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I.

Фундаментальні наукові дослідження

У 2010 р. наукова діяльність Національної академії правових наук
України здійснювалася відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку
правової науки на 2005 – 2010 рр., визначених у постанові Президії Академії
правових наук України від 18 червня 2004 р. №35/3 та Зведеного плану
науково-дослідних робіт установ Академії на 2010 р., затвердженого
постановою Президії Академії № 67/4 від 13.11.2009 р.
Науково-дослідницька діяльність Національної академії правових наук
України зосереджена у науково-дослідних інститутах: Державного
будівництва і місцевого самоврядування (м. Харків), Приватного права та
підприємництва (м. Київ), Інтелектуальної власності (м. Київ), Інституті
вивчення проблем злочинності (м. Харків), Інституті правового забезпечення
інноваційного розвитку (м. Харків) та Центрі правової інформатики (м.
Київ). Інститути Академії є державними науково-дослідними установами
Національної академії правових наук України з правами юридичної особи,
заснованими на державній власності.
За державним замовленням дослідження здійснювалися за 27 плановими
фундаментальними темами (бюджетна програма 6581030), з яких 5 тем було
закінчено у поточному році. Зокрема, Інститутом вивчення проблем
злочинності досліджувалося 6 фундаментальних тем, Інститутом державного
будівництва та місцевого самоврядування – 5, Інститутом приватного права і
підприємництва – 6, Інститутом інтелектуальної власності – 4, Інститутом
правового забезпечення інноваційного розвитку – 2, Центром правової
інформатики – 4.
За всіма фундаментальними темами мета дослідження та результативні
показники, зазначені у бюджетному паспорті на 2010 рік, були повністю
досягнуті. Зокрема, опубліковано 27 монографій та підручників, 26 збірників
коментарів законодавства, нормативних актів, 351 наукова стаття,
організовано і проведено 7 конференцій і наукових семінарів.
Інститут вивчення проблем злочинності
По перехідних темах
1. Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю. РК
УкрІНТЕІ № 0107U002499. Термін виконання: 1 кв. 2007 р. – 1 кв. 2012 р.
Науковий керівник теми – акад. НАПрН України В.В. Сташис.
У межах зазначеної теми дослідження проводилося за декількома
підтемами:
1. Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання.
Метою дослідження є вирішення проблемних питань інститутів
кримінальної відповідальності та покарання; кримінальної відповідальності
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за злочини проти особи; за злочини у сфері господарської діяльності та ін.;
теоретичне обґрунтування практики притягнення осіб, винних у вчиненні
злочинів, до кримінальної відповідальності та застосування до них покарання
за КК України.
Наукова робота у межах даної теми проводилася за такими основними
напрямками:
1) кримінально-правова політика як напрямок політики у сфері
боротьби зі злочинністю в Україні;
2) теоретичні засади кримінальної відповідальності та покарання,
соціально-державна обумовленість кримінальної відповідальності;
3) кримінально-правова характеристика злочину та склад злочину;
4) проблеми загальної характеристики проступку;
5) криміналізація суспільно небезпечних діянь, розробка теоретичних
засад криміналізації діянь, факторів (чинників), що впливають на
криміналізацію суспільно небезпечних діянь;
6) пеналізація злочинів;
7) теоретичні проблеми звільнення від кримінальної відповідальності;
8) кримінальна відповідальність та покарання неповнолітніх;
9) кримінальна відповідальність за рецидив злочинів неповнолітніх;
10) актуальні проблеми кримінальної відповідальності за окремі види
злочинів, кваліфікації злочинів, зокрема, злочини проти особи, статеві,
господарські, корупційні, проти довкілля та ін.
Наукові результати:
- продовжено вивчення й узагальнення літературних та інших джерел
інформації за темою дослідження та його напрямками;
- визначено основні тенденції сучасної злочинності в Україні та
виокремлено реальні та потенціальні загрози національної безпеки країни;
- досліджено проблемні питання кримінально-правової політики щодо
протидії злочинним посяганням та їх запобігання;
- продовжено аналіз сучасного стану дослідження проблеми соціальної
зумовленості закону про кримінальну відповідальність в науці кримінального
права та шляхи вирішення даної проблеми у вітчизняній кримінальноправовій літературі;
- розглянуто історію розвитку вчення про соціальну зумовленість
кримінальної відповідальності у вітчизняній науці кримінального права у
70-х рр. ХХ ст.; установлено фактори соціальної зумовленості;
- наведено додаткові аргументи щодо визначення складу злочину як
правової моделі;
- підготовлено пропозиції до Концепції розробки Кодексу про
кримінальні проступки (антигромадські правопорушення) та проект
структури Кодексу;
- підготовлено обґрунтування доцільності прийняття Кодексу про
кримінальні проступки (антигромадські правопорушення);
- продовжено дослідження проблемних питань криміналізації
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суспільно небезпечних діянь, а так само проаналізовано поняття, принципи,
підстави та критерії криміналізації діянь, сформульовано пропозиції щодо
розв‘язання існуючих проблем;
- продовжено аналіз проблемних питань пеналізації злочинів та
досліджено систему та види покарань за кримінальним законодавством
України;
- проаналізовано примусові заходи виховного характеру;
- продовжено дослідження інституту звільнення від кримінальної
відповідальності;
- розроблено проблемні питання застосування підстав звільнення від
кримінальної відповідальності (загальних та спеціальних), а так само
запропоновано шляхи їх вирішення;
- досліджено актуальні проблеми кримінальної відповідальності та
покарання за злочини проти особи, господарські, корупційні та інші види
злочинів; узагальнено судову практику щодо кваліфікації злочинів у сфері
господарської діяльності, проти довкілля;
- здійснено вивчення та аналіз генезису та історії розвитку
кримінальної відповідальності за посягання на життя людини. Встановлено,
що з розвитком суспільства розширюється коло кваліфікованих видів
вбивств (і ця тенденція збереглася і до сьогодні).
Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у
науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими
доповідями, підготовці підручників, наукових статей і тез наукових
доповідей:
Підручники:
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.
Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація.
(Борисов В.І. – розділ III, IV, X (§ 4); Сташис В.В. - розділ XVII, XXIII; Тацій
В.Я. – розділ I, VI, VII, IX; Тютюгін ВІ. – розділ XVIII).– 4-є вид., перероб. і
допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.
Кримінальне право України: Особлива частина: підручник /
Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я.
Тація. (Борисов В.І. – розділ IV (§ 1, 3 – у співавт. з В.А. Козаком; § 2), розділ
V (у співавт. з Л.В. Дорош); Гізімчук С.В. – розділ IX (§ 1 – у співавт. з Ю.В.
Гродецьким; § 2 - у співавт. з Г.М. Анісімовим та Ю.В. Гродецьким); Сташис
В.В. – розділ III (§ 1, 2); Тацій В.Я. - розділ I, II; VIII (у співавт. з В.М.
Киричко, О.І. Перепелицею); Тютюгін В.І. (розділ XIX; розділ XX (§ 1, 2, 4,
6; § 3 – у співавт. з І.В. Самощенком; § 5 - у співавт. з В.А. Козаком). – 4-є
вид., перероб. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
2. Теоретичні та прикладні проблеми виконання кримінальних покарань.
Метою наукового дослідження є: комплексне вивчення законодавства
України і практики його застосування, порівняння його з європейськими
стандартами, розкриття теоретичних та практичних засад виконання
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кримінальних покарань, розробка пропозицій і надання рекомендації щодо їх
удосконалення.
У межах даної підтеми проводилась робота за напрямками:
1) вивчення загальнотеоретичних питань реформування діяльності
Державної кримінально-виконавчої служби України;
2) дослідження проблематики щодо правового статусу засуджених в
Україні;
3) дослідження питання щодо можливості створення служби пробації в
Україні;
4) дослідження питання щодо розподілу засуджених до позбавлення волі
в межах однієї установи виконання кримінальних покарань;
5) визначення поняття соціально-виховної роботи із засудженими до
позбавлення волі.
Наукові результати:
- продовжено розробку засад теорії виконання покарань;
- проведено аналіз кримінально-виконавчої діяльності як предмета
дослідження;
- виявлено внутрішні протиріччя та проблеми кримінально-виконавчої
системи, а також окреслено шляхи їх подолання;
- досліджено питання щодо поняття соціально-виховної роботи із
засудженими до позбавлення волі;
- з‘ясовано питання зворотної дії кримінального закону щодо засуджених
до довічного позбавлення волі;
- проведено роботу над дослідженням питання соціальної адаптації осіб,
звільнених з місць позбавлення волі.
Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі у
науково-практичних конференціях, «круглих» столах з науковими
доповідями, підготовці підручника, навчального посібника, довідника і
наукових статей:
Навчальний посібник:
Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі: навч.
посібник / О.М. Джужи, В.В. Василевич, О.Г. Колб, В.С. Наливайко, І.С.
Яковець та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи та О.Г. Колба. – Луцьк: ПП Іванюк
В.П., 2010. – 544 с. (Яковець І.С. – 2,5 д.а.).
Довідник:
Лисодєд О.В., Черненок М.П. Термінологічний довідник із застосування
кримінально-виконавчого законодавства / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х.:
Кроссроуд, 2010. – 92 с. ( 5,4 д.а.) (Лисодєд О.В. – 2,7 д.а.).
3. Теоретичні та прикладні проблеми запобігання злочинності у
паливно-енергетичному комплексі України.
Мета наукового дослідження полягає в тому, щоб на основі
теоретичних положень детермінації злочинної поведінки та узагальнення
судової практики вивчити систему та зміст провідних криміногенних
чинників, що зумовлюють вчинення злочинів у паливно-енергетичному
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комплексі, надати кримінологічну характеристику цих злочинів, а також
розробити комплекс запобіжних заходів.
Отримані наукові результати:
- вивчено, систематизовано та проаналізовано наукову літературу,
нормативно-правову базу та інші матеріали за темою дослідження;
- проаналізовано результати латентного виміру злочинних проявів у
сфері паливно-енергетичного комплексу;
- розроблено кримінологічну характеристику злочинів економічної
спрямованості у сфері ПЕК;
- проведено аналіз та систематизацію статистичної інформації щодо
рівня, структури та динаміки злочинності у ПЕК за 2009 рік;
- з‘ясовано основні тенденції розвитку та регіональні особливості
територіального поширення злочинів на об‘єктах ПЕК;
- встановлено кримінологічну характеристику осіб, які вчинили
злочини економічної спрямованості на об‘єктах ПЕК;
- підготовлено відповідні розділи колективної монографії за темою
дослідження.
Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі
у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими
доповідями, підготовці наукових статей і тез наукових доповідей:
Наукові статті:
Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Блага А.Б., Шевченко Л.О. Суспільнополітичні та економічні передумови підвищеної криміногенності ПЕК як
сфери матеріального виробництва // Питання боротьби зі злочинністю: зб.
наук. пр. – Вип. 19. – Х.: Право, 2010. – С. 89-102;
Христич І.О., Шевченко Л.О. Кримінологічна характеристика осіб, які
вчинили злочини економічної спрямованості на об‘єктах ПЕК України //
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Вип. 20. – Х.: Право, 2010. –
С. 120-132.
Тези наукових доповідей:
Дарнопих Г.Ю. Теоретичні проблеми забезпечення енергетичної безпеки
України // Державне управління та місцеве самоврядування: матеріали
міжнар.- наук. конгресу. – Х.: Вид-во ТЕРІНАДУ «Магістр», 2010. – С. 99100;
Дарнопих Г.Ю. Проблеми соціального захисту в сфері паливноенергетичного комплексу
// Філософські, соціально-правові та
культурологічні проблеми розвитку українського суспільства в роки
незалежності: матеріали засідання за «круглим столом». – Х.: НЮАУ, 2010. –
С. 100-102.
4. Кримінологічні основи боротьби зі злочинністю в Україні.
Метою дослідження є створення дієвої комплексної системи заходів
профілактики, відвернення та припинення злочинів, що буде діяти на різних
рівнях суспільної практики і зможе підвищити ефективність запобіжної
діяльності.
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Теоретична та практична значущість досліджуваної проблеми полягає у
тому, що наукові розробки будуть використані у ході створення
концептуальних засад запобігання злочинності та для розробки на цій
підставі державних програм боротьби зі злочинністю. Крім того, вони будуть
покладені у практичні рекомендації правоохоронним органам, державним
установам та іншим суб‘єктам запобіжної діяльності, а також сприятимуть
удосконаленню вітчизняного законодавства у цій сфері.
Отримані наукові результати:
– здійснено додаткове вивчення літературних джерел щодо
програмування, планування, прогнозування та моделювання запобіжних
заходів, на основі чого доповнена відповідна бібліографічна довідка;
– закінчено роботу із вивчення та узагальнення матеріалів 12 Конгресів
ООН щодо запобігання злочинності і кримінального правосуддя загальним
обсягом понад 200 д.а. з метою вивчення міжнародного досвіду із
планування та програмування запобігання злочинності;
– організовано звернення до бібліотеки ООН у Нью-Йорку імені Дага
Хаммаршельда щодо отримання російською мовою матеріалів 1-го і 2-го
Конгресів ООН щодо запобігання злочинності і поводженню із
правопорушниками;
– здійснено пошук, аналіз та узагальнення міждержавних програм
спільних заходів боротьби зі злочинністю країн-учасниць СНД, що
приймались протягом 2000–2010 років;
– вивчено чинні та минулі національні та регіональні програми
запобігання злочинності Російської Федерації, Республіки Білорусь,
Республіки Казахстан з метою проведення порівняльного аналізу;
– доопрацьовано аналітичну довідку за результатами вивчення чинних
регіональних та міських програм запобігання злочинності в Україні;
– вивчено та критично проаналізовано проект Концепції Державної
програми профілактики правопорушень на період до 2015 року, у зв‘язку з
чим надано відповідні пропозиції та зауваження до РНБО України;
– підготовлено перший варіант кількох розділів монографії з робочою
назвою «Державне і регіональне планування запобігання злочинності в
Україні».
Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі
у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими
доповідями, підготовці монографії, наукових статей і тез наукових доповідей:
Монографія:
Колодяжний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні:
кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія; за
ред. В.В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2010. – 288 с.
Наукові статті:
1. Голіна В.В., Колодяжний М.Г. Співробітництво країн СНД із
запобігання злочинності: стан, проблеми, перспективи // Питання боротьби зі
злочинністю: зб. наук. пр. – Вип. 20. – Х. : Право, 2010. – С. 76-85;
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2. Голіна В. В. Методичні підходи до визначення сутності злочинності /
В. В. Голіна // Укр. вісн. психоневрології. – Т. 17. – Вип. 2 (59), додаток. –
2009. – С. 32-33;
3. Голіна В.В., Колодяжний М.Г. Конгреси ООН: перспективи
використання їх рекомендацій у плануванні та здійсненні заходів запобігання
злочинності в Україні // Проблеми законності: республік. міжвід. наук. зб. /
відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010.– Вип. 108. – С.
