: стан та перспективи 

розвитку». 
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Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

 

Інститутом відповідно до затверджених планів роботи на 2007 р.,  у звітній 

період підготовлено та проведено:  

1) міжнародну наукову-практичну конференцію «Проблеми здійснення 

охорони прав учасників цивільних правовідносин», м.Макіївка 21-22 вересня 2007 

р.; 

2) всеукраїнську науково-практичну конференцію «Поєднання публічно-

правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських 

відносин», м. Івано-Франківськ,  19-20 жовтня 2007 р.; 

3) всеукраїнський науково-практичний семінар  «Напрямки розвитку 

корпоративного права в Україні (питання теорії та практики)», м. Івано-

Франківськ,  27 жовтня 2007 р.; 

4) «круглий стіл»  «Проблеми здійснення та захисту особистих 

немайнових прав фізичної особи в умовах євро інтеграції», м. Хмельницький, 12 

жовтня 2007 р.  

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

 

З метою обговорення актуальних питань права та економіки інтелектуальної 

власності, які розробляються в рамках вищезазначених тем наукових досліджень, 

Інститут регулярно організовує та бере участь у проведенні різноманітних 

науково-практичних дискусій у вигляді конференцій, семінарів, «круглих столів», 

симпозіумів тощо.  

Загалом за 2007 р. співробітники Інститут взяли участь у 49 таких заходах, 

серед яких 10 міжнародних і 7 всеукраїнських конференцій і «круглих столів».  

Найбільш важливими та суттєвими заходами, що були організовані  

Інститутом, є такі: 

з Комітетом ВР з питань науки і освіти, НАН України, АПрН України 

(спільно): 

 – науково-практичний семінар «Актуальні проблеми законодавчого 

забезпечення та розвитку національної системи захисту прав інтелектуальної 

власності в контексті світового досвіду, стандартів ЄС, СОТ та ВОІВ»,  

м. Київ, 27.02.07; 

 З Міністерством економіки АРК, НПЖ «Інтелектуальна власність» 

(спільно): – Х1 Міжнародна науково-практична конференція «Защита прав 

интеллектуальной собственності», 28 травня – 1червня 2007р., м. Алушта; 

з МВС України, Департаментом Державної служби боротьби з економічною 

злочинністю( спільно):  

Семінар-нарада «Боротьба з правопорушеннями у сфері інтелектуальної 

власності», м. Київ, 22.02.07 р. 

 

Науково–дослідний центр правової інформатики 
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Наукові заходи, що були організовані і проведені Центром. 

І. За звітний період проведено такі засідання постійно діючого семінару 

«Правова інформатизація» (керівник – чл.-кор. АПрН України М.Я.Швець):  

1) наукова доповідь на тему: «Програма інформатизації правоохоронних 

органів України», НДЦПІ, 27 лютого 2007 р.; 

 2) наукова доповідь на тему «e-боротьба в інформаційних війнах та 

інформаційне право» (за матеріалами монографії). НДЦПІ, 12 березня 2007 р. 

3). Наукова доповідь на тему: «Склад населення та криміногенна ситуація». 

НДЦПІ, 29 травня 2007 р. 

Доповідач – к.ф.-м.н., с.н.с. О.В. Гладківська; 

4) наукова доповідь на тему: «Створення Національного демографічного 

регістру – необхідна умова функціонування сучасних демократичних інституцій». 

НДЦПІ, 26 червня 2007 р. 

Доповідач – к.ю.н., с.н.с. М.В. Гуцалюк; 

5) наукова доповідь на тему: «Наукові проблеми удосконалення 

адміністративної відповідальності за правопорушення доступу громадян до 

інформації». НДЦПІ, 23 липня 2007 р. 

Доповідач – к.ю.н., доцент А.І. Марущак; 

6) наукова доповідь на тему: «Проблеми правового регулювання щодо 

комп‘ютерної інформації», НДЦПІ, 24 жовтня 2007 р. 

Доповідач – к.ю.н., с.н.с. В.С. Цимбалюк;  

7) наукова доповідь на тему: «Удосконалення технології обробки та введення 

інформації системи автоматизованого виявлення помилок. Перехід на графічні 

формати даних», НДЦПІ, 20 листопада 2007 р. 

Доповідач – завідувач відділу Антоненко С.А. 

НДЦПІ, пов‘язані з впровадженням нового програмного забезпечення. 

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 у сфері електронного банкінгу» (22 травня 2007 

р., м. Ірпінь, Національний університет державної податкової служби України). 
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ІХ. Характеристика видавничої діяльності 

 

Члени Академії правових наук України та науковці її структурних 

підрозділів у 2007 р. опублікували близько 1060 одиниць друкованої продукції, 

підготовленої як одноособово, так і у співавторстві, загальним обсягом понад 

2400 д.а., з яких: 36 монографії, 37 підручників, курсів лекцій та навчальних та 

практичних посібників, 21 брошура, 1 словник, 2 довідники, 13 науково-

практичних коментарів законодавства, 4 збірників нормативних актів, 5 збірників 

наукових праць, 5 довідкових та аналітичних оглядів, наукових записок, понад 

750 наукових статей, доповідей  та тез наукових доповідей тощо.  

У багатогранній видавничій діяльності, яку здійснюють академіки та члени-

кореспонденти Академії, помітне місце посідає видавництво «Право», яке входить 

до складу Академії. Серед книг, що вийшли друком у 2007 р., – 10 монографій, 7 

навчальних посібників, 7 нормативно-правових видань та кодексів, 6 перевидань,  

5 періодичних видання та 4 довідкових видання. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

У 2007 р. співробітники Інституту видали: 

1. Монографії:  

1. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Впровадження міжнародних стандартів у 

практику діяльності кримінально-виконавчої системи України. Х.: ТОВ 

„Кроссроуд‖, 2007. (10,7 д.а.); 

2. Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): 

Монографія. – Х.: Харків юрид., 2007 (27 д.а.); 

3. Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров‘я особи, 

що вчиняються неповнолітніми / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. 

Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; За заг. ред. чл.-кор. АПрН 

України В.В. Голіни. – Х.: «Кроссроуд», 2007. – (7,0 д.а.); 

4. Ємельянов В.П. Терористичні злочини: кримінально-правова 

характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства: 

Монографія / За заг. ред. докт. юрид. наук,  проф. В. П. Ємельянова. – Х.: ТОВ  

«Кроссроуд», 2007. - 216 с. – (у співавт.). – (10,5/7,0 д. а.); 

 5. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати 

участь у референдумі: кримінально-правова  характеристика: Монографія. – К.: 

КНТ, 2007 (15 д.а.); 

 6. Зінченко І.О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина / Аналіз законодавства і судової 

практики: Монографія. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007 (14,9 д.а.); 

7. Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні (збірник 

нормативних документів) / Упор. Ю.М.Грошевий, С.Б. Фомін. – Х., 2007 (13,4 

д.а.); 
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8. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у 

кримінальному процесі / Погорецький М. А.  -  Х.: Арсіс ЛТД, 2007. (36 д.а.); 

9. Баулін Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния - Х.: ТОВ «Кроссроуд», 2007 

(5,6 д.а.); 

10. Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів: 

Монографія. Х.: ТОВ «Кроссроуд», 2007 (18 д.а.). 

 

2. Підручники, курси лекцій: 

1. Організація судових та правоохоронних органів: Підручник для студентів 

юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, акад. 

АПрН України В. П. Тихий та ін.; За ред. І. Є. Марочкіна та Н. В. Сібільової. Х.: 

ТОВ «Одіссей», 2007 (24,4 д. а.); 

2. Яковець І.С., Іваньков І.В., Мукшименко А.П. та ін. Повний лекційний 

курс. Рекомендації нової редакції Європейських пенітенціарних правил в галузі 

дотримання прав засуджених і ув‘язнених та захисту персоналу в практичній 

діяльності установ виконання покарань. – К, Х., Ч., 2007. – 135с. (8 д.а./4 д.а.); 

3. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. –  

Вид. 2-е, доп. – Х.: ТОВ «Новасофт», 2007 (9,5 д.а.); 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Я.М. Кривоченко та ін.; За ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є 

вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007 (22,5 д.а.); 

5. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник (§ 1 розділу 

ХІV) / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За ред. В. В. Сташиса, 

В. Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007  (28,3 д.а.). 