169-177;
4. Колодяжний М.Г. Використання міжнародного досвіду щодо
удосконалення діяльності органів кримінальної юстиції України // Вісн.
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2010. Спецвип. № 6: у 3-х ч. – Ч. 3. – С. 81-84;
5. Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодяжний М.Г. Регіональні (міські)
програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження //
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ НАПрН України / ред.
кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін. – Вип. 18. – Х. : Кроссроуд, 2009. – С. 6679 (не увійшло до Звіту 2009 р.);
6. Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній
злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ
НАПрН України / ред. кол.: В.І. Борисов та ін. – Вип. 19. – Х.: Право, 2010. –
С. 116-126.
Основні виконавці: акад. НАПрН України В.В. Сташис (керівник теми),
Л.М. Демидова (науковий керівник підтеми), А.Х. Степанюк (науковий
керівник підтеми), Б.М. Головкін (науковий керівник підтеми), чл.-кор.
НАПрН України В.В. Голіна (науковий керівник підтеми), акад. НАПрН
України В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва, С.В. Гізімчук, О.М. Лемешко, О.О.
Пащенко, М.М. Панов (до 16.08.2010 р.), Т.А. Павленко, А.В. Байлов, А.Ю.
Коновалова, В.В. Курафєєв, В.В. Зайда, С.В. Панова, О.В. Лисодєд, О.С.
Четверикова (до 01.06.2010 р.), І.С. Яковець, О.І. Опанасенков, І.О. Христич,
Г.Ю. Дарнопих, Л.О. Шевченко, А.Б. Блага (до 01.05.2010 р.), С.С. Шрамко,
С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний.
2. Кримінально-процесуальні заходи вдосконалення діяльності органів
кримінальної юстиції. РК УкрІНТЕІ № 0108U004220. Термін виконання: 1 кв.
2008 р. – 1 кв. 2012 р. Керівник теми – акад. НАПрН України Зеленецький В.С.
Наукове дослідження націлене на:
– вирішення проблеми функціонального призначення органів дізнання,
прокурора, органів досудового слідства в структурі кримінальнопроцесуальної діяльності;
– теоретичне обґрунтування системи повноважень вказаних органів,
форм і меж їх взаємодії;
– визначення природи, форм і змісту взаємовідносин вказаних органів з
органами судової влади.
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На підставі
проведеного дослідження має бути розроблена
кримінально-процесуальна частина проекту концепції та державної програми
боротьби зі злочинністю.
Сучасний етап розвитку української держави у сфері функціонування її
правової системи характеризується пошуком оптимальних механізмів
організації і діяльності органів, на які покладено виконання такої форми
здійснення функції держави, як правоохоронна. Особливу увагу у зв'язку з
цим викликає пошук нових підходів до функціонування органів, для яких
діяльність з охорони права є визначальною, генеральною функцією.
В структурі правоохоронної діяльності одним з важливіших напрямків
є кримінально-процесуальна діяльність, основними суб'єктами реалізації якої
є низка органів у системі виконавчої влади та органів судової влади: органи
дізнання, органи досудового слідства, прокуратура, суд. Визначення
функціонального призначення кожного елемента вказаної системи, його
повноважень, змісту, форм і меж взаємодії є актуальнішою проблемою
сучасної кримінально-процесуальної науки, вирішення якої дозволить
удосконалити кримінально-процесуальне законодавство у напрямку
реалізації ефективного захисту прав та інтересів потерпілих від злочинів у
поєднанні з додержанням прав і інтересів обвинувачених і здійснення
правосуддя на підставі принципу верховенства права.
Органи кримінального переслідування разом з органами судової влади,
а також органами виконання судових рішень у кримінальних справах
складають систему кримінальної юстиції, тобто функціональну систему, яка
хоча і не характеризується єдиною організаційною основою, але об'єднана
спеціальними видами діяльності, що у підсумку мають задовольнити потребу
суспільства у розв'язанні конфліктів між особою і державною владою з
мінімальними негативними наслідками для суспільства. Систему
кримінальної юстиції складають: 1) органи, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність; 2) органи, що здійснюють дізнання; 3) органи
досудового слідства; 4) прокуратура; 5) кримінальний суд; 6) органи
виконання судових рішень у кримінальних справах.
Включення кримінального суду до органів кримінальної юстиції
пояснюється його функціональним призначенням здійснювати судочинство у
кримінальних справах. Система кримінальної юстиції без судової влади не
може бути результативною, завершеною та цілісною. Здійснення, наприклад
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
неможливе без попереднього відповідного рішення суду (затримання, арешт,
обшук, зняття інформації з каналів зв'язку тощо). Крім того, остаточне
вирішення питання винуватості чи невинуватості особи неможливе без
вирішального процесуального акта суду (обвинувальний та виправдальний
вирок). Нарешті, на користь включення кримінального суду до системи
кримінальної юстиції свідчить і те, що поряд з кримінальною юстицією
виокремлюється цивільна та адміністративна юстиція із включенням до них
цивільного та адміністративного судів.
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Реформуванню чинної системи органів кримінальної юстиції повинна
передувати оцінка ефективності їх сучасної діяльності, а саме: діяльності як
кожного окремого органу, так і всієї їх системи. Крім того, такому
реформуванню повинно передувати співставлення ефективності чинної
системи кримінальної юстиції з очікуваною (прогнозованою) ефективністю
системи кримінальної юстиції, яку планується сформувати, та кожного її
органу.
Ефективність діяльності органів кримінальної юстиції визначається
відповідністю результатів їх діяльності тим цілям, які поставлені перед
системою органів кримінальної юстиції в цілому та перед кожним її органом
як елементом цієї системи. Цілі окремих органів кримінальної юстиції
повинні відповідати загальним цілям діяльності системи кримінальної
юстиції.
Систему кримінальної юстиції утворюють лише ті органи, що
здійснюють зазначені вище шість форм діяльності. Кількість елементів
системи залежить від того, на які саме органи при реформуванні системи
буде покладено здійснення вказаної діяльності.
Реформування системи органів кримінальної юстиції повинно носити
комплексно-системний характер: виключення або зміна функцій одного
органу повинна тягнути за собою зміну або виключення відповідних функцій
у якогось іншого органу (органів).
Реформування кожного органу системи кримінальної юстиції може
здійснюватись в напрямку їх організаційної перебудови або в напрямку
визначення їх повноважень з метою чіткого розмежування функцій, або того
й іншого разом.
При реалізації будь-якого напрямку реформування органів
кримінальної юстиції слід виходити із необхідності розробки механізмів
контролю інститутів громадянського суспільства за законністю та
ефективністю діяльності органів кримінальної юстиції.
При реформуванні системи органів кримінальної юстиції слід особливо
регламентувати їх правозахисну функцію в напрямку забезпечення прав і
свобод людини і громадянина як вищої цінності у суспільстві, а також
недопущення свавілля та зловживань з боку окремих посадових (службових)
осіб органів кримінальної юстиції.
Будь-яке реформування органів кримінальної юстиції повинно мати за
мету підвищення ефективності їх діяльності, тобто наближення результатів їх
функціонування до загальних цілей системи кримінальної юстиції та цілей
кожного органу цієї системи.
Реформування органів кримінальної юстиції має відповідати
міжнародним зобов'язанням України в галузі протидії злочинності та
здійснення кримінального судочинства.
Наукові результати:
- здійснено пошук нормативно-правових актів та інших матеріалів за
темою дослідження: України, держав СНД, Ради Європи;
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- продовжено вивчення наукових джерел за темою дослідження;
- здійснено науковий пошук щодо визначення цілей і завдань
кримінального судочинства на досвіді законодавства держав СНД та держав
Центральної Європи. Результатом чого стала порівняльна таблиця;
- здійснено науковий пошук з встановлення функціонального
призначення, системи повноважень та напрямів удосконалення діяльності
(відповідно до шляхів реформування системи кримінальної юстиції в
Україні) прокурора у суді першої інстанції, результати якого відбиті у
порівняльній таблиці;
- проаналізовано нормативну регламентацію повноважень суду на
досудовому провадженні, результати чого відбиті у двох наукових статтях;
- проведено порівняльний аналіз статусу і повноважень органів
досудового слідства в державах СНД, результатом чого стала порівняльна
таблиця;
- здійснено науковий пошук із встановлення змісту та юридичної
природи повноважень органів досудового слідства, прокурора та суду
здійсненні судового контролю на досудовому провадженні за законодавством
держав СНД, результати якого відображені у порівняльній таблиці;
- проведено науковий пошук із встановлення форм діяльності
прокурора в кримінальному процесі за Концепцією реформування
кримінальної юстиції в Україні та проектами КПК, а також проектом Закону
України «Про прокуратуру», результати якого відображені у порівняльній
таблиці;
- визначено напрямки удосконалення діяльності прокурора у суді,
результати чого відбиті у науковій статті.
Завершилась робота з розробки проекту Закону України «Про
прокуратуру і статус прокурорів».
Також науковці сектора беруть участь у роботі над новим проектом
Кримінально-процесуального кодексу України, проектом Кодексу про
кримінальні проступки. Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,
О.Г. Шило є членом робочої групи з доопрацювання КПК.
Основні виконавці: акад. НАПрН України В.С. Зеленецький (керівник
теми), Н.В. Сібільова, М.А. Погорецький, О.Г. Шило, Н.В. Глинська, Л.І.
Почерніна, С.В. Добровольський (до 01.05.2010 р.), О.І. Остропілець.
3. Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі
злочинністю. РК УкрІНТЕІ № 0108U004219. Термін виконання: 1 кв. 2008 р.
– 1 кв. 2012 р. Науковий керівник теми – акад. НАПрН України
В.Ю.Шепітько.
Мета дослідження: здійснити аналіз науково-технічних і тактичних
засобів та інноваційних технологій, що використовуються у боротьбі зі
злочинністю; провести наукове обґрунтування щодо можливостей розробки
та впровадження новітніх засобів, прийомів та методів протидії злочинності.
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Наукові результати:
- здійснено аналіз інформаційних джерел щодо розробки та
використання автоматизованого робочого місця (АРМ) слідчого в Україні та
Росії, а також удосконалено структуру АРМ слідчого «Інсайт», розробленого
співробітниками лабораторії під час попередніх досліджень;
- здійснено науковий пошук щодо використання сучасних науковотехнічних засобів та інформаційних технологій в «польових» умовах. За
результатами даної роботи розроблено структуру та склад «Польової
мініфотолабораторії»;
- проведено дослідження щодо визначення сутності, призначення,
процесу створення та практичної реалізації «криміналістичного алгоритму»;
- визначено поняття «фальсифікація доказів», вказано на причини
фальсифікації та запропоновано шляхи подолання останніх;
- проведено комплексне дослідження теоретико-прикладних проблем
використання тактичних операцій у слідчій діяльності;
- проаналізовано сутність і види типових помилок в показаннях
неповнолітніх; запропоновано систему тактичних прийомів допиту
неповнолітніх, спрямованих на нейтралізацію фантазування;
- розроблено алгоритм здійснення аудіо- та відеозапису під час
провадження слідчих дій за допомогою цифрових фотокамер;
- розроблено алгоритм автоматизованого виготовлення фотопанорами
(кругової, лінійної, сходинкової) за допомогою сучасних інформаційних
технологій;
- здійснено науковий пошук щодо можливості побудови планів і схем
місця події за допомогою сучасних комп‘ютерних технологій;
- проведено аналіз наукової літератури, інших матеріалів з питань
поняття та змісту криміналістичних засобів та інноваційних технологій в
криміналістиці; сучасного стану та можливості реалізації криміналістичних
засобів та інноваційних технологій в розслідуванні злочинів; реалізації
криміналістичних засобів та інноваційних технологій при розслідуванні
окремих видів злочинів;
- здійснено роботу з виготовлення графічних зображень та опису замків
та інструментів, холодної зброї, побутової техніки та меблів, ювелірних
виробів електронної довідкової бази знань для слідчих за допомогою
сучасних комп‘ютерних технологій. За результатами даної роботи
підготовлено проекти 5 розділів практичного посібника для працівників
правоохоронних органів;
- проведено збір, систематизацію та виготовлення нових умовних
позначень для створення електронної бази знань, яка призначена для
побудови планів та схем місця події за допомогою сучасних інформаційних
технологій;
- розпочато роботу із систематизації слідчої практики за видами
злочинів за останні 60 років та створення електронної бази знань «Слідча
практика»;
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- здійснено науковий пошук щодо можливостей використання сучасних
комп‘ютерних технологій для тестування слідчих з метою перевірки рівня їх
знань з криміналістики, а також виокремлено програмні продукти, технічні
характеристики яких відповідають зазначеному завданню;
- розроблено текстову частину першого блоку тестів для слідчих;
- досліджено можливості використання спеціальних знань під час
розслідування злочинів. За результатами анкетування слідчих та
узагальнення кримінальних справ розроблено пропозиції щодо оптимізації
процесів призначення судових експертиз та взаємодії слідчого зі
спеціалістом під час провадження слідчих дій, а також опубліковано 3 тез
доповідей на науково-практичних конференціях;
- досліджено процеси формування та практичного застосування
методів судової експертизи. За результатами узагальнення судових експертиз
запропоновано шляхи підвищення якості експертних висновків як джерела
доказів, а також опубліковано 4 наукові статті та 6 тез доповідей;
- запропоновано шляхи впровадження новітніх інформаційних
технологій у процес забезпечення судового контролю за правомірністю
порушення кримінальної справи;
- визначено техніко-криміналістичні та тактичні прийоми актуалізації
ідеальних слідів у криміналістиці;
- розпочато підготовку матеріалів для науково-практичного посібника
«Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі
злочинністю».
Фактичні
результати дослідження знайшли своє відображення в
розробленому комплекті техніко-криміналістичних засобів «Польова
мініфотолабораторія», що дозволяє співробітникам правоохоронних органів
здійснювати фіксацію доказової інформації в «польових» умовах за
допомогою аудіозапису, відео- та фотозйомки, роздруковувати фотознімки
високої якості, яка дорівнює якості поліграфічного друку, без застосування
комп‘ютерної техніки та електромереж, накопичувати, зберігати та
копіювати аудіо-, відеофайли та фотознімки на носії електронної інформації
без зниження їх якості. Разом із тим підготовлено пакет документів для
реєстрації авторського права на твір наукового характеру «Польова
мініфотолабораторія» та отримано свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір «Опис «Польової» мініфотолабораторії» № 33553 від 02.06.2010
р. із Державного департаменту інтелектуальної власності України.
Співробітниками лабораторії підготовлено до друку практичний
посібник для слідчих «Польова мініфотолабораторія», що містить технічні
характеристики складових «Польової» мініфотолабораторії та алгоритми
фіксації доказової інформації за допомогою цифрової фотозйомки, аудіо- та
відеозапису (автори – В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва). Даний
посібник призначений для працівників правоохоронних органів: прокурорівкриміналістів, слідчих, спеціалістів, судових експертів, а також для студентів
вищих юридичних навчальних закладів.
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За результатами узагальнення матеріалів опитування слідчих
прокуратури та СБУ щодо визначення ефективності організаційно-тактичних
засобів здійснення досудового розслідування складено доповідну записку,
яка містить пропозиції щодо оптимізації процесу розслідування злочинів.
Даний документ надіслано до відділу криміналістики та методичної роботи
Генеральної прокуратури України.
Крім того, фактичні результати дослідження були оприлюднені під час
доповідей на 9 науково-практичних конференціях та 2 «круглих столах», а
саме на: 1) науковій конференції «Реформування судових і правоохоронних
органів України: проблеми та перспективи» (14 травня 2010 р.); 2)
міжнародній науково-практичній конференції «Криміналістика ХХІ
століття» (25-26 листопада 2010 р.); 3) міжнародній науково-практичній
конференції «Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку»
(м. Київ, 25-26 жовтня 2010 р.); 4) засіданні «круглого столу» «Сучасні
проблеми розвитку судової експертизи» (Севастополь, 10-11 червня 2010 р.);
5) XIII-й міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные
проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (18-19 лютого
2010 р.); 6) Всеросійській науково-практичній конференції «Проблемы
современного состояния и пути развития органов предварительного
следствия» (28-29 травня 2010 р. м. Москва); 7) 2-й міжнародній науковопрактичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу
та криміналістики» (Одеса, 8 жовтня 2010 р.); 8) міжнародній науковопрактичній конференції «Актуальні проблеми формування громадянського
суспільства та становлення правової держави» (30 вересня-1 жовтня 2010 р.,
м. Черкаси); 9) «круглому столі» «Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод: 60 років європейського досвіду реалізації» (8
грудня 2010 р., м. Харків).
Фактичні результати дослідження також віддзеркалені у монографіях,
наукових статтях та тезах наукових доповідей і повідомлень:
Монографії, авторські свідоцтва:
1. Затенацький Д.В. Ідеальні сліди в криміналістиці (технікокриміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації): монографія / за ред.
В.Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2010. – 160 с.
2. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. «Польова» мініфотолабораторія».
Свідоцтво №33553 про реєстрацію авторського права на твір, видане
Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України 02.06.2010. Бюл. №1.
Основні виконавці: акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько (науковий
керівник), І.Б. Сіроджа (до 1.06.2010 р.), Г.К. Авдєєва, В.В. Білоус, І.В.
Борисенко (до 1.06.2010 р.), Л.І. Керик, Д.В. Затенацький, Н.В. Павлюк, Г.С.
Коваленко.
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4. Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: проблеми
формування та модернізації. РК УкрІНТЕІ № 0108U004217.
Термін
виконання: 1 кв. 2008 р. – 1 кв. 2012 р. Науковий керівник – В.А. Журавель.
Метою дослідження є розробка концептуальних підходів до
формування нових та модернізації існуючих криміналістичних методик
розслідування окремих різновидів злочинів із застосуванням ситуаційного
підходу, методу моделювання, новітніх інформаційних технологій та
алгоритмічних схем.
Наукові результати:
- досліджено розвиток та сучасні підходи до розуміння положень
криміналістичної методики, визначено її понятійний апарат, місце в системі
науки криміналістики та міжнаукові зв'язки, інтегративна функція та
взаємозв‘язок з тактикою і технікою;
- проаналізовано ґенезу, сучасний стан та перспективи розвитку
окремих криміналістичних методик;
- визначено проблеми формування та реалізації криміналістичної
класифікації злочинів як структурного елементу окремої криміналістичної
методики;
- встановлено взаємозв‘язок криміналістичної характеристики з іншими
структурними елементами злочинів, виявлено кореляційні та ймовірностатистичні зв‘язки між елементами криміналістичної характеристики з
метою оптимізації процесу їх використання побудові типових версій;
- вивчено проблеми запровадження програмування та алгоритмізації у
слідчу діяльність;
- дослідження можливостей використання ситуаційного підходу до
формування окремих криміналістичних методик;
- проаналізовано сучасні наукові концепції щодо визначення структури
окремої криміналістичної методики розслідування злочинів та доцільності
запровадження базової, універсальної моделі до їх створення;
- розпочато систематизацію та розподіл методик розслідування
злочинів на комплексні, видові та підвидові;
- здійснено роботу з удосконалення структури криміналістичної
характеристики
як
теоретичної
основи
формування
окремих
криміналістичних методик розслідування злочинів;
- розпочато роботу з класифікації та типізації слідчих ситуацій у
криміналістиці;
- обґрунтовано використання тактичних операцій як структурного
елементу криміналістичної методики;
- розпочато роботу з розробки типових структур окремої
криміналістичної методики розслідування злочинів та підвидових методик
(мікрометодик) як елементу криміналістичної класифікації злочинів;
- досліджено сутність слідчих ситуацій і їх вплив на формування
алгоритму допиту;
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- доповнено бібліографію з проблем формування та модернізації
окремих криміналістичних методик розслідування злочинів;
- продовжено опитування слідчих з питань визначення шляхів
удосконалення та модернізації окремих криміналістичних методик
розслідування злочинів.
Фактичні результати:
- сформовані положення, висновки та рекомендації знайшли своє
відображення у відповідних розділах підручника «Криміналістика», статтях і
тезах виступів на науково-практичних конференціях, засіданнях «круглого
столу». Зокрема, фактичні результати дослідження оприлюднені на
Міжнародній науково-практичній конференції «Криміналістика ХХI
століття» (25-26 листопада 2010 р., м. Харків) та науково-практичній
конференції «Реформування судових і правоохоронних органів України:
проблеми та перспективи» (14 травня 2010 р., м. Харків).
Фактичні результати дослідження також віддзеркалені в 3
опублікованих наукових статтях і 6 тезах доповідей і повідомлень на
науково-практичних конференціях, засіданнях «круглого столу».
Основні виконавці: чл.-кор. НАПрН України В.А. Журавель (керівник
теми), С.В. Веліканов, М.О. Соколенко.
5. Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації
законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством
Європейського Союзу. РК УкрІНТЕІ № 0108U004221. Термін виконання: 1
кв. 2008 р. – 1 кв. 2012 р. Керівник теми – О.Ю. Шостко.
Метою дослідження є здійснення оцінки та можливостей адаптації
вітчизняного законодавства у сфері боротьби зі злочинністю із
законодавством Європейського Союзу.
Наукові результати:
- продовжено пошук, систематизації літературних та Інтернет-джерел
українською, російською, англійською, італійською мовами за темою
дослідження, за результатами чого підготовлено бібліографію, що
стосуються європейського досвіду боротьби зі злочинністю, зокрема, з
питань співпраці інститутів ЄС та національних законодавчих органів (287
джерел);
- вивчено та проаналізовано окремі нормативно-правові акти України у
сфері боротьби зі злочинністю стосовно їх відповідності законодавству
Європейського Союзу у сфері боротьби зі злочинністю;
- вивчено європейський досвід боротьби зі злочинністю, зокрема з питань
співпраці інститутів ЄС та національних законодавчих органів;
- зібрано та узагальнено матеріали, що стосуються європейського досвіду
боротьби зі злочинністю, зокрема з питань співпраці інститутів ЄС та
національних законодавчих органів;
- підготовлено реферативний огляд європейського досвіду боротьби зі
злочинністю;
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- проаналізовано практику оцінювання інститутами ЄС ступеня
гармонізації національного законодавства,
- проаналізовано політичні та правові документи Європейського Союзу та
Ради Європи, а також окремих країн у сфері боротьби зі злочинністю;
- підготовлено аналітичну довідку щодо європейського досвіду боротьби
зі злочинністю.
Результати дослідження також знайшли своє відображення у наукових
доповідях, з якими виступили співробітники сектора на науково-практичних
конференціях, «круглих столах». У межах наукового дослідження
продовжено роботу над розробкою пропозицій до законодавства України.
Фактичні:
Монографії:
Serdiuk O. and other. Democratization and the European Union. Comparing
Central and Eastern European post-communist countries. – New York–London:
Routledge, 2010. – 256 р. (Сердюк О. В. – 1 д.а.).
Shostko Olena and etc. European sourcebook of crime and criminal justice
statistics – 2010. – Fourth edition / Boom juridische uitgevers.WODC. – 2010. –
382 p.
Основні виконавці: О.Ю. Шостко (науковий керівник підтеми), О.В.
Сердюк, Ю.П. Дзюба, Т.Є. Дунаєва, І.В. Карасюк.
6. Теоретичні і прикладні проблеми забезпечення безпеки людини за
кримінальним законодавством України. РК УкрІНТЕІ № 0108U004218.
Термін виконання: 1 кв. 2008 р. – 1 кв. 2012 р. Науковий керівник теми –
акад. НАПрН України В.П. Тихий.
Метою дослідження є: створення теорії кримінально-правового
забезпечення безпеки людини як однієї з найвищих цінностей, складової
національної безпеки та розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо
вдосконалення чинного кримінального законодавства.
Наукова робота проводилась за напрямком – забезпечення безпеки
людини інститутами і нормами Особливої частини Кримінального кодексу.
Безпека людини – це узагальнюючий, інтегральний показник реалізації
прав і свобод людини, її захищеності (гарантованості) від небезпек. Вона
(безпека) є одним з головних показників якості та рівня життя. Останні
знижуються, тобто потреби людини задовольняються гірше, як через
недостатнє, так і зайве забезпечення безпеки, як через дефіцит, так і
надлишок безпеки.
У радянські часи право людини на безпеку, як й інші права і свободи
людини, не досліджувались, оскільки це вело до їх визнання. А вони
кваліфікувалися марксизмом не інакше як так звані права і свободи людини і
громадянина. Саме тому СРСР, УРСР та інші країни соціалістичного табору
голосували проти прийняття Загальної декларації прав людини (акта
збереження людства) і не ратифікували її. За розповсюдження і зберігання
Загальної декларації прав людини нерідко притягали до кримінальної
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відповідальності як за особливо небезпечний злочин – антирадянську
агітацію і пропаганду. Сумновідома ст. 62 КК УРСР. Загальна декларація
розглядалася як антирадянська література.
Справді надійна безпека для всіх людей може бути досягнута лише
через усунення причин створення загроз для людини, її прав і свобод. Тільки
в умовах демократичної, соціальної, правової держави людина знаходить
безпеку від тиранії, гноблення, свавілля, беззаконня, безправ‘я, насильства,
свободу від страху і злиднів.
Забезпечення безпеки людини (гарантування, охорона і захист прав і
свобод людини) – головна функція, мета і обов‘язок держави Україна, всіх
гілок влади, всіх ланок державного механізму. Держава є основним
суб‘єктом забезпечення безпеки людини. Саме людина, її права і свободи
повинні бути визначальним і головним об‘єктом національної, державної,
політичної,
техногенної,
екологічної,
економічної,
інформаційної,
громадської безпеки (захисту від злочинів та кримінальних структур).
Безпека людини є не стільки метою як така, скільки доцільною
діяльністю, яка застосовує певні засоби, які породжують певний результат.
Тільки правові засоби і здатні виправдовувати безпеку як мету, а не навпаки,
оскільки результат людської діяльності є функцією засобів, а не функцією
мети.
Держава повинна гарантувати такі засоби, способи і форми діяльності
органів державної влади, і перш за все правоохоронних, які б забезпечували
додержання прав і свобод людини.
Законодавство та діяльність по забезпеченню безпеки людини повинні
бути, з одного боку, достатніми, а з другого – не порушувати прав і свобод
людини, щоб, зокрема, турбота про безпеку людини не перетворилась в
тотальний контроль над людьми.
З метою збереження безпеки людей держава не має права звертатися до
засобів, які загрожують їх свободі. Рівень безпеки людини повинен бути
щонайменше таким, щоб у суспільстві була створена атмосфера миру та
спокою, щоб кожний не боявся насильницького зруйнування свого
добробуту, був впевненим, що його життя і здоров‘я, честь і гідність,
свобода, власність і спокій знаходяться під надійною охороною держави.
Кримінальний кодекс забезпечує безпеку людини як нормами
Загальної, так і Особливої частини. Злочином визначається не тільки діяння,
яке заподіяло істотну шкоду фізичній особі, а й яке могло заподіяти таку
шкоду (ст. 11 КК), тобто порушило безпеку особи, створило для неї
небезпеку (можливість, загрозу, небезпечні умови) заподіяння їй, її життю,
здоров‘ю, свободі або майну істотної шкоди.
Як правило, порушення безпеки людини є етапом (стадією) вчинення
відповідного злочину проти життя, здоров‘я, свободи власності тощо і тому,
якщо злочин закінчений, він поглинає попередні етапи (стадії), вони не
мають самостійного значення і не впливають на його кваліфікацію. Якщо
життю, здоров‘ю, свободі, майну людини заподіяна шкода, то тим самим
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заподіяна шкода і її безпеці. У нормах Особливої частини КК сформульовані
закінчені склади злочинів. Захищаються як об‘єкти кримінально-правової
охорони, так і їх безпека, зокрема безпека людини (особиста та майнова).
Проте ці стадії (порушення безпеки людини) мають самостійне
значення, якщо злочин не закінчений, тобто не доведений до кінця із причин,
які не залежали від волі винного. У цих випадках порушення безпеки людини
кваліфікується відповідно як готування або замах на вбивство, заподіяння
тілесного ушкодження, позбавлення волі, знищення або пошкодження майна
людини тощо. Таким чином, норми інституту про незакінчений злочин разом
з нормами Особливої частини КК захищають безпеку людини, як і безпеку
інших об‘єктів.
При порушенні безпеки людини виникає право на необхідну оборону
(ст. 36 КК), на затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 38 КК), на крайню
необхідність (ст. 39, ч. 2 ст. 40 КК). У цьому аспекті право на необхідну
оборону, на затримання особи, яка вчинила злочин, та право на заподіяння
шкоди в стані крайньої необхідності є не чим іншим, як формами
забезпечення безпеки людини (людей).
Порушення безпеки людини може свідчити про діяння, пов‘язане з
ризиком (ст. 42 КК) або при виконанні спеціального завдання із запобігання
чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної
організації (ст. 43 КК). Вчинення злочину під впливом погрози, примусу,
тобто при порушені безпеки людини, віднесено законодавцем до обставин,
які пом‘якшують покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК), а вчинення злочину загально
небезпечним способом є обставиною, яка обтяжує покарання (п. 12 ч. 1 ст. 67
КК).
Наукові результати:
- розробки науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення
чинного кримінального законодавства з метою підвищення ефективності
забезпечення безпеки людини;
- розробки практичних рекомендацій щодо забезпечення однакового і
правильного застосування кримінального законодавства по охороні безпеки
людини.