 

3. Навчальні і практичні посібники, практикуми та програми: 

1. Яковець І.С. Взяття під варту та інші запобіжні заходи – що необхідно 

знати (як захистити свої права):  Наук.-практ. посібник для працівників 

правоохоронних органів та суду. – Х.: Вид. ФОП Вапнярчук Н.М., 2007 (2 д.а.); 

2. Яковець І.С., Іваньков І.В., Мукшименко А.П. та ін. Навчально-

ментодичний посібник «Методика проведення занять курсу: Рекомендації нової 

редакції Європейських пенітенціарних правил в галузі дотримання прав 

засуджених і ув‘язнених та захисту персоналу в практичній діяльності установ 

виконання покарань. – К.,Х., Ч., 2007. – 52с.  (2 д.а./1 д.а.); 

 3. Яковець І., Шимоволос С., Мар‘яновський А. та ін. Посібник для 

спостережних комісій України. – М.:PRI, 2007. – 196 с. (12 д.а./5 д.а.); 

4. Букалов П.Ф., Яковец И.С. Подача жалоб в административном 

судопроизводстве: практическое пособие для заключенных. – Донецк: «Донецкий 

мемориал», 2006. – 40 с. ( 1.5 д.а./1 д.а.); 

5. Настільна книга слідчого [Наук.-практ.  видання  для слідчих і дізнавачів]  

/ М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. -  

К.: Ін Юре, 2007. –49 іл. – В.Ю. Шепітько (59,2 д.а.), І.В. Борисенко (1 д.а.), В.В. 

Білоус (2 д.а.), В.А. Журавель (7,62 д.а.); 
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6. Великий енциклопедичний словник /За ред акад. НАН України Ю.С. 

Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2007 . – 992 с. – (Ю.В. Баулін 3 статті – 0,6 

д.а., Ю.М. Грошевий – 0,6 д.а.); 

 7. Організація судової влади в Україні: Навч. посіб. / І.Є. Марочкін, Н.В. 

Сібільова, акад. АПрН України В.П. Тихий та ін.; За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. 

Сібільової. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2007 (14,9 д.а.); 

8. Зеленецький В. С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму: Наук.-практ. посіб. – 

Х.: ТОВ «Кроссроуд», 2007 (39 д. а.). 

 

4. Науково-практичні коментарі: 

1. Тихий В.П., Панов М.І.. Злочин, його види та стадії: Науково-практичний 

коментар. – К.: Промені, 2007 (2 д.а.); 

2. Тихий В.П. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки: 

Науково-практичний коментар. К.: НКЦ СБ України. 2007 (4 д.а.); 

3. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України. – 4-е 

вид., перероб. та доп. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юрид. думка, 

2007. – 1184 с. (М.І. Мельник - розділ VІ Загальної частини, розділи ІІ (ст.116 – у 

співавторстві з В.К. Грищуком, ст.118, 121-126, 128), V (статті 157  - 160, ст.161 -  

у співавторстві з М.І. Хавронюком, 162 – 175, 178 – 184), VІ, ХVІІ, ХV (статті 347, 

352 - 355), ХVІІІ (статті 377 – 379), ст.382 – у співавторстві з М.І. Хавронюком, 

М.І. Мельник– статті 386, 395, 397 – 400 Особливої частини КК) (6 д.а.); 

 

5. Довідкова література, наукові огляди, збірники нормативних актів: 

1. Баулин Ю.В., Арямов А.А. Глава VІІІ «Согласие «потерпевшего». 

Энциклопедия уголовного права. Т. 7. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. – Издание профессора Малинина. – СПб: ГКА, 2007. – 722 с. 

(8 д.а.); 

2. Яковець І.С. Застосування запобіжних заходів в Україні: сучасний стан і 

перспективи (результати соціологічного дослідження). – Х.: Вид. ФОП Вапнярчук 

Н.М., 2007 (5,13 д.а.); 

3. Типи вузлів і петель: Довідник для працівників правоохоронних органів/ 

В.Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва, С.В. Волобуєва та ін. – Х.: Право, 2007 (Слідча та 

експертна практика. Вип. 2) (5 д.а.); 

4. Шепітько В.Ю., Білоус В.В. Фіктивне підприємництво: криміналістична 

характеристика та програма розслідування: довідник слідчого. – Х.: ТОВ – 

«Одиссей», 2007 (8 д.а.). 

 

6. Збірники наукових праць: 

У 2007 р. вийшли 2 збірники наукових праць Інституту «Проблеми боротьби зі 

злочинністю» (вип.13 та 14) (20 д.а.). 

 

Загальний обсяг друкованої продукції, виданої Інститутом у 2007 р., складає 

576,49 д. а. 
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Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування 

 

Загалом науковцями Інституту опубліковано: 9 монографій, 1 наукова 

енциклопедія, 4 підручника, 15 навчальних посібників, 1 хрестоматія, 2 коментарі 

законодавства, 1 словник, 4 збірники законодавства, 1 довідник, 1 брошура, 160 

наукових статей, 105 тез наукових доповідей. 

Наукові праці, що були видані в Інституті. 

Збірники наукових праць: 

1. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць 

/ Гол. ред. Ю. П. Битяк. – Х.: Право, 2007. – Вип. 13. 

2. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць 

/ Гол. ред. Ю. П. Битяк. – Х.: Право, 2007. – Вип. 14. 

3. Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи 

розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції. м. Харків, 12 

жовтня 2007 р. / Ред. кол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х.: 

Право, 2007. – 216 с. 

4. Місцеве самоврядування в Україні: сучасність та перспективи. Матеріали 

науково-практичної конференції. м. Харків, 26 червня 2007 р. / Ред. кол.: 

Ю.П. Битяк, М.І. Тітов, С.Г. Серьогіна, П.М. Любченко, І.В. Яковюк. – Х.: 

Стиль-Издат, 2007. – 282 с. 

5. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, 

перспективи): Статті учасників Другого всеукраїнського "круглого столу" 

(м. Львів, 1-2 грудня 2006 року). – Львів: Край, 2007. – 340 с. 

 

Наукові праці співробітників Інституту (перелік основних публікацій) 

Монографії: 

1. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства / За 

ред. Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка. (О.В. Петришин, В.П. Колісник, П. М. Любченко, 

С.Г. Серьогіна та ін.) – Х.: Право, 2007. 

2. Гетьман І.В. Концепція правового спілкування: зміст, витоки, 

перспективи: Монографія. − Х.: Право, 2007. − 240 с.; 

3. Дзьобань О.П. Національна безпека України: концептуальні засади та 

світоглядний сенс: Монографія. - X.: Майдан, 2007. - 284 с.; 

4. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове 

забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В.Б. Авер‘янова: Монографія.  – 

К.: Наук. думка, 2007. – 586 с. (Битяк Ю.П. у співавт.); 

5. Спасибо-Фатєєва І.В. Корпоративне управління: Монографія. – Х.: 

Право, 2007. – 500 с.; 

6. Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: Монографія. – 

Х.: Харків юрид., 2007. – 496 с.; 

7. Баранова Л.М. Борисова В.І., Ігнатенко В.М., Первомайський О.О., 

Сиротенко С.Є. Правові проблеми комунальної власності: Монографія / За заг. 

ред. В.І. Борисової. – Х.: Вид. ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 144 с.; 
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8. Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та 

свобод. Серія I. Дослідження та реферати. Випуск 15. – Львів: Край, 2007.; 

9. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. – Особенная часть. – Т. 

ІV: Косвенные налоги. – Х.: Право, 2007. – 536 с. 