Фактичні результати:
Монографія:
1. Зінченко І.О., Тютюгін В.І. Одиничні злочини: поняття, види,
кваліфікація. Монографія. – Х., ФІНН, 2010. – 11,3 д.а.
Науково-практичний коментар:
1. Тихий В.П. Злочини проти громадської безпеки: наук.-практ. комент.
– К.: ІДПДБ СБ України. – 2010. – 72 с.
Підручник:
1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.
Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. –
4-те вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2010. – 608 с. (Тихий В.П. – С. 286-317;
Зінченко І.О. – С. 103-104; 126-146 (1,3 д.а.)).
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Основні виконавці: акад. НАПрН України В.П. Тихий, М.І. Мельник,
М..І. Хавронюк, В.І. Осадчий, П.П. Андрушко, І.О. Зінченко, С.Я. Лихова,
О.М. Подільчак, Ю.А. Пономаренко, Н.В. Шепелєва.
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
Завершені теми
1. Права людини: міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби
забезпечення в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0105U009016. Строк виконання
01.2006-12.2010 рр. Науковий керівник - д.ю.н., професор, академік НАПрН
України Рабінович П. М.
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.
Робота велася за такими напрямками:
1. «Верховенство права та основоположні права людини» (виконавець
– П.М. Рабінович). У першому півріччі виконувалась підтема «Феномен
верховенства права (загальна характеристика)». З цієї теми на основі
узагальнення існуючих у вітчизняній загальній теорії та філософії права
інтерпретацій означеного феномена запропоновано і обґрунтовано
нетрадиційне авторське визначення його поняття. У цьому визначенні
зафіксовано два суттєвих моменти: по-перше, те, що стрижнем
досліджуваного явища є панування, домінування у державному та
суспільному житті основоположних прав і свобод людини, а по-друге, те, що
останні мають бути справедливо збалансовані з основоположними правами
інших учасників суспільного життя — індивідів, соціальних спільнот,
об‘єднань і, зрештою, усього суспільства. Акцентування другого моменту
видається суттєвим для забезпечення пропорційності і балансу прав усіх
суб‘єктів, без чого існування верховенства права неможливе.
2. «Роль протестантизму у розвитку концепції прав людини»
(виконавець – С.П. Добрянський). У першому півріччі виконувалась підтема
«Вплив протестантизму на становлення новочасної концепції прав людини».
Було досліджено конкретно-історичні передумови появи такої гілки
християнства як протестантизм. З‘ясовано, що основними чинниками, які
обумовили повернення християнства до біблійних коренів, виступили: а)
дискредитація у XI – ХIV ст. католицькою церквою себе як організації, яка не
виконувала свого первісного призначення духовного пробудження людей, а
натомість перетворилася у структуру «продержавного» типу: а) займалася
стягненням податків з населення у примусовому порядку; б) втручалася в
політику окремих держав Європи; в) використовувала небіблійні методи
20

євангелізації людей (шляхом організації хрестових походів); г) прийняла
низку доктрин відверто небіблійного характеру (заборона одруження
священників, хрещення немовлят). Відтак як у середовищі католицької
церкви, так і серед населення з‘явилися люди, які перейнялися проблемою
відновлення справжніх християнських біблійних засад. До таких осіб
належали Мартін Лютер, Джон Вікліф, Ян Гус. Відтак відбулося
переосмислення не лише традиційних католицьких доктрин, але також і
природи та можливостей людини, що сприяло появі нового підходу і до
розуміння її прав.
3. «Кодифікація приватного права як спосіб об‘єктивації природноправових підходів у юриспруденції» (виконавець – С.П. Рабінович). У І
півріччі досліджувалася підтема: «Теоретико-методологічні засади
об‘єктивації природно-правових підходів у державно-юридичному
регулюванні». У праві європейських держав Нового часу кодифікація
виступає діяльнісною формою об‘єктивації природно-правових підходів у
юридичному регулюванні. Виокремлюються два способи такої об‘єктивації
природно-правових підходів у кодифікаціях: 1) формально-термінологічний,
який ґрунтується на використанні специфічних природно-правових
конструкцій та понять; 2) змістовно-смисловий спосіб, найбільш поширений
у кодифікаціях. Йдеться про положення, які за своїм змістом відтворюють
класичні природно-правові принципи без використання аргументації ad
naturam.
Встановлено, що природне право може бути інтерпретовано як
закономірності владного регулювання та саморегулювання людської
поведінки, дія яких опосередковується людською свідомістю у вигляді 1)
принципів юридичної діяльності зі створення, розподілу, обміну й
використання суспільно значущих благ; та 2) принципів легітимації такої
діяльності. Такі закономірності можуть відображатися також у вигляді інших
раціональних та ірраціональних утворень, які виконують функції пізнання й
пояснення принципів юридичної діяльності.
З точки зору внутрішньої форми організації нормативного впливу на
суспільні відносини те явище, яке вважається природним правом, у його
класичних концепціях найбільш адекватно репрезентує принципи права як
засоби впорядкування юридичної діяльності. За функціональним
призначенням принципи права можуть бути розподілені на ціннісноієрархічні та логіко-структурні. До перших належать: формально-юридичні,
юридико-інтрепретаційні та соціолого-інтерпретаційні.
4. «Участь політичних партій у виборчому процесі як гарантія
здійснення виборчих прав громадян» (виконавець – І.М. Панкевич). У
першому півріччі проводився аналіз проблеми участі політичних партій у
виборах до органів державної влади. Політичні партії повинні передовсім
представляти інтереси відповідної групи людей, допомагаючи у вирішенні
першочергових суспільних та державних проблем та здійснюючи істотний
вплив на діяльність органів державної влади. У разі відсутності
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багатопартійності збільшується можливість встановлення тоталітарного
режиму.
Завдяки
партіям
почуття
суспільного
незадоволення
трансформується у позитивні політичні цілі, перетворюючи його енергію у
конституційну боротьбу з метою участі в управлінні державою.
Згідно з даними Міністерства юстиції України станом на травень 2010
року в Україні офіційно зареєстровано 180 політичних партій. У останніх
парламентських виборах брало участь 107 партій, 16 з яких стало
парламентськими. Застосовуваний в Україні принцип політичного
плюралізму означає можливість легальної діяльності існуючих політичних
партій, за винятком заборонених Конституцією та чинним законодавством,
створення різних політичних партій та громадських організацій, а також
вільної участі у їхній діяльності. Політичні партії, професійний рівень яких
покращується з часу ліквідації однопартійності в Україні, стають не
декорацією, а основною складовою політичної системи держави,
монополізують право формування парламентської більшості, котра, у свою
чергу, формує уряд, тобто визначає напрямки державної політики. Склад
парламенту повинен щораз більше відповідати результатам волевиявлення
виборців.
5. «Право на свободу вираження поглядів у пострадянських державах:
порівняльно-правовий аналіз» (виконавець – Л.В. Ярмол). У першому
півріччі досліджувалася підтема: «Право на свободу вираження поглядів у
пострадянських державах: (на прикладі Росії, Білорусі, і Молдови»). За
результатами дослідження І півріччя з‘ясовано наступне.
Нормативно-правову основу юридичного механізму свободи
вираження поглядів в Російській Федерації становлять: Конституція
Російської Федерації (далі - РФ) (1993р.), Закон РФ «Про інформацію,
інформатизацію і захист інформації» (1995р.), Закон РФ «Про засоби масової
інформації» (1995р.), Закон РФ «Про державну таємницю» (1995р.), Закон
РФ «Про зв‘язок» (1995р.), Закон РФ «Про федеральні органи урядового
зв‘язку та інформації» (1993р.), Закон РФ «Про участь у міжнародному
інформаційному обміні» (1996р.), Закон РФ «Про обов‘язковий екземпляр
документів» (1994р.), Указ Президента РФ „Про додаткові гарантії прав
громадян на інформацію‖ (1993р.), Указ Президента РФ „Про основи
державної політики у сфері інформатизації‖ (1994р.) та інші.
Згідно з ч. 1 ст.29 Конституції РФ передбачено, що „кожному
гарантується свобода думки і слова. В структуру цього права включені такі
елементи (можливості): право вільно шукати інформацію; отримувати
інформацію; створювати і поширювати інформацію будь-яким законним
способом‖. Також гарантується свобода масової інформації і забороняється
цензура (ч. 5 ст. 29 Конституції РФ). Згідно з ст. 24 Конституції РФ не
допускається збір, зберігання, використання і поширення інформації про
приватне життя особи без її згоди.
Кримінальний кодекс РФ передбачає кримінальну відповідальність за
відмову у наданні громадянину інформації і за перешкоду законній,
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професійній діяльності журналістів (ст. 44). Також Кримінальний кодекс РФ
містить норми щодо заборони наклепу (ст.129) і образи (ст.130). Окремо
передбачена кримінальна відповідальність за публічну образу представника
влади (ст. 319). Ст. 242 КК РФ забороняє незаконне поширення
порнографічних матеріалів, однак в законодавстві відсутнє визначення
„законного‖ і „незаконного‖ поширення таких матеріалів. Кодекс про
адміністративні правопорушення РФ встановлює відповідальність за відмову
у наданні громадянину інформації (ст.5.39), за перешкоди поширенню
продукції ЗМІ (ст.13.16).
Нормативно-правову основу юридичного механізму свободи
вираження поглядів в Республіки Білорусь становлять: Конституція
Республіки Білорусь (1996 р.), Закон Республіки Білорусь „Про інформацію,
інформатизацію і захист інформації‖ (2008 р.), Закон Республіки Білорусь
„Про друковані та інші засоби масової інформації‖ (1995 р.), Закон
Республіки Білорусь „Про рекламу‖ (1997 р.), Закон Республіки Білорусь
„Про державну таємницю‖ (1994 р.) та інші.
У ст. 33 Конституції Республіки Білорусь передбачено, що „кожному
гарантується свобода думки, поглядів і їх вільне вираження‖. Громадянам
Республіки Білорусь гарантується право на отримання, зберігання і
поширення повної, достовірної і своєчасної інформації про діяльність
державних органів, громадських організацій про політичне, економічне,
культурне і міжнародне життя, стан навколишнього середовища.
6. «Європейські стандарти: заборони зловживання правами»
(виконавець – Т. Полянський). У першому півріччі досліджувалася підтема:
«Узагальнення практики застосування Страсбурзьким судом норм
Євроконвенції прав людини про заборону зловживання правом». У результаті
дослідження встановлено, що: по-перше, основною метою ст. 17 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (у якій міститься заборона
зловживання правами) було попередження виникнення та поширення
націонал-соціалізму, фашизму, комунізму чи ідеологій, близьких до них; а
контроль за дотриманням цієї статті всередині держави мав би унеможливити
легальне здобуття влади такими окремими індивідами чи їх групами, які,
переслідуючи
власні
політичні
амбіції,
прагнутимуть
знищити
демократичний режим, користуючись його ж перевагами. Ця стаття є однією
із основних гарантій недопущення свавільного втручання органів держави у
правомірне здійснення особами чи їх групами прав, передбачених
Конвенцією, та, загалом, декларує принцип неприпустимості зловживання
правом, завдяки якому (принципу) «демократія здатна захищати саму себе»;
по-друге, практика застосування вказаної статті Європейським судом з прав
людини (та – у свій час – Європейською комісією з прав людини), яка є
основним джерелом з‘ясування змісту норм Конвенції, свідчить принаймні
про дві важливі тенденції у зміні підходу до розуміння принципу,
закріпленого у наведеній нормі: 1) укладачі Конвенції надавали їй більшого
значення, ніж вона набула в процесі її застосування, 2) сфера застосування
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принципу неприпустимості зловживання правами, закріпленого Конвенцією,
протягом останніх 50-ти років дещо змінилася та розширилася
7. «Антропологічні аспекти правосуб‘єктності» (виконавець – Д.А.
Гудима). У першому півріччі досліджувалася підтема «Суб‘єкт права:
проблеми державного визнання». Проаналізовано таку тенденцію у
суспільному сприйнятті суб‘єкта права (правовідносин) як визнання
юридичного статусу за автоматичними пристроями зі штучним інтелектом –
за роботами.
Термін «робот» був запроваджений у науковий обіг відомим
письменником К. Чапеком, а науковий фантаст А. Азімов в оповіданні
«Хоровод» (1942) сформулював три закони робототехніки – обов‘язкові
правила поведінки для роботів: 1. Робот не може завдавати шкоду людині чи
власною бездіяльністю допустити, щоб людині була завдана шкода. 2. Робот
повинен підкорятися всім наказам, які дає людина, крім тих випадків, коли
вони суперечать Першому закону. 3. Робот повинен турбуватися про власну
безпеку тією мірою, якою це не суперечить Першому та Другому Законам. А
у 1986 році цей же автор сформулював ще й так званий Нульовий Закон: 0.
Робот не може завдати шкоду людині, якщо тільки він не доведе, що у
підсумку це буде корисно для всього людства.
Необхідність запровадження Законів робототехніки у соціальну
практику людство вже поступово починає відчувати. Питання про визнання
прав за роботами та створення для них каталогу обов‘язків дискутується у
науковій літературі вже не один рік і є наслідком бурхливого розвитку в
останньому десятилітті роботобудування, наближення до створення
штучного інтелекту, появи роботів-тварин і роботів-антропоїдів (роботівгуманоїдів) – андроїдів та гіноїдів – антропоморфних, імітуючих людину
(чоловіків і жінок) машин, що намагаються замінити її у будь-якій діяльності
та можуть у притаманний їм спосіб думати, відчувати, виявляти емоції,
аналізувати інформацію, навчатися тощо. Тому суспільство зацікавлене у
науковій дискусії стосовно юридичних і моральних аспектів існування та
діяльності у світі цих «штучних розумних (інтелектуальних) істот», їхніх
прав і обов‘язків як у відносинах із людьми, так і між собою.
За результатами дослідження було опубліковано:
1. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 19.
2. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 20.
Основні виконавці: к.ю.н. Панкевич І. М.; к.ю.н. Добрянський С. П.;
к.ю.н. Гудима Д.А.; к.ю.н. Ярмол Л. В.; к.ю.н. Рабінович С. П.; к.ю.н.
Полянський Т.Т. та інші.
Перехідні теми
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2. Теоретичні та правові проблеми організації та функціонування
української держави в умовах конституційної реформи. РК УкрІНТЕІ №
0110U002806. Строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник –
член-кореспондент НАПрН України Колісник В.П.
Метою роботи є комплексне дослідження проблем реформування
механізму організації і здійснення державної влади в контексті проведення
конституційної реформи; уточнення форми правління в Україні; дослідження
правового статусу вищих органів державної влади в Україні; розмежування
повноважень в контексті втілення механізму стримувань і противаг; пошук
засобів попередження і розв'язання державно-правових конфліктів.
У межах роботи над темою досліджувалась ціла низка напрямків. Так,
керівник теми, д.ю.н., професор Колісник В. П. досліджував напрямок:
«Трансформація української Конституції та її вплив на формування
державно-владних інституцій». За результатами проведеного дослідження
проаналізовано вплив запровадженої у 2004 р. конституційної моделі
здійснення влади на якісний склад парламенту. Доведено, що парламентськопрезидентська республіка в Україні виявилася недієздатною та вкрай
неефективною, що негативним чином позначилося на якісному складі
парламенту та якості усієї парламентської роботи, починаючи від
формування коаліції депутатських фракцій, органів парламенту та
закінчуючи власне законотворчою діяльністю. Політична реформа і
пропорційна виборча система, засновані на неадекватному врахуванні
досягнутого рівня розвитку багатопартійності, не змогли стати запорукою
політичної стабільності, оскільки не спонукають до взаємодії органи
державної влади та не створюють перешкод для позаправового впливу на
формування і функціонування коаліції депутатських фракцій та парламенту в
цілому. Через низький якісний рівень складу парламенту значна частина його
рішень ухвалюється не як логічний наслідок внутрішньої парламентської
дискусії, а як результат тиску та нав‘язування, що супроводжується
недотриманням встановлених процедур.
Данільян О.Г., завідувач сектору, досліджував напрямок «Основні
принципи організації та функціонування української держави в умовах
конституційної реформи». Наукова новизна одержаних результатів полягає в
дослідженні основних принципів організації і функціонування держави в
перехідних умовах. Серед даних принципів особлива увага надається:
принципу законності, верховенства права; принципу пріоритету прав і
свобод людини, громадянина; принципу розділення повноважень органів
державної влади; принципу гласності в здійсненні діяльності органів
державної влади; принципу позапартійності органів державної влади;
принципу
економічності органів державної влади; принципу
відповідальності за ухвалення рішень; принципу легітимності; принципу
опори на широкі верстви населення. Наголошується, що вказані принципи
організації і функціонування держави найбільшою мірою властиві
розвиненим демократичним системам. У таких відкритих плюралістичних
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системах, що мають гнучку структуру і здатність своєчасно реагувати на
різноспрямовані конфлікти вертикального рівня, які виникають у ній, —
підтримується гомеостазис системи шляхом безперервної модернізації
підструктур держави, не допускається їхнє розбалансування, що дозволяє
підтримувати рівень соціальної ентропії в суспільстві в допустимих межах і
попереджати біфуркаційні вибухи.
Гончаренком В. Д., головним науковим співробітником, у звітному
періоді було зібрано і опрацьовано матеріал для підготовки підрозділу
«Конституційний статус Верховної Ради України у перші роки незалежності
(1991 — 1995 рр.)», що дозволило виявити закономірності формування та
функціонування Верховної Ради України, яка у перші роки незалежності
поступово перетворювалась у парламент, що уособлював таку гілку влади, як
законодавча. Приріст наукових знань за темою дослідження полягає і в тому,
що з‘ясовуються негаразди, які виявилися у зазначений період між
парламентом України і Президентом України і котрі обумовили необхідність
пошуку шляхів виходу з цієї кризи, зокрема шляхом прийняття Конституції
України 1996 р. Досвід організації та діяльності Верховної Ради України у
перші роки незалежності є актуальним у сучасний період, бо його врахування
дозволяє уникати загострення відносин між діючими гілками влади і
сприятиме здійсненню перспективних реформ в галузі державного,
економічного та соціально—культурного будівництва в країні.
Максимовим С. І., провідним науковим співробітником сектору,
досліджено тему «Утвердження верховенства права як мета здійснення
конституційного реформування».
Приріст наукового знання полягає у тому, що мета конституційного
реформування правової системи України розуміється як її модернізація,
тобто відповідність вимогам сучасності, що означає утвердження в діяльності
всіх органів державної влади і в суспільстві в цілому верховенства права.
Таке утвердження передбачає урахування як світоглядних (що втілюється в
системі правосвідомості і правової культури), так і організаційноінституційних (що втілюється в системі розподілу та диференціації влади)
аспектів цього принципу.
Слінько Т. М., старший науковий співробітник, досліджувала тему
«Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина у діяльності
Конституційного Суду України». Наукова новизна одержаних результатів
полягає в дослідженні
діяльності Конституційного Суду України щодо
створення і зміцнення стабільних демократичних інструментів захисту
конституційних прав і свобод людини та громадянина від будь-яких
порушень, або їх звуження в процесі прийняття нормативно-правових актів
та відповідних рішень суб‘єктами публічної влади. Конституційне
правосуддя є ефективним інструментом забезпечення верховенства
Конституції України, а також захисту конституційних прав людини.
Конституційний Суд України у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що
права особи в її взаєминах з державою розглядаються не як об‘єкт державної
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діяльності, а як ціннісна категорія рівноправного суб‘єкта, що може
захищати права всіма не забороненими законом способами й сперечатися з
державою в особі будь-яких його органів.
За результатами роботи над темою було опубліковано:
1. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія /
В.М. Гаращук, А.О. Мухатаєв. – Х.: Право, 2010. – 144 с.
2. Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А.П. Гетьман,
Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян та ін.; за ред. В.Я Тація, А.П. Гетьмана, О.Г.
Данильяна. – Х.: Право, 2010. – 368 с.
3. Дзьобань О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі
соціокультурної реальності : монографія / Дзьобань О. П. — Х. : Майдан,
2010. — 260 с.
4. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 19.
5. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 20.
6. Громадянське суспільство і права людини: матеріали міжнар. наук.практ. семін., м. Харків, 9 грудня 2010 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк,
Г. В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010.
7. Гаращук В. М. Корупційні адміністративні правопорушення:
Науково-практичний коментар. – К.: ІДПДБ СБ України, 2010. – 36 с.
Основні виконавці: академік НАПрН України Панов М.І., членкореспондент НАПрН України Гончаренко В.Д., д.ю.н. проф. Максимов С.І.,
д.с.н. проф. Герасіна Л.М., д.ф.н. проф. Данильян О.Г. та інші.
3. Розвиток правової системи України в умовах становлення
європейського правового простору. РК УкрІНТЕІ № 0110U002805. Строк
виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник – к.ю.н. доц. Яковюк І. В.
Метою
роботи
є
комплексне
дослідження
феномена
загальноєвропейського правового простору, його структури, чинників
формування і розвитку, співвідношення категорії "європейський правовий
простір" з поняттями "європейське право", "право Ради Європи", "право
ОБСЄ", "національна правова система; проблем розвитку вітчизняної
правової системи з урахуванням необхідності проведення адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу і його
гармонізації із нормативною базою Ради Європи, ОБСЄ, СНД; визначення
впливу європейської інтеграції на формування правової культури.
Результатом роботи стала низка наукових положень. Зокрема,
констатується, що нормативний акт як форма права з‘являється на ранніх
етапах розвитку державності і поступово стає основним нормативним
регулятором в суспільстві. Нормативний акт відносять до первинних джерел
права практично в усіх сучасних державах. З огляду на його юридичну
форму і зміст – це найбільш досконале джерело права. На відміну від інших
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форм права, нормативний акт: а) приймається тільки уповноваженими
суб‘єктами нормотворчості; б) має визначену структуру, чітко формулює
зміст правових норм; в) має письмову форму і публікується в офіційних
виданнях, що дозволяє оперативно доводити його до відома адресатів; г)
розробляється і приймається з дотриманням встановленої законом
процедури; д) може бути оперативно змінений і доповнений у відповідності
з потребами соціальної практики; е) є обов‘язковим для виконання і містить
гарантії на випадок його порушення; є) підлягає систематизації, яка дає
можливість легко відшукати його в нормативно-правовому масиві. Ці
особливості обумовлюють домінуючу роль нормативного акту в системі
форм права в країнах романо-германської правової сім‘ї і його поширеність
в країнах англо-американського права.
Нормативно-правовий акт є
основною формою права і в Україні.
Нормативні акти забезпечують ефективне правове регулювання у
відповідних сферах суспільних відносин. Вони диференційовані за видами
органів, які їх видають; конкретизовані за предметом правового
регулювання, що знаходить відображення в назві (преамбулі) нормативного
акта; існують у вигляді ієрархічної системи, в основі якої юридична сила
актів.
Систему нормативних актів традиційно очолює Конституція держави.
Це основний закон, який має найвищу юридичну силу. Наступний щабель в
ієрархії нормативних актів займають закони, які приймаються парламентом і
мають вищу юридичну силу у порівнянні з нормативними актами інших
державних органів. Закони розрізняються за своїм змістом, формою,
юридичною силою і порядком прийняття. Найбільш поширеними є
конституційні (органічні) і поточні ( базові, рамочні, програмні) закони.
Видом поточного закону є кодекс – результат наукової систематизації норм
права певної галузі. У країнах романо-германського права (Франція, ФРН,
Іспанія, Італія, Португалія) майже всі основні галузі права кодифіковані.
Особливу роль в регулюванні таких сфер, як освіта, охорона здоров‘я,
соціальне страхування та ін. відіграє делеговане законодавство – система
актів, прийнятих органами виконавчої влади (урядом, міністерствами,
відомствами) на основі повноважень, наданих їм парламентом, з питань
законодавчого регулювання. Прикладом можуть бути ордонанси - акти, які
приймаються Радою Міністрів Франції з дозволу парламенту і за висновком
Державної Ради з питань, які відносяться до сфери законодавства; в Італії - це
«законодавчі декрети», видані урядом , декрети Президента, які мають силу
закону. Вищою формою делегованого законодавства в Англії є «наказ в
Раді», який видається урядом від імені королеви і Таємної Ради. Акти
делегованого законодавства фактично мають силу
закону. Крім
законодавчих актів, система нормативних актів включає і численні
підзаконні акти, прийняті центральними і місцевими органами виконавчої
влади (регламенти, адміністративні циркуляри, накази міністрів, інструкції ,
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тощо). Такі акти засновані на законах, не можуть їм суперечити і покликані
конкретизувати їх зміст.
В європейському праві нормативні акти відносять до джерел
вторинного права. Основними видами нормативних актів є регламент,
директива, рішення, рекомендації та висновки. Ст. 249 Договору про
Євросоюз називає три властивості Регламенту: нормативність, обов‘язковість
і можливість прямого застосування. Регламент за юридичною силою
дорівнюється закону в національній правовій системі. Директива, як і
Регламент, обов‘язкова для кожної держави-члена, яким вона адресована, але
на відміну від Регламенту Директивою не регулюється детально та чи інша
сфера суспільних відносин, в ній визначаються цілі і завдання, а також
очікуваний результат, а форми і засоби їх досягнення вільно обираються на
національному рівні. Директива містить «модельні» норми права, які
держави-члени повинні відобразити у своєму законодавстві, і тому є дієвим
засобом його гармонізації. Рішення – юридично обов‘язкові акти, адресовані
конкретній особі чи державі, або прийняті для реалізації організаційних та
практичних заходів. Рекомендації та висновки – це правові акти, які не мають
обов‘язкової сили і з допомогою яких інститути Союзу висловлюють
пропозиції або офіційні позиції з різних питань. Відносно новою формою
правових актів є орієнтири Європейського центрального банку, які
адресуються центральним банкам держав-членів і мають для них
обов‘язковий характер.
Відповідно до положень Лісабонського договору 2007 р. нормативні
акти, які приймаються законодавчими інститутами Союзу - Європейським
парламентом і Радою Євросоюзу (регламенти, директиви, рішення), –
формально віднесені до законодавчих актів, а всі інші правові акти - до не
законодавчих. Серед не законодавчих актів виокремлюють виконавчі та
делеговані. Виконавчі акти видаються Єврокомісією (головним інститутом
виконавчої влади ЄС) на основі і на виконання законодавчих актів.
Делеговані акти приймає Єврокомісія на основі повноважень, делегованих їй
у законодавчих актах Європарламенту і Ради.
Отже, поняття, види та призначення нормативно-правових актів у
системі європейського та національного права суттєво відрізняються, проте
їх порівняльний аналіз сприяє процесу гармонізації законодавства України з
правом Євросоюзу, запозиченню національною правовою системою
позитивного досвіду європейських країн у використанні джерел права,
врахуванню європейських правових стандартів у нормотворчій практиці.
Окрім того, в процесі роботи над темою здійснювалось:
- дослідження метатеорії теорії правових систем (загального
порівняльного правознавства), тобто її об'єкт і предмет; цілі і завдання;
функції; поетапну еволюцію; особливості методології; атрибути будови,
тобто склад і структуру; понятійно-категоріальний апарат. Назва наукової
дисципліни залежить, головним чином, від її об'єкта, предмета, мети і
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завдань, що обумовлюють її функції, а функції визначають побудову,
структуру як системи певної інформації;
- розробка окремих актуальних питань з традиційних проблем, що
стали класичними при визначенні структури цього курсу (джерела права,
правотворчість, правовідносини, правозастосування тощо), у контексті
порівняння сімей (типів) правових систем та їх груп, встановлення
загального і особливого в них;
- комплексне багатогранне дослідження спеціальних (вузьких)
наукових проблем порівняльного правознавства та теорії правової інтеграції
України до ЄС, на рівні приватних теорій, з яких вони складаються. Така
конкретизація є прирощенням нового знання, оскільки: а) стимулює розвиток
інших окремих (приватних) теорій; б) збагачує традиційні теорії, тобто теорії
високого рівня загальності; в) дає змогу на новому методологічному рівні
використовувати їх в галузевих юридичних дисциплінах.
За результатами роботи над темою було опубліковано:
1. Правові основи формування та функціонування органів державної
влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян,
О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. – Х. : Право,
2010. – 384 с.
2. Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія.
– Харків: Право, 2010. – 360 с.
3. Порівняльне патентне право і захист комерційної таємниці / Уклад.
О.Я. Трагнюк . – Х.: 2010. – 214 с.
4. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 19.
5. Правова основа діяльності органів державної влади: збірник
нормативних актів // Упорядник: П. М. Любченко. – Х.: Видавництво ФІНН,
2010. – 304 с.
6. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 20.
Основні виконавці: академік НАПрН України Петришин О.В., членкореспондент НАПрН України Скакун О.Ф., к.ю.н., доцент Трагнюк Л.Я.,
к.ю.н., доцент Богачова Л.Л. та інші.
4. Публічна влада в Україні: конституційно-правове регулювання
механізму реалізації. РК УкрІНТЕІ № 0110U002807. Строк виконання
01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник - д. ю. н., доцент Любченко П. М.
Метою роботи є комплексне дослідження проблем конституційноправового регулювання механізму реалізації публічної влади в Україні;
визначення основних напрямків удосконалення організації й діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування.