  

Енциклопедія: 

1. Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: А.В. Толстоухов (головний 

редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007. – Т. 2. – 

416 с. (Гетьман А. П., Размєтаєв С. В. автори статей, терміни – «Законодавство 

екологічне», «Землі водного фонду», «Землі лісогосподарського призначення»). 

 

Підручники: 

1. Соціальна філософія: Підручник. – Х.: Прапор, 2007. – 688 с. (О.Г. 

Данильян у співав.); 

2.  Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. зал. / За ред. 

проф. В.П. Колісника, доц. Ю.Г. Барабаша (В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаш, Т.М. 

Слінько); 

3. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): 

Пер. с укр. Учеб. для студ. высш. Учеб. зав. – Х.: Эспада, 2007. – 840 с.; 

4. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук 

та ін. / За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. (М.Г. Шульга, 

В.М.  Гаращук у співав.). 

 

Посібники: 

1. Основи правознавства: Навч. посіб. За ред. проф. В.В. Комарова). – 

Х., 2007 (Л.Л.  Богачова у співав. –  С. 4-61); 

2. Кучерявенко Н.П. Налоговое право Украины (Вопросы и ответы). – 

Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 152 с.; 

3. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право Украины 

(Вопросы и ответы). – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 114 с.; 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та 

практичних занять з навчальної дисципліни «Податкове право України» 

(відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, М.О. 

Перепелиця, - Х.: НЮАУ, 2007. – 41 с.; 

5. Завдання до практичних занять з податкового права для студентів 4 

курсу / Уклад.: М.П. Кучерявенко, Г.В. Бех,  І.М. Бондаренко та ін. – 

Сімферополь: Крим. юрид. ін-т  Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава  Мудрого,  

2007  (М. О. Перепелица, О. А. Лукашев); 

6. Завдання до практичних занять з фінансового права для студентів 3 

курсу / Укл.: М.П. Кучерявенко, Г.В. Бех,  І.М. Бондаренко та ін. – Сімферополь: 

Кримс. юрид. ін-т, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава  Мудрого,  2007 (М. О. 

Перепелица, О. А. Лукашев); 

7. Митне право України. Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – 

К.: Істина, 2007. – 328 с. (М.Г. Шульга, А.В. Мазур у співавт.); 
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8. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» – Х.: НЮАУ, – 2007 (М. Г. Шульга, В. М. Гаращук, Н.Б. 

Писаренко, В.В. Зуй, Д.В. Лученко у співав.); 

9. Зуй В.В. Програма навчальної дисципліни «Адміністративна 

відповідальність»– Х.: НЮАУ, – 2007. – 12 с.; 

10. Мазур А.В. Практикум з митного права: Навч.-метод. посібник. – 2-е 

вид. / За ред. А.В. Мазура. – Дніпропетровськ: АМСУ. – 2007. – 116 с.; 

11. Навчально-методичне видання - Методичні вказівки та плани 

семінарських занять з дисципліни «Організація правової та претензійно-

договірної роботи митних органів» зі спеціальності «Правознавство» (денна 

форма навчання) / Укл. Зуєв В.А., Зуєва О.А., Мазур А.В. – Дніпропетровськ: 

АМСУ. – 2007. – 33 с.; 

12. Экологическое право Украины: Учеб. пособ. / Отв. ред. А.П. Гетьман, 

М.В. Шульга. – Х., 2007 (С.В. Размєтаєв у співав.); 

13. Гетьман А.П.  Екологічне законодавство України (в питаннях та 

відповідях) / Відп. ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. – Х., 2007; 

14. Завдання до контрольних робіт з аграрного права для студентів ІІІ 

курсу заочного факультету / Уклад.: В.П. Жушман, Т.В. Курман, Г.С. Корнієнко, 

В.П. Станіславський, В.Ю. Уркевич. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 17 с.; 

15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – Вид. 9-те, 

із змінами. Львів: Край, 2007. 

 

Хрестоматії: 

 1. Гончаренко В.Д. Зібрання документів: Історія Конституційного 

законодавства України: Зб. док. / Упоряд. В.Д. Гончаренко. – Х.: Право, 2007. – 

256 с. 

Коментарі законодавства: 

1. Європейський суд з прав людини. Матеріали практики (2005 – 2006 

р.р.). Серія II. Коментарі законодавства. Випуск 7. – К.: «Фенікс», 2007; 

2. Європейський суд з прав людини: Матеріали практики (2005-2007 рр.) 

// Праці Львівської лабораторії прав людини АПрН України. Сер. ІІ.  Вип. 7.  К. 

2007. 

  

Словники: 

1. Скакун О. Ф. Юридический научно-практический словарь-справочник 

(основные термины и понятия). Х.: Эспада, 2007. 488 с. (в соавт.). 

 

Збірники законодавства: 

1. Кучерявенко М.П., Жернаков М.В. Система оподаткування в Україні: 

Збірник законодавчих актів. – Х.: Право. – 2007; 

2. Митний кодекс України (зі змінами та доповненнями, станом на 

30.11.2007 р./ Ю.П. Битяк, М.Г. Шульга. – Х.: Право. 2007. – 347 с.; 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та 

доповненнями станом на 15 січня 2007 р.) / Упоряд.: В.М. Гаращук, Ю.П. Битяк– 

Х.: Право, 2007. – 400 с.; 
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4. Кодекс Украины об административных правонарушениях (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 15 ноября 2007 г.) / Сост.: В.М. 

Гаращук, Ю.П. Битяк– Х.: Право, 2007 – 406 с. 

 

Довідкові огляди: 

1. Морфологія культури: тезаурус / За ред. проф. В.О. Лозового. – Х.: 

Право, 2007. – 384 с. (О.В. Петришин, Л.М. Герасіна, Г.П. Клімова). 

  

Брошура: 

1. Скакун О. Ф. Принцип единства логического и исторического методов в 

сравнительном правоведении. Брошюра. – К.; Симферополь: Логос – 2007. – 31 с. 

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

 

Інститут постійно проводить роботу з підготовки та видання власних  

монографій згідно із затвердженим планом видавничої діяльності. Наукові 

співробітники Інституту працюють та публікують результати своїх наукових 

досліджень відповідно до індивідуальних планів (див. Додаток-Форма № 3). 

За звітній період Інститутом підготовлено та видано: 

1.Приватне право і підприємництво. Зб. наук. праць. Вип. 6, 2007 р. / 

Редкол.: О.Д. Крупчан (гол. ред.) та ін. – К.: НДІ приват. права і підприємництва 

АПрН України, 2007. – 306 с. 

2.Наукові праці НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. 

1997 – 2006 рр. – К.: НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2007 

(статистичні дані щодо друкованих праць Інституту протягом 1997 – 2006 рр.). – 

160 с. 

3.Особисті немайнові права фізичної осіб у цивільному праві. Поняття, 

зміст, система, ообливості здійснення та захисту: Монографія. Р.О. Стефанчук – 

Хмельницький: НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 626 с. 

4. Право інтелектуальної власності: науково практичний коментар до 

Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М.Мироненко, 

В.О.Жарова.- К.: НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 432 

с. (підписана до друку 24.10.2006 р., фактично вийшла у 2007р.). 

5.Набуття збереженого майна без достатньої правової підстави і 

підприємницькій діяльності (питання теорії і практики): Монографія / 

І.Е.Берестова, В.І.Бобрик; За заг.ред.О.Д.Крупчана).- К.: НДІ приват. права і 

підприємництва АПрН України, 2007. – 149 с. 

6. Реформування житлового законодавства: проблеми та перспективи. 

Збірник наукових матеріалів / Ред.кол.: М.К.Галянтич, О.Д.Крупчан, 

Є.О.Мічурін). К.: НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 172 

с. 

7.Обмеження майнових прав фізичних осіб (Загальні положення). – Х. НДІ 

приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 220 с. 
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8. Коментар судової практики розгляду житлових спорів. (за заг.ред М.К. 

Галянтича). К.: НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2007. – 336 с. 

9. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові 

аспекти).: Монографія / За заг.ред. В.В.Луця). – Тернопіль: НДІ приват. права і 

підприємництва АПрН України, 2007. – 318 с. 

10.Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької 

діяльності в Україні: Монографія / За заг.ред. Н.М. Мироненко). К.: НДІ приват. 

права і підприємництва АПрН України, 2007. – 530 с. (рекомендовано до друку 

рішенням вченої ради Інституту, протокол № 11 від 19.12.2007 р.) 

11. Проблемні питання цивільно-правового статусу у контексті євро 

інтеграції: Брошура. – К. Хмельницький, 2007.- 26 с.  

12.Екологічне законодавство України: У 4 кн. / За заг.ред.В.І.Андрейцева. 

3150 с. – Т.1. -860с., Т.2-650 с., Т.3-682, Т.4- 954. 

Співробітниками Інституту у звітному періоді також підготовлено і видано: 

1.Житлове право України: Навч. посіб. / М.К. Галянтич. К.-2007.- 526 с. 

2. Цивільне процесуальне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. С.С. 

Бичкової / Бичкова С.С., Бобрик В.І., Азарова І.О. та ін. – 2-е вид., доп. і перероб. – 

К.: Атіка, 2007. – 404 с. 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

 

Співробітники Інституту активно працюють над підготовкою друкованої 

продукції у сфері інтелектуальної власності.  

 Наукові праці, що були видані в Інституті (монографії, журнали, збірки 

статей, законодавства тощо).  

Монографії: 

 Дроб‘язко В.. Актуальні проблеми захисту прав об‘єктів інтелектуальної 

власності. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2007. – 141 с. 

 Сердюк І. Фінансове регулювання інноваційної діяльності промислових 

підприємств в Україні. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2007. – 215 с. 

 Брошура О.Штефан, А.Штефан. Деякі омани в авторському праві. – К.; 

ТОВ «Лазурит –Поліграф», 2007. – 52 с. 

 Збірник анотацій дисертаційних робіт з юридичних наук, в яких 

досліджуються питання інтелектуальної власності /Упоряд. – д.ю.н. О.П. Орлюк – 

К.: НДІ інтелект. власності АПрН України. – 2007. – 88 с. 

 Москаленко В., Орлюк О., Святоцький О. Господарське судочинство в 

Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. 

В.С.Москаленко.– К.: Праксіс, 2007.– 408 с. (рекомендовано Вищим 

господарським судом України та НДІ інтелектуальної власності АПрНУ). 

 «Питання інтелектуальної власності».: Зб. наук. праць. – К.: ТОВ 

«Лазуріт-Поліграф», 2007. –  Вип.. 5. – 336 с.  

 6 номерів науково-практичного журналу «Теорія і практика 

інтелектуальної власності». 

 Підготовано та передано до друку: 
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Монографії: 

 Дорошенко О. Судова експертиза у цивільних справах щодо  порушення 

прав інтелектуальної власності. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2007. – 353 с.   

 Демченко Т. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні 

знаки. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф»,  2007. – 85 с. 

 Боровик П., Коваленко Т., Тверезенко О. Інститут патентних повірених: 

міжнародний досвід та національна практика / За заг. ред.  д.ю.н. О. Орлюк.  – К.: 

ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2007. –  192 с.   

 

 

Науково–дослідний центр правової інформатики 

 

За звітний період науковцями Центру підготовлено і опубліковано 3 

монографії, 1 підручник, 3 посібники, 4 номери журналу «Правова інформатика», 

1 збірник наукових праць, 19 брошур, 43 наукові статті, чотири тези наукових 

доповідей, один аналітичний огляд, всього 79 друкованих праць обсягом 314,16 

д.а. (4000 с.). 

У 2007 р. продовжувалися роботи щодо видання та розповсюдження 

щоквартального 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.  

На сайті НДЦПІ АПрН України створено веб-сторінку журналу «Правова 

інформатика», 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 потрібні лічильники, за допомогою яких визначається 

рейтинг сайту на пошукових серверах.   

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 правоохоронної діяльності: Монографія / 

М.Швець, В.Буржинський, Б.Раціборинський та ін. / За ред. В.Дурдинця, 

М.Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2007. – 382 с. (23,7 д.а.); 

2)  В.М.Брижко, М.Я.Швець, В.С.Цимбалюк. e-боротьба в інформаційних 

війнах та інформаційне право: Монографія / За ред. М.Швеця. – К.: Вид-во ТОВ 

«ПанТот», 2007. – 234 с. (26,96 д.а.). 
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3)  Фурашев В.Н., Ландэ Д.В., Брайчевский С.М. Моделирование 

информационно-электоральных процессов: Монографія. – К.: Изд-во ТОВ 

«ПанТот», 2007. – 182 с. (16,1 д.а.). 

Підручник:  

Правова інформатика: Підручник / М.Швець, В.Брижко, В.Фурашев та ін. / 

За ред. В.Дурдинця, Є.Моісеєва, М.Швеця. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: ТОВ 

«ПанТот», 2007. – 524 с. (60,92 д.а.).  

Посібник:  

Системна інформатизація правоохоронної діяльності: європейські 

нормативно-правові акти та підходи до упорядкування суспільних інформаційних 

відносин у зв‘язку з автоматизованою обробкою даних у правоохоронній 

діяльності: Посібник / Упоряд.: М.Швець, В.Брижко, Б.Романюк, В.Цимбалюк / За 

ред. М.Швеця, Б.Романюка. – К.: ТОВ «ПанТот», 2006. – 509 с. (59,17 д.а.). 

Збірник наукових праць:  

Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним 

правопорушенням у сфері електронного банкінгу: Збірник матеріалів науково-

практичного «круглого столу», 22 травня 2007 р. – Ірпінь-К.: Нац. ун-т ДПС 

України, НДЦПІ, 2007. – 82 с. (7,35 д.а.). 

Науковий журнал:  

1) Правова інформатика. № 1(13). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2007.– 

116с. (9,8д.а.). 

2) Правова інформатика. № 2(14). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2007.– 

102с. (9 д.а.). 

3) Правова інформатика. № 3(15). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2007.– 

104с. (9,2д.а.). 

4) Правова інформатика. № 4(16). – К.: - НДЦПІ АПрН України, 2007.– 

100с. (8,6д.а.). 

Брошури:  

1) Що таке НАТО? Створення, розвиток та сучасний стан. – К.: Т-во 

«Знання», 2007. – 24 с. (1,4 д.а.). 

2) Контури європейської безпеки: процес створення. – К.: Т-во «Знання», 

2007. – 24 с. (1,4 д.а.). 

3) Українсько – російські відносини: злети та падіння. – К.: Т-во «Знання», 

2007. – 24 с. (1,4 д.а.). 

4) Що загрожує Україні? – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. (1,4 д.а.). 

5) Бази НАТО в Україні: реалії і домисли. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. 

(1,4 д.а.). 

6) Зовнішня політика України: здобутки і проблеми. – К.: Т-во «Знання», 

2007. – 24 с. (1,4 д.а.). 

7) Український ОПК в умовах НАТО. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 16 с. (0,93 

д.а.). 

8) Україна – НАТО: «за» та «проти». – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. (1,4 

д.а.). 

9) Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально – економічне та політичне 

становище України. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. (1,4 д.а.). 
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10) Умови вступу України до НАТО. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 20 с. (1,16 

д.а.). 

11) Для чого Україні вступ до НАТО? – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. (1,4 

д.а.). 

12) Співробітництво Росії з НАТО. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. (1,4 

д.а.). 

13) Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру. – К.: Т-во «Знання», 

2007. – 20 с. (1,16 д.а.). 

14) Україна в міжнародних організаціях. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. 

(1,4 д.а.). 

15) НАТО і Україна. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. (1,4 д.а.). 

16) Операції НАТО. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. (1,4 д.а.). 

17) План дій Україна - НАТО. Ч. 1: План дій Україна-НАТО та його 

імплементація у 2007 році. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 28 с. (1,63 д.а.). 