У результаті дослідження відзначається, що існуюча система публічної
влади в Україні далека від досконалості, характеризується високою
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конфліктністю й неефективністю, що є однією з основних причин суттєвої
диспропорції соціально-економічного розвитку України. Недосконалість
правового регулювання статусу суб‘єктів публічної влади створює ґрунт для
суперництва між різними рівнями влади як по горизонталі, так і по вертикалі,
спрямовує діяльність органів державної влади, органів Автономної
Республіки Крим і органів місцевого самоврядування не на забезпечення
прав і свобод людини й громадянина, вирішення життєво важливих питань
територіальних громад і суспільства в цілому, а на відстоювання так званих
корпоративних інтересів, які не мають нічого спільного з пріоритетами
розвитку України, як правової, соціальної, демократичної держави.
Недосконалість механізму реалізації публічної влади, висока
залежність органів регіонального і місцевого рівня від центральних органів
державної влади є одним із суттєвих недоліків функціонування системи
органів публічної влади в Україні, що негативно позначається на розвиткові
регіонів й місцевого самоврядування. Необхідні зміни концептуального
характеру направлені на послаблення та ліквідацію процесів відсторонення
людини від влади, підвищення авторитету органів публічної влади й довіри
до неї населення.
У процесі роботи над темою її керівник д.ю.н. Любченко П.М.
досліджував проблематику основних принципів функціонування механізму
публічної влади в Україні.
Відзначено, що принципи забезпечують стійкість конституційного ладу
України, відображають вимоги об‘єктивних закономірностей і тенденцій
розвитку суспільства, є ефективним системоутворюючим фактором.
Принципи (засади) функціонування механізму публічної влади в Україні як
правило характеризуються за допомогою наступних ознак: а)
фундаментальний, узагальнюючий характер; б) нормативність; в)
визначеність та категоричність; г) постійність дії; д) загальна визнаність; ж)
концентрованість положень; з) стійкість.
У своїй сукупності принципи механізму публічної влади в Україні
складають своєрідну систему, кожний з елементів якої відіграє специфічну
роль у становленні й функціонування публічної влади. В юридичній
літературі існують різні підходи до класифікації принципів організації та
діяльності публічної влади. Найбільш поширеним є поділ на загальні та
спеціальні.
У процесі дослідження доведено доцільність поділу принципів
функціонування механізму публічної влади в Україні на чотири групи.
Першу групу складають принципи, що визначають політичний лад
суспільства та держави в цілому, обумовлюють існування інституту
місцевого самоврядування і знаходять своє вираження в функціонуванні його
органів. Вони отримали закріплення на конституційному рівні: народовладдя
(ч. 2 ст. 5); демократизму (ст. 1); гуманізму, справедливості та соціальної
спрямованості економіки (ст. 3, п. 1 ст. 13, ч. 4 ст. 13); верховенства права
(ст. 8); верховенства Конституції та верховенства закону (ст. 8); визнання та
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гарантованості місцевого самоврядування (ст. 7); відповідальності органів
місцевого самоврядування перед людиною (ст. 56).
До другої групи входять принципи, що є загальними як для організації
та діяльності органів державної влади, так і органів місцевого
самоврядування. Це такі принципи: 1) рівного доступу громадян до
державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування;
2) гласності; 3) відповідальності перед людиною і державою за свою
діяльність; 4) законності; 5) колегіальності; 6) виборності органів державної
влади та місцевого самоврядування; 7) поєднання державних і місцевих
інтересів; 8) забезпеченості повноважень відповідними фінансовими і
матеріальними ресурсами; 9) доцільності, економності, ефективності.
До третьої групи входять принципи взаємодії органів державної влади
та місцевого самоврядування.
До четвертої групи слід включити принципи, притаманні виключно
організації діяльності органів місцевого самоврядування.
К. ю. н. доцент Бодрова І. І. вивчала співвідношення координаційних та
субординаційних зв'язків у системі публічної влади.
Входження України до світового співтовариства, перехід до
постіндустріального етапу розвитку та формування інформаційного
суспільства засвідчують необхідність адміністративних реформ, зміст яких
підкорений загальносвітовим тенденціям державного будівництва на засадах
нелінійного, людиноцентристського, синергетичного типу управління.
Досвід сучасних держав позначає тенденцію реформування публічного
управління за ринковим типом – перехід від моделі державного
адміністрування до
моделі державного менеджменту, яка набуває
поступового поширення і на українських теренах. Зроблений висновок про
те, що в сучасних глобалізаційних умовах публічне управління йде у слід
організаційно-управлінських технологій сучасної ринкової економіки,
запозичуючи їх та пристосовуючи для власних цілей та завдань. Це визначає
актуальність та важливість теоретичного та методологічного осмислення
процесів удосконалення здійснення публічної влади, адаптування сучасної
парадигми публічного управління до українських реалій.
Аналіз
наукових
джерел
засвідчив
відсутність
сучасних
загальнотеоретичних та практико-прикладних розробок питань координації
та субординації в системі публічної влади України. Вказані поняття можуть
бути досліджені з лінгвістичної, формально-логічної, філософської,
юридичної, психологічної, історичної, соціологічної точки зору. Наголошено,
що багатоманітність вказаних категорій вимагає чіткої правової ідентифікації
і має одержати не лише доктринальне, але й законодавче закріплення.
Здійснене розмежування координації як функції органів публічної
влади та організаційного методу їх діяльності. Під координаційною
діяльністю запропоновано розуміти юридично значущий напрям діяльності,
що спрямований на встановлення найбільш оптимального співвідношення
між різними типами (видами) владної діяльності органів публічної влади з
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метою підвищення ефективності та якості виконання ними функцій і задач
та, на підстав цього, більш повного забезпечення загальносоціальних,
групових, індивідуальних потреб та інтересів.
Проведене дослідження дозволило встановити роль субординаційних
та координаційних зв'язків у системі публічної влади з точки зору
забезпечення структурного, функціонального та генетичного типу цілісності
держави, а також ефективності управління. Обґрунтована необхідність
широкого застосування способів та прийомів координації як у правовій, так і
організаційній, інформаційній, економічній та інших сферах здійснення
публічної влади при збереженні істотної ролі прямих владних механізмів
забезпечення взаємодії органів публічної влади.
Аналіз порядку взаємодії органів публічної влади дозволив виокремити
наступні критерії встановлення субординаційних та координаційних зв'язків:
врахування суб‘єктом управління характеру і природи об‘єкту; забезпечення
функціональної та методологічної спеціалізації управління; інтеграції
публічного управління на різних рівнях у єдиний процес; додержання вимог
економічності, раціональності, оперативності та адекватності; гарантування
пріоритетності соціальних цілей; забезпечення єдності публічно-владного
механізму; розвиток самодіяльної активності кожної системно-структурної
ланки в межах наданих повноважень.
К. ю. н. Лялюком О. Ю. в рамках роботи над фундаментальною темою
дослідження розроблено напрямок «Система публічної влади, як
інституційна основа механізму публічної влади в Україні», окремі положення
якого лягли в основу написання планової наукової роботи. Під час роботи
над обраною проблематикою проаналізовано поняття публічної влади,
розглянуті відповідні позиції науковців щодо цього питання, визначені
основні концептуальні підходи до розгляду цього явища. Крім того,
проаналізовано питання системності публічної влади, розглянуті окремі
елементи такої системи, їх взаємозв‘язки один з одним. Окрему увагу було
приділено базовій одиниці системи органів публічної влади – органу,
розглянуто його сутність та виокремлено основні ознаки, що характеризують
орган публічної влади. Оскільки система публічної влади безпосередньо
пов‘язана з механізмом її реалізації розглянуті ряд проблемних теоретичних
питань, що стосуються механізму реалізації публічної влади.
К. ю. н. доцент Соляннік К. Є. розробляв напрямок «Конституційноправове регулювання механізму здійснення публічної влади в Україні».
Результатом зазначеної наукової роботи стало дослідження правової
регламентації здійснення влади, динаміки цього інституту механізму
публічної влади та особливості регламентації на місцевому рівні. Доводиться
особливість правового регламентування, адже з одного боку правові
встановлення виступають обмежувальним механізмом здійснення влади, з
іншого – сама сукупність норм становить частину такого механізму. Більше
того, в роботі проводиться думка, що неможливо розділяти правову
регламентацію як результат діяльності владних інституцій і з правовою
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формою діяльності, як процесом і формою здійснення публічної влади.
Особливість джерельної бази окреслює віднесення норм, що визначають
процес здійснення влади до різних галузей: конституційного та
муніципального права. Крім того, робиться аналіз юридичної сили рішень
Конституційного Суду України й робиться висновок про особливість
правового впливу цієї інституції держави на регламентування механізму
публічної влади в Україні.
Науковий співробітник Набока І. В. розробляла напрямок «Постійні
комісії місцевих рад у системі публічної влади». З‘ясовано співвідношення
публічної влади, муніципальної влади, їх структури. Влада – узагальнена
здатність забезпечувати виконання єднальних зобов‘язань елементами
системи колективної організації, коли зобов‘язання легітимізовані відносно
колективних цілей, основа соціального управління, силу, за допомогою якої
суб‘єкт керує об‘єктом.
Публічна влада спрямована на вирішення суспільних справ,
розповсюджується за територіальним принципом, їй підкоряються всі, хто
знаходиться на певній «підвладній» території, здійснюється особливим
прошарком людей, які професійно займаються управлінням і складають
апарат влади. Публічна влада, яка виступає у формах державної влади та
влади місцевого самоврядування (муніципальної влади), може здійснюватися
безпосередньо населенням (народом у цілому чи територіальними
громадами) або через відповідні інституції, які називаються органами
публічної влади. В залежності від форм публічної влади розрізняють органи
державної влади і органи місцевого самоврядування. Під органом державної
влади вчені розуміють організаційно і структурно відособлену частину
державного механізму, яка наділена в установленому Конституцією України
порядку державно-власними повноваженнями, правовими і матеріальнотехнічними ресурсами для реалізації завдань і функцій держави. Стаття 5
Конституції України проголошує, що народ як носій суверенітету і єдине
джерело влади в Україні здійснює належну йому владу безпосередньо і через
органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У даному
випадку йдеться про публічну владу в обох її формах: як державній, так і
муніципальній.
За результатами роботи над темою було опубліковано:
1. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 19.
2. Правова основа діяльності органів державної влади: зб. нормативних
актів / Упорядник: П. М. Любченко. – Х.: Видавництво ФІНН, 2010. – 304 с.
3. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 20.
4. Державне будівництво: зб. нормативно-правових актів: укладачі: Ю.
П. Битяк, П. М. Любченко, С. Г. Серьогіна. – Харків: Видавництво ФІНН,
2010. – 920 с.
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Основні виконавці: к. ю. н. доцент Серьогіна С. Г; д. ю. н. доцент
Барабаш Ю. Г.; к.ю.н. доцент Бодрова І. І.; к.ю.н., доцент Соляннік К. Є. та
інші.
5. Правове забезпечення механізму формування та реалізації
економічної політики держави. РК УкрІНТЕІ № 0110U002808. Строк
виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник - д.ю.н., професор,
академік НАПрН України Кучерявенко М.П.
Метою роботи є створення ефективної моделі механізму формування та
реалізації економічної політики держави, що отримала б системну
організаційно-правову форму.
Протягом звітного періоду опрацьовувалась ціла низка напрямків. Так,
академік НАПрН України Кучерявенко М.П. працював над темою:
«Процедурне регулювання режиму обліку зобов‘язаних осіб при справлянні
податків як напрямок удосконалення засад підприємницької діяльності в
Україні». В результаті роботи проведено аналіз особливостей
процесуального регулювання податкових відносин, здійснено класифікацію
податкових процедур. Відповідно до загальнотеоретичних підходів, які
використовуються у процесуальній теорії, охарактеризовано види
податкових процедур за складовими елементами податкового обов‘язку.
Зроблено акцент саме на процедурному регулюванні режиму обліку
платників податків та зборів при справлянні загальнодержавних і місцевих
податків.
На думку виконавця, важливе місце в процедурному регулюванні
поведінки суб‘єктів податкових правовідносин, посідає доюрисдикційні
процедури, які являють собою різновид процедур, в режимі яких
здійснюється
реалізація
регулятивних
податкових
правовідносин.
Розглядаючи доюрисдикційні податкові процедури, необхідно враховувати
деяку специфіку. В даних умовах учасники податкових відносин реалізують
не тільки свої податкові права та обов‘язки, а специфічне право – своїми
діями врегульовувати спірні, конфліктні відношення з іншими учасниками
податкових правовідносин. Саме цьому в умовах доюрисдикційних
податкових процедур матеріальне регулятивне податкове відношення
виступає вже фактичним предметом погоджувального врегулювання.
Д. ю. н. Алісов Є. О. працював над темою «Функції держави в сфері
регулювання обігу публічних грошей». На думку виконавця, належний
розвиток системи оподаткування є вагомим чинником, що сприяє не тільки
підвищенню надходжень до бюджетів, а й, при виваженому підході до
розподілення податкового тиску, може створювати мотивацію для
розширення підприємницької діяльності суб‗єктів господарювання. Проте
неможна забувати, що становлення будь-якої держави супроводжується
розвитком її численних функцій, які виражають, що і як держава робить для
впорядкування та вдосконалення суспільної, колективної і приватної
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життєдіяльності людей. Основними серед них були і залишаються політична,
соціальна, міжнародна та економічна функції держави. Усі вони тісно
взаємопов‘язані між собою. Адже без забезпечення цілісності суспільства,
формою якого є держава, не можна створити умови для реалізації на всій
території країни прав і свобод кожної людини і громадянина, забезпечити
суверенітет існування народів конкретної країни в рамках світової спільноти,
створити передумови, необхідні для ефективної економічної діяльності
суспільства. Такий вплив на розвиток суспільного життя прийнято називати
державним управлінням, тобто певний вид діяльності органів держави, що
має виконавчий та розпорядчий характер і полягає в організуючому впливі на
суспільні відносини в економічній, соціально-культурній і адміністративнополітичній сферах.
Окрему увагу в процесі роботи над цією темою приділено фінансовоправовій категорії «грошовий обіг». З‘ясування особливостей фінансовоправового регулювання суспільних відносин в сфері грошового обігу та
можливість його впливу на фінансову діяльність держави безпосередньо
пов‘язані з необхідністю виявлення сутності, змісту та структури цього
соціально-економічного об‘єкту. Правильне сприйняття цього явища
дозволить вибрати методично правильні підходи до вирішення конкретних
проблем правового регулювання грошового обігу, що має сприяти
удосконаленню фінансової діяльності держави. Також, треба мати на увазі,
що держава, впливаючи на рух грошової форми вартості, у тому числі і за
допомогою права, тим самим впливає і на її рух в товарній формі,
створюючи, таким чином, глобальний інструмент управління економікою.