18) План дій Україна - НАТО. Ч. 2: Результати імплементації Плану дій 

Україна-НАТО у першому півріччі 2007 року. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 36 с. 

(2,09 д.а.).  

19) В.І. Цимбалюк, А.Й. Джунь, Й.В. Джунь. Сучасні аспекти проблеми 

обґрунтування фундаментальних принципів математичного моделювання, 

критеріальних процедур і метод діагностики математичних моделей в правовій 

інформатиці. – К.: ТОВ «ПанТот», 2007. – 42 с. (4,7 д.а.). 
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X. Міжнародне наукове співробітництво 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

 

Міжнародне наукове співробітництво у 2007 р. відбувалося за такими 

напрямками: 

Співробітники Інституту брали участь у підготовці науково-практичної 

конференції "Питання удосконалення судової системи України", яка проводилась 

спільно з Академією правових наук Україні, Національною юридичною академією 

України імені Ярослава Мудрого за сприянням Проекту Агентства міжнародного 

розвитку США «Україна: верховенство права» 1 – 2 лютого 2007 р.  

Співробітники Інституту взяли участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченій 10-річчю Кримінально-виконавчого кодексу 

Російської Федерації, яка відбулася у м. Санкт-Петербурзі 25-26 травня 2007 р. 

Провідний науковий співробітник Інституту О.Ю. Шостко здійснював 

наукову роботу в бібліотеці Інституту зарубіжного та міжнародного 

кримінального права М. Планка (м. Фрайбург, Німеччина).  

Науковці сектору дослідження проблем прокурорської діяльності та 

досудового слідства підтримують творчі зв‘язки з науковими установами Росії, 

зокрема з Академією управління МВС Росії, НДІ Генеральної прокуратури РФ, 

Уральською юридичною академією (Єкатеринбург).  

Науковці лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у 

боротьбі зі злочинністю» підтримують творчі зв‘язки з науковими установами та 

вищими навчальними закладами Російської Федерації (Московський державний 

університет, Академія управління МВС Росії, Воронізький 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 традиційно 

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); 

3) з Ягеллонським університетом у Кракові (Центр прав людини 

юридичного факультету). 

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 
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У звітному періоді Інститут активно не брав участі у міжнародному 

науковому співробітництві, наукові зв‘язки з відповідними науковими установами 

Республіки Бєларусь, 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. 

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  В.В. Луць та 

О.Д. Крупчан  

 

Науково-дослідний 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 в сфері інтелектуальної власності. 

З метою забезпечення ефективного управління і правового захисту 

інтелектуальної власності держав, фізичних і юридичних осіб, сприяння розвитку 

та підготовки наукового потенціалу в цій сфері, поєднання і обміну досвідом в 

процесі наукової, освітньої, організаційно-методичної та виробничої роботи, а 

також керуючись необхідністю ефективного міжнародного співробітництва між 

РФ та Україною, укладено угоду з Державною освітньою установою вищої 

професійної освіти «Уральская государственная юридическая академія» (м. 

Єкатеринбург). 
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Продовжено співробітництво з представниками Варшавської політехніки, 

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, д.ю.н. О.Орлюк є членом Президії Міжнародної 

асоціації фінансового права від України. 

За поданням авторитетних міжнародних фундацій – Європейської бізнес 

Асамблеї (ЄВА), Академічної ради Клубу ректорів Європи (CRE), Міжнародного 

Комітету Номінації імені Сократа (Оксфорд, Великобританія) – директор 

Інституту, д.ю.н. О.Орлюк увійшла до числа номінантів ексклюзивної нагороди 

імені королеви Вікторії «QUEEN VICTORIA» - за професійну і суспільну 

діяльність, глибокоморальну цивільну позицію, проявлені честь, гідність і 

доблість.  

На міжнародному інвестиційному форумі «Майбутнє Криму», який 

провадиться у відповідності до Указу Президента України від 28.10.2005 р. № 

1513 «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»  Президія 

Асамблеї ділових кіл України представила директора Інституту, д.ю.н. О.Орлюк 

міжнародним партнерам – Собору словянських народів Білорусі, Росії, України і 

Європейської бізнес Асамблеї (ЄВА, Оксфорд, Великобританія) до вручення 

відзнаки «НАГОРОДА ТИСЯЧОЛІТТЯ» в номінації «За заслуги перед людством» 

за високу професійну і управлінську діяльність, активну громадську позицію 

(лист від 05.112007 р. №369/693), у рамках міжнародної іміджевої програми 

«Лідери XXI століття»  – до вручення почесної нагороди «ІНТЕЛЕКТ НАЦІЇ» ( 

лист від 12.12.2007 р. № 30/05). 

За випуск продукції (послуг) зразкової якості, бездоганну ділову репутацію і 

партнерську надійність Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

Академії правових України одержав високу оцінку Міжнародного Номінаційного 

комітету - відзначено почесною нагородою «ЗОЛОТИЙ ЯГУАР2 (лист від 

05.11.2007 р. №369/693), у рамках міжнародної іміджевої програми ―Лідери XXI 

століття‖  - міжнародною нагородою «ЛАВРИ СЛАВИ» ( лист від 12.12.2007 р. № 

30/05). 

 

Науково–дослідний центр правової інформатики 

 

У рамках виконання тематичного плану робіт Центру на 2007 р. та на 

засадах творчої ініціативи у 2007 р. працівники Центру брали участь в 7 

міжнародних науково-практичних конференціях, на яких було зроблено 9 

доповідей та в інших заходах міжнародного рівня, а саме:  

1) відеоконференція «Київ-Брюссель щодо Мережі партнерства Україна-

НАТО» (23.01.2007, м. Київ); 

2) міжнародна конференція «Нова Україна в новій Європі» (02.03.2007, м. 

Київ)» 

3) міжнародний «круглий стіл» на тему: «Україна-НАТО. Роль парламенту в 

сфері національної безпеки та оборони» (26.03.2007, м. Київ); 
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4) міжнародний круглий стіл «Нова угода між Україною та Європейським 

союзом: порозуміння в контексті загальноєвропейського діалогу» 

(22.05.2007, м. Київ); 

5) міжнародний форум Європейських ініціатив (23.05.2007, м. Київ); 

6) міжнародний семінар «Демократичний контроль і реформування сектору 

безпеки у країнах Центральної та Східної Європи та значення їх досвіду для 

України» (31.05-01.06.2007, м. Варшава, Польща); 

7) IV Міжнародний антитерористичний форум «Захист прав людини у 

боротьбі з тероризмом» (8.06.2007, м. Київ); 

8) міжнародний семінар «НАТО – громада зі спільними цінностями» 

(09.07.2007, м. Київ); 

9) «круглий» стіл «Європейська та євроатлантична інтеграція України: шлях 

до демократії» (15.10.2007, м. Київ); 

10) міжнародна зустріч-семінар «Мережа партнерства Україна-НАТО щодо 

підвищення обізнаності громадянського суспільства у сфері безпеки» 

(14.11.2007, м. Київ); 

11) конференція «Шлях України до ЄС: досвід Болгарії» (15-19.11.2007, м. 

Велінград, Болгарія). 

12) міжнародний семінар «Обмін досвідом реформування оборонної 

промисловості України та Вишеградських країн» (21-23.11.2007, м. 

Дніпропетровськ). 