К. ю. н. Перепелиця М. О. працювала над напрямком «Суб‘єкти
фінансового права». На думку виконавця, саме за рахунок дій суб‘єктів
фінансового права здійснюються у суспільстві важливіші завдання та функції
у сфері фінансових правовідносин. У зв‘язку з цим, суб'єкт фінансового
права - це відособлена фізична або юридична особа, що володіє ознаками
індивідуалізації, правового інтересу і правосуб'єктності, які визнаються
фінансово-правовими нормами та виділяють його як самостійно існуючий
вид в системі інших галузевих суб'єктів права і дозволяють функціонувати
йому у правовідносинах по мобілізації, розподілу і використанню публічних
грошових фондів, а також
контрольно-фінансових правовідносинах.
Відособленість (самостійність) окремого виду суб'єкта фінансового права
розкривається через ознаки індивідуалізації, правового інтересу і фінансової
правосуб'єктності, що становлять її зміст. Крім того, при розгляді історії
розвитку фінансових правовідносин та через призму появи і розвитку
суб'єктів податкових правовідносин, суб'єктів бюджетних правовідносин,
суб'єктів державно-кредитних правовідносин, аргументовано, що фінансова
система, яка склалася, виступає об'єктивно обумовленою і неминучою в ході
еволюційного розвитку суспільства. Відповідно, учасниками фінансових
правовідносин даної системи стали виступати суб'єкти фінансового права.
Через призму функціонування суб'єктів податкових, бюджетних, державно36

кредитних правовідносин зроблено висновок, що діяльність вказаних
суб'єктів знаходить своє віддзеркалення у сфері мобілізації, розподілу і
використання публічних грошових фондів. Таким чином, можна говорити
про еволюцію виникнення фінансової системи. І, відповідно, учасником
фінансових
правовідносин даної системи
став виступати суб'єкт
фінансового права.
Обґрунтовано також позицію, що специфіка індивідуалізації, як ознаки
суб'єкта фінансового права виражається у тому, що вона дозволяє
індивідуально конкретизувати, зафіксувати і закріпити суб'єкта фінансового
права як відому і юридично розпізнану особу в публічних фінансових
правовідносинах. Конкретно це здійснюється через ведення відповідних
видів обліку, реєстрів зобов'язаних осіб, привласнення ним реквізитів
(коди, номери, класифікаційні, реєстраційні, довідкові знаки), необхідних
для ідентифікації таких осіб. Крім того, індивідуалізація
дозволяє
відособити, відділити один вид суб'єкта фінансового права від іншого,
оскільки присвоюване особі ім'я (назва, інші необхідні реквізити) надають
можливість визначити - про яку саме особу йде мова, яким чином розрізняти
суб‘єктів в цілому. Тобто, індивідуалізація є однією з ознак суб'єкта
фінансового права, яка визначає його відособленість і самостійність.
Крім того доведено, що специфіка правового інтересу як ознаки суб'єкта
фінансового права виражається в його матеріальному і публічному змісті,
оскільки в його «надрах» кореняться об'єктивно обумовлені соціальним
розвитком економічні потреби суспільства. Предметом матеріального
інтересу суб'єкта фінансового права виступає централізований грошовий
фонд. Його існування об‘єднує все суспільство навколо себе. Для
забезпечення існування даного фонду, який є єдиною можливістю суб'єктів
фінансового права здійснити свої матеріальні інтереси, вони вимушені брати
безпосередню участь в організованій і цілеспрямованій мобілізації,
(формуванні, акумуляції), розподілі і використанні коштів даного фонду.
Але, при цьому, кожний з таких суб'єктів реалізує свій окремий, самостійний,
правовий інтерес, об'єднаний загальною метою – забезпечення економічної і
фінансової безпеки централізованого публічного грошового фонду. У зв'язку
з цим, можна також відмітити, що правовий інтерес виступає однією з ознак,
на підставі яких можна ділити суб'єктів фінансового права на цілісні і
відособлені види. Суб'єкти фінансового права відокремлюються на види
залежно від конкретного правового інтересу, носіями якого вони виступають.
Тому правовий інтерес є однією з ознак, що становить зміст відособленості.
К.ю.н. Головашевич О.О. працював над проблемами правового статусу
фізичних осіб-підприємців. Відзначено, що в сучасних умовах перебудови
економіки України, пов‗язаних із подоланням фінансової кризи, дослідження
проблем, пов‘язаних із правовим регулюванням статусу саме фізичних осіб підприємців має не лише велике теоретичне значення, а й впливає на
практичну реалізацію податкової реформи, може сприяти налагодженню
взаєморозуміння між контролюючими органами та платниками податків.
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Створення простих і прозорих умов для оподаткування малого та середнього
бізнесу сьогодні особливо актуальне. Важливість збалансованого підходу до
оподаткування фізичних осіб-підприємців обумовлена не лише кризовим
станом багатьох галузей економіки держави, а й потребою у формуванні
зрозумілих та чітких умов роботи цієї категорії платників податків, що
дозволить їм безперешкодно реалізовувати свої права та виконувати
покладені на них обов‗язки. Безумовно, це сприятиме стабільному
надходженню коштів від оподаткування до відповідних бюджетів, що, в свою
чергу, дозволить покращити загальний економічний рівень держави та
платоспроможність населення.
На думку виконавця, на сьогодні вельми актуальним є адекватне
регулювання податкового статусу фізичних осіб-підприємців у Податковому
кодексі України, що вступає у силу з наступного року. Саме тому автором
значна увага у своїй науковій діяльності приділялася положенням проекту
Податкового кодексу України, якими пропонувалося врегулювати діяльність
фізичних осіб-підприємців. На момент прийняття Податкового кодексу
України за пропозиціями Президента України ці положення були виключені
з Податкового кодексу та правове регулювання діяльності фізичних осібпідприємців залишено майже без змін. Разом із тим, цілком очевидно, що
саме Податковим кодексом, після внесення в нього відповідних змін, будуть
регулюватися такі аспекти оподаткування, як спрощена система
оподаткування, обліку та звітності суб‗єктів малого підприємництва (єдиний
податок, фіксований податок). Це дозволяє стверджувати про важливість
теоретичних розробок виконавця для врегулювання питань з приводу
оподаткування фізичних осіб-підприємців зараз та в майбутньому.
К. ю. н. доцент Лукашев О. А. працював над проблемами побудови
системи фінансового права. Відзначено, що категорія «система фінансового
права» є однією з найважливіших для науки фінансового права. Без сумніву,
її можливо віднести до числа фундаментальних, оскільки вона деталізує
особливості предмета фінансово-правового регулювання, а тому традиційно
залишається в центрі уваги представників фінансово-правової науки.
Особливої актуальності питання дослідження змісту категорії «система
фінансового права» набуває сьогодні, в умовах динамічної реформації
фінансового законодавства.
На думку виконавця, обумовленість системи фінансового права
структурою фінансової системи держави сьогодні не можна вважати
новацією, оскільки ще з радянських часів в науці фінансового права питання
щодо взаємозв‘язку цих категорій не викликало сумнівів. Фактично
загальновизнаним є підхід тих фахівців у галузі фінансового права, які
вважають, що в системі фінансового права знаходить відбиття фінансова
система держави як об‘єктивно існуюча економічна основа. Побудова
Особливої частини відбиває склад його фінансової системи, виокремлення в
ній кількох ланок. У результаті бюджетна система, державний,
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муніципальний і банківський кредит, організація страхування отримали
правове оформлення у вигляді відповідних розділів фінансового права.
Проте на сьогодні, враховуючи трансформаційні тенденції в економіці
України, а також інших пострадянських країн, виникає нагальна потреба
нового осмислення представниками фінансово-правової науки змісту
категорії «фінансова система».
У результаті дослідження окреслених питань Лукашевим О.А.
сформовано низку наукових положень:
- методологічним критерієм побудови особливої частини фінансового
права має бути принцип відповідності фінансово-правових інститутів
кількості фінансово-економічних інститутів, що формуються на основі
певного виду публічного грошового фонду, що, у свою чергу є ланкою
фінансової системи держави;
- загальну частину фінансового права будуть складати фінансово-правові
інститути, які містять норми, що закріплюють основи побудови системи
публічних грошових фондів і регулюють основні структурні елементи таких
фондів;
- формування у фінансово-правовій галузі повноцінної загальної частини
з можливою перспективою її виділення у вигляді окремої частини
кодифікованого акту дозволить, на наш погляд, припинити в науковій сфері
розвиток тенденцій щодо визнання фінансового права комплексною галуззю
права;
К. ю. н. Зайцева Н. А. працювала над напрямком «Державний кредит як
ланка фінансової системи України». Виконавець зауважує, що особливістю
фінансово-правової галузі є наявність в її системі декількох типів інститутів.
При цьому здійснюється поєднання єдиних (базових) та змішаних
(комплексних) інститутів. Переважну більшість складають базові інститути,
бо дослідження таких відносин, які пов'язані із існуванням бюджету,
справлянням податків тощо відноситься виключно до фінансово-правової
матерії. В той же час, фінансово-правові засоби впливу реалізуються і на
межі галузевого регулювання. До таких інститутів відноситься і інститут
державного кредиту. Аналіз проблем правового регулювання державних
кредитних зобов`язань, передбачає з`ясування, що слід розглядати раніше:
питання публічного боргу чи проблеми публічного кредитування. З одного
боку, саме наявність боргових зобов`язань породжує відповідні кредитні
відношення, з іншого – саме кредити й полягають в основу формування
боргових зобов`язань. Тобто, аналізуючи співвідношення боргу та кредиту,
державний кредит слід розглядати як один із засобів подолання державного
боргу. Таким чином, для поглиблення знань про державний кредит треба
звернути окрему увагу та ретельно розглянути такий інститут фінансового
права як державний борг та їх співвідношення. При вивченні законодавства,
що регулює державний борг, відзначено, що чіткої законодавчої
регламентації відносин по державному боргу не існує. Більш того, в деяких
випадках відсутня і деталізація конституційних положень щодо публічних
39

грошових зобов‘язань. Певним чином цих проблем стосується регулювання
на рівні міжнародних узгоджень. Але в національному законодавстві України
сьогодні ще немає зрозумілих, чітко визначених конструкцій співпраці з
міжнародними організаціями. Для цього необхідно, перш за все:
- визначити порядок складання міжнародних кредитних угод та їх
ратифікації;
- визначити перелік документів, які необхідно подавати до
ратифікації (особливо експертні висновки, техніко-економічні обґрунтування
и т. ін.);
- визначити органи державного управління, які наділені
повноваженнями з ефективного використання позичених грошових коштів;
- визначити правовий статус іноземних консульств;
- передбачити джерела обслуговування та повернення іноземних
позик;
- визначити правовий режим грошових коштів, що знаходяться на
закордонних рахунках Міністерства фінансів України, які виникли в
результаті нарахування іноземними банками відсотків, сплачених за
зберігання коштів на спецрахунках.
Співробітники сектору проблем державного управління та
адміністративного права досліджували різноманітні проблеми організації та
функціонування Української держави в умовах конституційної реформи.
Робота зводилася до вивчення загальних засад розв‘язання теми, окреслення
основних напрямків досліджень членів сектору, підбору та опрацювання
відповідної літератури, участі в науково-практичних конференціях,
видавничої діяльності.
Завідуючий сектором член-кореспондент НАПрН України Гаращук
В.М. працював над тематикою, пов‘язаною з дослідженням та аналізом
актуальних проблем боротьби з корупцією в Україні.
Приріст наукового знання за напрямками його роботи полягає у тому,
що проф. Гаращуком В. М. в умовах тих змін, які відбуваються в державі,
визначений стан корупційних відносин в Україні, тенденції їх розвитку;
розмір небезпеки, яку становить корупція для функціонування інститутів
громадянського суспільства; визначений внесок вітчизняних правознавців у
розвиток теорії та практики запровадження нового антикорупційного
законодавства. В дослідженні запропоновано поняття корупції та можливі
тенденції її розвитку (корупційно небезпечні напрямки), проаналізовано
історико-правовий аспект запобігання та протидії корупції. Вперше
розроблено класифікацію видів (рівнів) корупції, досліджено питання
запровадження новітніх законодавчих засад організації боротьби з корупцією
в Україні, проведений порівняльний аналіз чинного та перспективного
антикорупційного законодавства. Вперше (на випередження можливих
питань та непорозумінь) наданий науково-практичний коментар статей
Кодексу України про адміністративні правопорушення, які встановлюють
адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення (вводяться в
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дію з 1 січня 2011 р.). Загалом робиться висновок про необхідність подальшої
роботи з удосконалення нормативної бази протидії корупції в Україні,
покращення фахової підготовки працівників правоохоронних, контролюючих
органів та судів, на яких покладений обов‘язок боротися з корупцією,
пропонуються шляхи їх оптимізації.
Старший науковий співробітник к. ю. н. Зуй В. В. працювала за темою
«Правова відповідальність державних службовців в Україні». Приріст
наукового знання полягає у тому, що в її дослідженні сформульовані
концептуальні засади оптимізації ефективності норм адміністративного та
(частково) трудового законодавства з питань стимулювання праці державних
службовців шляхом притягнення їх до правової відповідальності за
невиконання або не належне виконання ними своїх трудових (службових)
обов‘язків. З цієї тематики досліджено специфіку адміністративної,
дисциплінарної та інших видів правової відповідальності державних
службовців, проведена її систематизація, окреслені особливості таких її
різновидів, як позитивна та негативна (ретроспективна) юридична
відповідальність державних службовців. Аналізуючи нормативну основу
правової відповідальності державних службовців, авторка виокремлює дві
проблеми: 1) нечітко виписані службові обов‘язки, за невиконання (або не
належне виконання) яких повинна наставати відповідальність, та 2) певну
розпорошеність норм, які регулюють відповідальність державних службовців
навіть в межах однієї галузі права. Загалом робиться висновок: правова
відповідальність державних службовців – важливий чинник впливу на
ефективність їх діяльності. Пропонуються шляхи її удосконалення.
За результатами роботи над темою було опубліковано:
1. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 19.
2. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. –
Х.: Право, 2010. – № 20.
Основні виконавці: д.ю.н. професор Алісов Є.О., д.ю.н. професор,
член-кореспондент НАПрН України Гаращук В.М., к.ю.н. доцент Лукашев
О.А., к.ю.н. доцент Зуй В.В., к.ю.н. доцент Писаренко Н.Б., к.ю.н.
Головашевич О.О. та інші).

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
1. Проблеми правового забезпечення державного регулювання та
управління в сфері підприємницької діяльності. РК УкрІНТЕІ №
0108U000491. Термін виконання: 2007 – 2012 рр. Науковий керівник –
академік НАПрН України В. С. Щербина.
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Мета дослідження: на підставі аналізу теоретичних розробок,
узагальнення положень законодавства України та практики його реалізації
розробка концепції державного регулювання та управління у сфері
підприємницької діяльності, спрямованої на створення організаційноправового
механізму,
реалізація
якого
б
забезпечила
конкурентоспроможність
господарської
системи
України,
баланс
застосування методів державного впливу на економіку та ринкового
саморегулювання відносин суб‘єктів підприємництва, захист прав та
інтересів споживачів у сфері підприємницької діяльності.