За участі Центру опубліковано серію науково – популярних видань 

«Євроатлантичний курс України»: 

1) Що таке НАТО? Створення, розвиток та сучасний стан; 

2) Контури європейської безпеки: процес створення; 

3) Українсько – російські відносини: злети та падіння; 

4) Що загрожує Україні?; 

5) Бази НАТО в Україні: реалії і домисли; 

6) Зовнішня політика України: здобутки і проблеми; 

7) Український ОПК в умовах НАТО; 

8) Україна – НАТО: «за» та «проти»; 

9) Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально – економічне та 

політичне становище України.; 

10) Умови вступу України до НАТО; 

11) Для чого Україні вступ до НАТО?; 

12) Співробітництво Росії з НАТО; 

13) Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру; 

14) Україна в міжнародних організаціях; 

15) НАТО і Україна; 

16) Операції НАТО; 

17) План дій Україна - НАТО. Ч. І: План дій Україна-НАТО та його 

імплементація у 2007 році; 

18) План дій Україна - НАТО. Ч. ІІ: Результати імплементації Плану дій 

Україна-НАТО у першому півріччі 2007 року. 
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Оприлюднення цих робіт було передбачено „Планом спільних робіт Відділу 

зв`язків з регіональними організаціями Товариства „Знання‖ України та Науково-

дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України за 

темою „Розробка науково-методичних і організаційних засад та пілотне 

впровадження інформаційно-просвітницького проекту «Прилучення України до 

системи європейської безпеки: стратегія, можливості, напрямки, проблеми». 

Відповідно до зазначеного Плану робіт Науково-дослідний центр правової 

інформатики здійснив комплекс робіт щодо змістовного та нормативно-правового 

забезпечення рукописів серії науково-просвітницьких видань «Євроатлантичний 

курс України». У змістовному плані рукописи зазначеної серії науково – 

просвітницьких видань «Євроатлантичний курс України» мають суто науково-

методологічний та інформаційний характер, в юридичному плані наводяться 

виключно офіційні нормативно-правові акти національного та міжнародного 

характеру. 
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ХІ. Координаційна та інформаційно-аналітична діяльність Академії, 

міжгалузеве співробітництво 

 

Згідно зі Статутом Академії правових наук України важливим завданням в 

діяльності Академії є координація наукової роботи навчальних закладів 

юридичного профілю, сприяння інтеграції академічної і вузівської юридичної 

науки. 

Важливим напрямком співпраці Академії правових наук України є 

співробітництво з Національною академією наук України. Так, починаючи з 2006 

р. при НАН України функціонує Експертна рада, головним завданням якої є 

оцінка всіх тем досліджень, запланованих до фінансування із Державного 

бюджету України незалежно від відомчого підпорядкування, на предмет 

фундаментальності. Президент АПрН України В.Я. Тацій є членом цієї Ради. 

АПрН України у 2007 р. отримала від Експертної ради висновки щодо доцільності 

дослідження всіх запланованих фундаментальних тем.  

Деякі члени Академії правових наук України є також членами НАН України 

та працюють у відділеннях НАН, в рамках яких забезпечують взаємодію АПрН 

України та НАН України. Так,  академік АПрН України В. М. Литвин є дійсним 

членом (академіком) НАН України, членом Президії НАН України. Академік 

АПрН України Ю. С. Шемшученко, будучи дійсним членом (академіком) НАН 

України, очолює Інститут держави і права ім. В. М. Корецького при НАН 

України. Академік АПрН України В. К. Мамутов, будучи дійсним членом 

(академіком) НАН України, є директором Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України. Академіки АПрН України О. Л. Копиленко, В. І. 

Семчик та В. Ф. Сіренко є членами-кореспондентами НАН України. 

На реалізацію стратегічної мети – зближення академічної та 

університетської науки – у звітному році проводилася робота щодо утворення на 

базі Академії правових наук України та Національної юридичної академії України 

імені Ярослава Мудрого  спільного Науково-навчального центру з проблем 

правознавства.  

Серед питань діяльності Центру – узгодження планів науково-

дослідницьких робіт між установами АПрН України і Національною юридичною 

академією України імені Ярослава Мудрого та координація тематики наукових 

досліджень, що здійснюються установами.  

Одним з напрямків роботи Центру є загальна координація діяльності 

аспірантури. Зокрема, з метою уникнення дублювання узгоджується тематика 

дисертаційних досліджень, що виконуються аспірантами двох установ, укладено 

угоди про спільне складання вступних іспитів, навчання у аспірантурі та здавання 

кандидатських екзаменів, кожного року укладається спільний план захисту 

дисертацій.  

В межах діяльності Центру здійснюється підвищення кваліфікації 

викладачів Національною юридичною академією України імені Ярослава 

Мудрого та наукових працівників Академії правових наук України. Провідні 

науковці Національної академії наук та Академії правових наук України 
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залучаються до навчально-виховного процесу у Національній юридичній академії 

України імені Ярослава Мудрого, що створює реальний механізм інтеграції науки 

та освіти, впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес та 

юридичну практику.  

Важливим напрямком роботи Центру є координація видавничої діяльності 

двох установ, розроблення та резензування наукової, навчальної та методичної 

літератури, робочих навчальних планів і програм дисциплін для всіх ступенів 

підготовки фахівців-юристів.  

Так основним завданням на 2008 р. є завершення роботи над п‘ятитомним 

науковим виданням «Національна правова система України: історія, стан та 

перспективи», що має підбити певний підсумок становленню незалежної 

української правової системи, юридичної науки та практики, намітити 

перспективи подальшого їх розвитку. Концепція видання передбачає видання 

п‘яти томів, що повинні охопити всі галузі права. До складу авторського 

колективу видання увійшли всі провідні вітчизняні науковці – загалом більше 100 

докторів наук та професорів. 

У цьому напрямку плідно працює видавництво «Право», що забезпечує 

публікацію юридичної монографічної літератури, навчальних та методичних 

посібників, періодичних юридичних журналів та збірників наукових праць. 

 

В АПрН України  здійснюється значна робота  з питань координації 

наукових досліджень у галузі держави і права. Одним з таких 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 правових наук України ставить за мету 

поширення інформації серед наукової громадськості стосовно основних напрямів 

дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні, що дає змогу вченим радам 

вищих юридичних закладів освіти, юридичних факультетів та науково-

дослідницької установ юридичного профілю, науковим керівникам, аспірантам та 

здобувачам  здійснювати планування науково-дослідної роботи, проводити 

дисертаційні дослідження з найбільш актуальних проблем держави і права, 

уникати повторення та дублювання тематики, забезпечуючи ефективність 

наукових досліджень. 

Видання «Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і 

права» вперше  започатковано АПрН України у 1995 р. Теми, затверджені 

вченими радами, групуються за певними галузями права і рецензуються 

координаційними бюро відділень АПрН України: 1) теорії та історії держави і 

права; 2) державно-правових наук і міжнародного права; 3) цивільно-правових 

наук; 4) екологічного, господарського та аграрного права; 5) відділенням 

кримінально-правових наук, які є експертно-консультативними органами з 

координації наукових досліджень у відповідній галузі правової науки. 

Координаційні бюро відділень при рецензуванні тем звертають увагу на 

теми, які не відповідають спеціальності, не мають належного рівня актуальності, 

не належать до заявленої спеціальності; некоректно та невдало сформульовані; 
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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. 

Координаці йні бюро відділень за результатами аналізу тем надають 

Президії АПрН України зауваження, що доводяться до відома відповідних 

наукових установ,  в яких затверджувалися  дані  теми, та публікуються у 

збірнику. 

Зазначений збірник отримав позитивний відгук з боку юридичної 

громадськості і був надісланий навчальним закладам і науково-дослідним 

установам юридичного профілю для планування наукової діяльності.  

ВАК України звернув увагу інших академій наук на позитивний досвід 

координаційної діяльності дисертаційних досліджень в АПрН та рекомендував 

запроваджувати подібну практику.  

З 2004 р. Центром правової інформатики АПрН України розроблено 

інформаційно-пошукову систему «Дослідження в галузі держави і права» на CD, 

що дозволяє оперативно одержувати систематизовану інформацію по 

затверджених темах дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні за 

певними  юридичними спеціальностями за період  з 1992 р.  
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ХІI. 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 початок 2008 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. 

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. 

У 2007 р. в аспірантурі інститутів АПрН України навчалося  14 осіб. З них в 

Інституті вивчення проблем злочинності – 3,  Інституті приватного права і 

підприємництва – 4, Інституті державного будівництва та місцевого 

самоврядування – 4, Інституті інтелектуальної власності  – 3. 

У поточному році навчання в аспірантурі завершили три аспіранти, один з 

яких успішно захистив кандидатську дисертацію. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
 В Інституті протягом 2007 р. навчалося три аспіранти. 

 В.В. Курафаєв – 2-го року навчання (роки навчання: 27.09.2006 – 

26.09.2009). Успішно складено кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та 

зі спеціальності, а також іспити з української ділової мови та основ науково-

дослідницької діяльності. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації становить 15%. 

А.Ю. Пахомова – 2-го року навчання (роки навчання: 27.09.2006 – 

26.09.2009). Успішно складено кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та 

зі спеціальності, а також іспити з української ділової мови та основ науково-

дослідницької діяльності. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 
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дисертації становить 25%. Обоє аспірантів за результатами атестації атестовані  

позитивно. 

16.12.2007 р. Т. Є. Дунаєва закінчила навчання в аспірантурі Інституту. За 

результатами атестації атестована позитивно: складено всі кандидатські екзамени; 

має одну наукову статтю та 6 тез наукових повідомлень. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації становить 95%. Відповідно до умов 

контракту її було працевлаштовано в Інституті на посаду молодшого наукового 

співробітника. 

 

Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування 

 

У  2007 р. в Інституті дисертаційні дослідження здійснювали чотири 

аспіранти з відривом від виробництва:  

Х. С. Якименко – 2-го року навчання (згідно з постановою вченої ради 

Інституту від 03.07.2007 р. перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку терміном від 01.08.2007 р. по 25.07.2008 р.). 

Успішно склала кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та зі 

спеціальності, а також іспити з української ділової мови та основ науково-

дослідницької діяльності. Має публікацію у фаховому виданні. 

О. А. Олійник – 2-го року навчання (роки навчання: 01.10.2006 – 30.09.2009). 

Успішно складено кандидатські іспити з філософії та іноземної мови, а також 

іспит з   української ділової мови. Має одну публікацію. 

І. В. Суходубова – 2-го року навчання. (роки навчання: 01.10.2006 – 

30.09.2009. Успішно складено кандидатські іспити з філософії та іноземної мови, 

а також іспит з   української ділової мови.  Має чотири публікації, з яких дві є 

фаховими 

О. Л. Євглевська – 1-го року навчання – зарахована до аспірантури з 

01.10.2007 р. 

Розглянувши матеріали атестації, вчена рада ухвалила рішення атестувати 

аспірантів І. В. Суходубову та О. А. Олійник позитивно і перевести їх на 2-й рік 

навчання (протокол № 9 від 11.09.2007 р.). 

Завершила навчання в аспірантурі та відрахована з 14 жовтня 2007 р. у 

зв‘язку із закінченням трирічного строку навчання в аспірантурі аспірантка О. С.  

Головащенко. Дисертацію обговорено та представлено до захисту. Відповідно до 

умов контракту її було працевлаштовано в Інституті на посаду молодшого 

наукового співробітника. 

 

Інститут приватного права та підприємництва 

 

У 2007 р. в аспірантурі Інституту навчалися чотири аспіранти. 

 А.  О. Жук – 2 року навчання (роки навчання: 01.01.2007 – 31.12.2009). 

Складено кандидатські іспити з філософії, іноземної мови. Обсяг фактично 

виконаної роботи з підготовки дисертації становить 20%. Опубліковано одну 

наукову статтю за темою дисертації, брав участь у науково - організаційних 

заходах.  
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../Application%20Data/Documents%20and%20Settings/!vlada!.VLADA/Рабочий%20стол/Женя/Мои%20документы/Влада/аспир.-2.doc
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  О. О. Посикалюк –  2 року навчання (роки навчання: 01.01.2007 – 

31.12.2009). Складено кандидатські іспити з філософії, іноземної мови. Обсяг 

фактично виконаної роботи з підготовки дисертації становить 30%. Опубліковано 

три наукові статті, брав участь у науково - організаційних заходах 

І. А. Спасибо – 3 року навчання (роки навчання: 14.12.2005 – 13.12.2008). 

Складено кандидатські іспити з філософії, іноземної мови. Обсяг фактично 

виконаної роботи з підготовки дисертації становить 70%. Опубліковано чотири 

наукові статті за темою дисертації. 

 Вчена рада атестувала усіх аспірантів позитивно. 

17.12.2007 р. завершив навчання  в аспірантурі Інституту А. Б. Гриняк 

06.12.2007 на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.500.01 дисертаційне 

дослідження успішно захищено. Відповідно до умов контракту його 

працевлаштовано в Інституті на посаду молодшого наукового співробітника. 

 

Інститут інтелектуальної власності 
У 2007 р. в аспірантурі Інституту навчалися три аспіранти.  

С. О. Глотов – 2 року навчання (роки навчання: 30.12.2005 – 30.12.2008). 

Складено кандидатські іспити  з філософії, іноземної мови (англійська), 

спеціальність комплексний (12.00.03). Триває робота над написання 

кандидатської дисертації 

І. Л. Полуекторов – 2 року навчання (роки навчання: 30.12.2005 – 

30.12.2008). Складено кандидатські іспити  з філософії, іноземної мови 

(англійська). Триває робота над написання кандидатської дисертації. 

Вчена рада атестувала всіх аспірантів позитивно. 

30.09.2007 р. зарахований на перший курс аспірантури С. О. Бутнік-

Сіверський (роки навчання: 30.09.2007 – 30.09.2010. 
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ХІII. Кадрове забезпечення 

З кожним роком внесок науковців Академії правових наук України у 

розбудову демократичної, правової держави, 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 2007 р. стали лауреатами премій і були нагороджені  державними 

нагородами та відомчими відзнаками. 

За значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку 

висококваліфікованих юристів, багаторічну плідну наукову і педагогічну 

діяльність науковці Академії були нагороджені  такими високими державними та 

урядовими нагородами: 

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – академік В.І. Семчик, член-

кореспондент М.І. Козюбра;  

Орденом «За заслуги» II ступеня –  члени-кореспонденти    

В.В. Костицький, О.Д. Святоцький; 

Орденом  «За заслуги»  III ступеня  -  члени-кореспонденти  В.Н. Денисов,  

Г.О. Мурашин;  

Орденом   княгині  Ольги II ступеня  – академік Я.М. Шевченко; 

Звання   Заслуженого діяча науки і техніки України було присвоєно - 

академіку Н.С. Кузнєцовій,  членам–кореспондентам  Ю.П. Битяку,                    

Г.Л. Знаменському,  О.М. Костенку, П.М. Рабіновичу; 

Звання  Заслуженого юриста  України було  присвоєно члену-кореспонденту  

О.В. Зайчуку; 

Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України був нагороджений   член- 

кореспондент   В.Д. Волков; 

 Лауреатами  Премії імені Ярослава Мудрого  у 2007 р.  стали:  

академіки В.Ф. Сіренко,  В.Ф. Погорілко,    члени - кореспонденти   О.В.  Зайчук,  

Є.Б. Кубко, Ю.С. Червоний. 

Значна увага приділялась питанням кадрового забезпечення. Зараз до 

складу  Академії  входять 96 членів  Академії: 41  дійсний член,  55  членів-

кореспондентів (серед яких 81 % докторів  наук). 

Чисельність науково-організаційного апарату Президії Академії складає 60 

одиниць (м. Харків - 40, м. Київ - 20),  серед них: 15 докторів юридичних наук, 11  

кандидатів  наук  (у тому числі: 9 кандидатів юридичних наук, 1 кандидат 

історичних наук, 1 кандидат технічних наук).  
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Проводиться постійна та цілеспрямована робота по кадровому 

забезпеченню. У звітному періоді зросла питома вага кількості молодих науковців 

у підвідомчих  установах Академії. Слід звернути увагу керівників та вчених рад 

наукових установ на недостатній  рівень застосування  діючих моральних та 

матеріальних стимулів. Необхідно більше застосовувати  системи адресної 

підтримки молодих учених за власні кошти, а також  премій за кращі роботи, 

представлені на  здобуття щорічних премій Президента України для молодих 

вчених. 

  Молоді вчені досягли визнаних результатів  у наукових  дослідженнях,  

про що свідчить  призначення стипендій Кабінету Міністрів України  п‘яти  
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науковцям Академії  (В.І. Бобрику, Т.Г. Попович, Д.В. Лук‘янову, Н.В. Глинській,  

С.А. Петренку).  

 

Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 72.  

Загальна чисельність  працюючих  працівників – 90,  у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 37; 

б) працюючих за сумісництвом – 53; 

в) працюючих за контрактом  - 6. 

Загальна чисельність наукових  співпрацівників – 69. Середній вік – 40 

років. Докторів наук – 17;  кандидатів наук – 36; без ступеня – 16.  

 Мають почесні звання - 9. 

 

Науково - дослідний інститут приватного права і підприємництва 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 83. 

Загальна чисельність працюючих  співпрацівників –94,  у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 52; 

б) працюючих за сумісництвом – 42;  

в) працюючих за контрактом  - 5. 

Загальна чисельність наукових працівників –75;  середній вік – 41 рік. 

Докторів наук – 17;  кандидатів наук – 29; без ступеня – 29. 

Мають почесні звання – 11. 

 

Науково - дослідний інститут інтелектуальної власності 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 69. 

Загальна чисельність працюючих  працівників – 69, у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 44; 

б) працюючих за сумісництвом – 25; 

в) працюючих за контрактом –  13.  

Загальна чисельність наукових  співпрацівників – 58; середній вік – 40 

років.  Докторів наук – 6;  кандидатів наук – 18; без ступеня – 34. 

Мають почесні звання – 12. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 
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Загальна  кількість штатних  одиниць – 68. 

Загальна чисельність працюючих працівників – 76, у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 41; 

б) працюючих за сумісництвом – 35; 

 в) працюючих за контрактом – 10.  

Загальна чисельність наукових співпрацівників –61; середній   вік – 42 роки. 

Докторів наук – 13;  кандидатів наук – 27; без ступеня – 21.  

Мають почесні звання – 6. 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 52. 

Загальна чисельність працюючих працівників – 55, у тому числі: 

а) працюючих за основним місцем роботи – 32; 

б) працюючих за сумісництвом – 23;  

в) працюючих за контрактом – 2. 

Загальна чисельність наукових співпрацівників –42. середній   вік – 43 роки. 

Докторів наук – 3; кандидатів наук – 17; без ступеня – 22. 

 Мають почесні звання – 3. 
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XIV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

Академія правових наук України є вищою державною науковою 

організацією України, що організовує і здійснює  фундаментальні 

дослідження в галузі держави і права. Відповідно до статті 22 Бюджетного 

кодексу України Академія визначено головним розпорядником бюджетних 

коштів. 

Мережа Академії складається з 7 наукових установ, які фінансуються з 

Державного бюджету України.  

Загальна штатна чисельність по Академії станом на 01.01.2008 складає 

497 чол., в тому числі 365  наукових працівників, серед яких 71  докторів наук 

та 138  кандидатів наук. 

Фінансування Академії на 2007 рік було передбачено Законом України від 

19.12.2006 № 489-V «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в сумі 20680,1 

тис.грн., у тому числі за загальним фондом  – 18002,8 тис.грн., за спеціальним 

фондом – 2677,3 тис.грн.  

По бюджетним програмам : 

 6581020 «Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових 

наук України» – 7140,0 тис.грн., 

 6581030 «Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права» – 

12252,8 тис.грн., 

 6581040 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, 

підготовка наукових кадрів у сфері удосконалення законодавства 

України» – 1287,3 тис.грн. 

Із загального фонду Державного бюджету України фактично Академія 

отримала 18002,8  тис.грн., що склало 100 відсотків від планових річних 

показників. 

По спеціальному фонду сума отриманих коштів склала 1666,8 тис.грн., 

або 8,5 відсотків від загального обсягу надходжень.  

Видатки по Академії за 2007 рік склали 19401,0 тис.грн., у тому числі із 

загального фонду бюджету - 17846,6 тис. грн. і спеціального фонду - 1554,4 

тис.грн. (таблиця № 1). 

Кошти було витрачено на :  
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 виплату заробітної плати з нарахуваннями - 13294,1 тис. грн., або 68,5 % 

всіх видатків, у тому числі по загальному фонду – 12741,8 тис.грн. (65,7 

%) і по спеціальному фонду  – 552,3 тис.грн. (2,8 %); 

 придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг - 2397,0 

тис. грн.  або 12,3 % всіх видатків, у тому числі  65,0 % загального та 

35,0 %  спеціального фонду; 

 відрядження - 68,3 тис.грн., або 0,4% всіх видатків, у тому числі 0,3% 

загального та 0,1 % спеціального фонду; 

 оплату комунальних послуг  - 243,0 тис.грн. (1,3 %);  

 придбання обладнання - 645,9 тис.грн., або 3,3 % всіх видатків, з яких  

575,4 тис.грн. (3,0%) коштів загального і  70,5 тис.грн. (0,3%) 

спеціального фонду бюджету; 

 дослідження і розробки – 13,4 тис.грн., або 0,1 % всіх видатків. 

 виплату стипендії та довічної плати дійсним членам (академікам) та 

членам-кореспондентам -  2739,1 тис.грн. або 14,1% від загального 

обсягу видатків. 

Інформація про витрачання коштів Державного бюджету України 

Академією правових наук України  у 2007 році в розрізі бюджетних програм 

наведена у таблиці № 2. 

 

ЗВІТ 

про витрачання бюджетних коштів  

Академією правових наук України у 2007 році 

 

Таблиця № 1 

(тис.грн.) 

6580000 Академія правових наук України 
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Показники Загальний фонд Спеціальний фонд 

Затверджен

о 

кошторисо

м на рік 

Касові 

видатк

и 

Затверджен

о 

кошторисо

м на рік з 

урахування

м змін 

Касові 

видатк

и 

 Видатки – всього 18002,8 17846,6 2231,5 1554,4 

 В тому числі:     

1000 Поточні видатки 17427,3 17271,2 1835,7 1483,9 

1110 Оплата праці 9459,6 9452,6 448,5 420,0 
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працівників 

бюджетних установ  

1120 Нарахування на 

зарплату 
3345,0 3289,2 159,9 132,4 

1130  Придбання  

предметів 

постачання і 

матеріалів, оплата 

послуг та інші 

видатки 

1562,0 1561,0 1069,4 836,0 

1140  Видатки на 

відрядження 

61,3 58,7 15,7 9,6 

1160 

Оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

271,0 187,0 95,5 56,0 

1171 

Дослідження і 

розробки, окремі 

заходи розвитку по 

реалізації державних 

(регіональних) 

програм 

  30,0 13,4 

1300 
Субсидії і поточні 

трансферти 
2728,4 2722,7 16,7 16,4 

2000 Капітальні видатки 575,5 575,4 395,8 70,5 

 

Таблиця № 2 

(тис.грн.) 

Код 

економічн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

Найменування 

бюджетної програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Затверджен

о 

кошторисо

м на рік 

Касові 

видатк

и 

Затверджен

о 

кошторисо

м на рік 

Касові 

видатк

и 

6581020 

Наукова і 

організаційна 

діяльність Президії 

Академії правових 

наук України  

6540,0 6402,6 513,1 242,4 

6581030 

Фундаментальні 

дослідження у сфері 

законодавства і 

права  

10287,5 10287,1 1580,5 1192,0 

6581040 
Прикладні наукові 

та науково-технічні 
1175,3 1156,9 137,9 120,0 
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розробки, виконання 

робіт за державними 

цільовими 

програмами і 

державним 

замовленням, 

підготовка наукових 

кадрів у сфері 

удосконалення 

законодавства 

України 

 

Всього: 18002,8 17846,6 2231,5 1554,4 
 

 