Наукові результати:
Вперше доведено, що обсяг і межі повноважень районних у містах рад
та їх виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами за
узгодженням з районними у містах радами з урахуванням загальноміських
інтересів та колективних потреб територіальних громад районів у містах і не
може змінюватися міською радою без згоди відповідної районної у місті ради
протягом даного скликання.
Обґрунтовано, що приведення законодавства України у відповідність із
вимогами міжнародного законодавства, в т.ч. Європейської хартії про
місцеве самоврядування, приведе до формування господарської компетенції
місцевих органів влади, напрямки якого пропонуються українськими
вченими.
Зроблено висновок про необхідність чіткого розмежування
повноважень органів місцевого самоврядування і місцевих державних
адміністрацій щодо регулювання господарської діяльності у комунальному
секторі економіки, а також більш чіткого визначення господарської
компетенції місцевих державних адміністрацій (в частині делегованих
повноважень) щодо управління суб‘єктами господарювання державного
сектора економіки.
Запропоноване здійснення комплексного науково-теоретичного
дослідження правового становища органів державної влади і органів
місцевого самоврядування як учасників відносин у сфері господарювання,
вироблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного
законодавства про зазначені органи, в тому числі – внесення відповідних
доповнень до ГК України.
Удосконалено:
Положення про терміновість узгодження правил ГПК та КАСУ щодо
підвідомчості справ. Вказане положення обґрунтовано з позиції доцільності
звернення до первісної ідеї Кодексу адміністративного судочинства –
розширення правових гарантій фізичних та юридичних осіб у відносинах із
публічною владою через ефективний судовий перегляд адміністративних
актів, які можуть впливати на їх права та інтереси. При цьому, відповідно до
рекомендацій Ради Європи під такими адміністративними актами слід
розуміти як індивідуальні, так і нормативно-правові акти, які ухвалюються у
зв‘язку із здійсненням органами державної влади та органами місцевого
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самоврядування своїх повноважень, так і дії чи бездіяльність органів
державної влади та місцевого самоврядування в сфері конституційних,
адміністративних, соціального забезпечення та інших правовідносин.
Водночас із юрисдикції адміністративних судів мають бути виключені
справи, пов‘язані із здійсненням державного контролю за діяльністю
суб‘єктів господарювання, врегульованого Господарським кодексом України,
порядок
вирішення
яких
повинен
регулюватися господарським
процесуальним законодавством. Отже, рекомендовано у ч. 1 ст. 12 ГПК
закріпити норму такого змісту: «Господарські суди в порядку,
передбаченому цим Кодексом, вирішують господарські справи, в тому числі
спори про право, за участю суб‘єктів господарювання, органів державної
влади та органів місцевого самоврядування у випадках, коли ці органи діють
як учасники відносин в сфері господарювання відповідно до Господарського
кодексу України».
Дістало подальшого теоретичного обґрунтування:
По-перше, положення про те, що підставою створення судів різної
спеціалізації, які мають захищати права та законні інтереси суб‘єктів
господарювання, може бути певна універсальна ознака, зумовлена не
методом впливу на поведінку учасників суспільних відносин, а
особливостями тієї чи іншої предметно-практичної діяльності членів
суспільства, її сферою, а отже, видом і характером правовідносин, і,
відповідно, спорів, які виникають в межах таких відносин. Закріплення
нових процесуальних механізмів не повинно призводити до звуження тих
можливостей для ефективного захисту прав, які вже були надані
законодавством.
По-друге, доведено та обґрунтовано, що для застосування
корпоративної форми ДПП необхідно внести низку змін в Закони України: 1)
«Про акціонерні товариства», а саме: закріпити в ст. 2 поняття акціонерної
угоди, в т.ч. як договору партнерів при застосуванні корпоративної форми
ДПП; визначити: (1) відкрите коло відносин, що можуть регулюватися такою
угодою; (2) форму угоди — як повністю письмовою; (3) умови її дійсності;
(4) форми відповідальності, що можуть застосовуватися до порушників умов
акціонерної угоди, і можливість судового захисту інтересів сторін договору у
разі невиконання учасником/учасниками договірних відносин своїх
зобов‘язань за такою угодою; (5) наслідки для товариства у разі укладення,
невиконання чи припинення/розірвання акціонерної угоди; (6) підстави
припинення акціонерної угоди; (7) наслідки відчуження стороною угоди
своїх акцій і відповідно — перехід до набувача акцій прав та обов‘язків за
такою угодою; (8) можливість визначення спеціальними законами особливих
вимог до акціонерних угод у разі їх застосування в межах ДПП, при
реалізації
пріоритетних
інвестиційно-інноваційних
проектів,
що
фінансуються державою, в акціонерних товариствах зі значною (скажімо,
понад 25%) часткою держави тощо; (9) особливості обсягу корпоративних
прав акціонерів-партнерів та акціонерів-інвесторів при використанні
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корпоративної форми ДПП, а також порядку їх реалізації; 2) Закон України
«Про цінні папери та фондовий ринок» щодо особливостей правового
режиму акцій товариства за участю державного та приватного партнерів і
акціонерів-інвесторів, а також вимог до емісії таких акцій; Закон України 3)
«Про державне регулювання ринку цінних паперів» щодо наділення
відповідними повноваженнями Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з питань: (а) регулювання порядку емісії та обігу акцій
товариств, що опосередковують відносини ДПП шляхом встановлення
відповідних вимог, в т.ч. до їх емісії, (б) контролю за їх дотриманням та
застосування санкцій до таких товариств та їх акціонерів-партнерів ДПП у
разі порушення ними зазначених вимог.
З метою координації діяльності державних органів з питань
функціонування ринку цінних паперів ст. 5 Закону України «Про державне
регулювання ринку цінних паперів» передбачене створення Координаційної
ради. До складу Координаційної ради входять керівники державних органів,
що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або iншi функції
управління щодо фондового ринку та інвестиційної діяльності в Україні.
Очолює Координаційну раду Голова ДКЦПФР. Склад та Положення про
Координаційну раду з питань функціонування ринку цінних паперів в
Україні затверджені Указом Президента України від 10.05.1997 р. № 409/97.
За результатами дослідження проведено та підготовлено:
Круглий стіл на тему: «Проблеми модернізації господарського
законодавства» (м. Київ, 1 грудня 2010 р.).
Колективна монографія «Система органів державного управління в
сфері підприємницької діяльності» за ред. академіка НАПрН України, д.ю.н.
Щербини В.С. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України,
2010 р. – 220 с.
Основні виконавці: Щербина В.С., Мироненко Н.М., Притика Д.М.,
Шишка Р.Б., Боднар Т.В., Беляневич О.А., Безух О.В., Лукач І.В., Поєдинок
В.В., Сергійко О.В., Закорецька Л.О.
2. Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах
регіональних та глобальних трансформацій. РК УкрІНТЕІ № 0108U000497.
Термін виконання: 2008 – 2012 рр. Науковий керівник теми – к. ю. н. Король
В. І.
Мета дослідження – поглиблення концептуальних засад та
удосконалення законодавчого регулювання в Україні приватноправових
відносин з іноземним елементом, визначення правових механізмів
підвищення рівня реалізації експортного потенціалу України та системне
удосконалення нормативно-правового забезпечення її зовнішньоекономічної
політики.
Приріст наукового потенціалу (знань)
Вперше:
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На основі аналізу правоінтерпретаційної практики конституційного та
міжнародного судочинства продемонстровано взаємозв‘язок та особливості
взаємодії моральних і юридичних аспектів принципів справедливості,
домірності та рівності як природно-правових засад. В аспекті матеріальної
рівності категорія справедливості належить до ціннісних (моральних) понять,
тоді як рівність формальна стосується суто юридичного, формалізованого
виміру справедливості, позбавленого ціннісно-оціночних властивостей
На основі порівняльного аналізу європейських кодифікацій приватного
права обґрунтовано положення про принцип розумних очікувань як форму
прояву природно-правових підходів у приватноправовому регулюванні
Здійснено комплексний аналіз правової позиції першого прецеденту
Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень
нового Цивільного кодексу України (рішення від 10.12.2009 р. № 31-рп/2009
у справі за конституційним зверненням ПП «Автосервіс») з врахуванням
позицій класичного прецеденту Європейського суду з прав людини щодо
аналогічних правовідносин (1986, the 21t of February (James and others v.
U.K), на який послався у рішенні Конституційний Суд. Зокрема,
обґрунтована конституційно-правова неприпустимість довільного вилучення
окремих видів майна із правового режиму, встановленого Цивільним
кодексом України.
З метою захисту законних прав та інтересів іноземних інвесторів через
процедури конституційного судочинства узагальнено та опубліковано в
іноземних наукових джерелах правові підходи Конституційного Суду
України з питань критеріїв допустимості звернень громадян та організацій з
питань офіційного тлумачення законів України.
Здійснено аналіз особливостей реагування на економічну кризу в
аспекті захисту вкладників комерційних банків через системи гарантування
банківських вкладів (депозитів), у тому числі положень актуальної
Директиви ЄС від 11.03.2009 р. з цього питання (Directive 2009/14/EC of the
European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive
94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the
payout delay).
Також за результатом аналізу актуальної спільної доповіді
Міжнародної асоціації страховиків депозитів (IADI) та Міжнародного
валютного фонду (IMF) зі стратегій припинення тимчасових заходів у царині
страхового захисту банківських депозитів здійснено поділ країн світу за цим
показником на 5 груп. На підставі аналізу позитивного досвіду Німеччини,
співставлення його з проявом негативного вітчизняного досвіду, зроблено
висновок про наявність об‘єктивної потреби у законодавчому стимулюванні
комерційних банків до об‘єднання у фонди гарантування на засадах
самоуправління. Системи страхування (гарантування) депозитів не повинні
ґрунтуватися на підході, які зрівнює всі банки, має існувати взаємозв‘язок
між ризикованістю політики банку та розміром його внесків до систем.
Важливо здійснити перехід від рефінансування окремих комерційних банків
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до рефінансування міжбанківських систем гарантування, і то лише у
виняткових випадках, коли можливості останніх об‘єктивно вичерпані.
Із застосуванням компаративно-правового методу здійснено
порівняння змісту загальних принципів європейського контрактного права,
що може сприяти гармонізації тлумачення загальних принципів контрактного
права в державах-членах ЄС і Україні та удосконалення Цивільного кодексу
України з метою його гармонізації до міжнародного та європейського права.
Отримали подальший розвиток:
Загальні
тенденції
розвитку новітнього
й
посткласичного
юснатуралізму в Європі, до яких віднесено «дематеріалізацію» основ
природного права, зміщення природно-правової проблематики від ціннісноматеріальних до формально-структурних та процедурних її аспектів і
відповідну зміну стратегій юснатуралістичної легітимації, історизацію й
змістовну релятивізацію юснатуралізму.
Важливе значення для забезпечення ефективного функціонування
принципів-ідей, які запозичуються національною юридичною системою,
врахування соціокультурних закономірностей юридичної діяльності. Для
державно-юридичної політики України реальне значення використовуваних у
ній природно-правових підходів зумовлюється, насамперед, тим, якою мірою
останні спираються на вивчення закономірностей розвитку конкретного типу
суспільства.
Методологія прикладного аналізу концептуально-правових засад
формування довгострокової економічної політики Росії через призму
національних інтересів України, зокрема, принципів, цілей та механізмів
забезпечення її глобальної конкурентноздатності у контексті геоекономічної
парадигми світового розвитку.
Визначення цілей економічної та енергетичної політики Європейського
Союзу та Росії на сучасному етапі, а також правового інструментарію, яким
детермінується або стримується розвиток двостороннього стратегічного
партнерства.
Дослідження
концептуально-правових
підходів
реалізації
геоекономічної стратегії Європейського Союзу щодо Азії, виявлено основні
цілі та пріоритети розвитку трансрегіональних та інтеррегіональних відносин
ЄС з ключовими партнерами та конкурентами в межах трьох субрегіонів
Азії.
Розкриття відокремлення понять компетенції та арбітрабільності по
відношенню до міжнародних комерційних спорів, аналіз доктрин та
законодавства щодо відповідальності держави за дії її утворень за
зовнішньоекономічними контрактами та виділення підстав такої
відповідальності як протягом міжнародного арбітражу, так і при виконанні
арбітражних рішень.
Удосконалено:
Розуміння культурно-генетичних чинників розвитку західно- та
східноєвропейської правових традицій та політико-правове значення цих
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чинників. Основними соціальними передумовами прикладного характеру
західноєвропейського юснатуралізму стали самостійний розвиток та
функціональне
відокремлення
державно-юридичних
інститутів
законотворчості й судочинства, а також вагоме суспільно-політичне значення
професійної діяльності юристів. З відсутністю таких передумов у
візантійській традиції права пов‘язана проблематичність безпосередньої
рецепції низки прикладних природно-правових підходів та ліберальнодемократичних концепцій у юридичні системи, які належать до
східноєвропейської правової традиції.
Аргументацію
зв‘язку
природно-правових
підходів
у
західноєвропейській традиції приватного права із правовими принципами як
специфічними засобами вираження (позитивації) природно-правових уявлень
й водночас формами смислового, ціннісно-ієрархічного та функціонального
впорядкування юридичної діяльності виступають принципи юридичного
регулювання в національному та міжнародному судочинстві.
Розуміння правового статусу комерційного банку як «податкового
агента» щодо окремих видів валютних операцій, що здійснюються
комерційними банками за дорученням своїх клієнтів в сфері зовнішньої
торгівлі.
Взаємодію приватноправових та публічно-правових засад у правовому
регулюванні банківської діяльності в Україні. Проаналізовані новітні
тенденції з цього питання, виходячи із діяльності Національного банку
України у 2010 році, що характеризувалась посиленням адміністративного
втручання у цивільний обіг. Зроблено висновок про дедалі більший відхід від
цивільно-правових засад в правовідносинах між комерційними банками та
фізичними особами та про необхідність подолання цієї негативної тенденції.
Як один із способів усунення наслідків такого втручання запропоновано, у
разі порушення банківськими правочинами приписів адміністративного
законодавства, обмежуватися накладенням на їх недобросовісну сторону
адміністративного штрафу, залишаючи сам правочин дійсним.
Розуміння інституту «комісії» у банківських правовідносинах.
Зроблено висновок про те, що непродумане регулювання цього інституту
саме публічним законодавством призвело до масового порушення цивільних
прав та законних інтересів громадян-клієнтів банків, запропоновані шляхи
поліпшення цієї ситуації.
Враховуючи внесення на розгляд Верховної Ради України низки
альтернативних законопроектів із загальнообов‘язкового державного
медичного страхування, а також наявну тенденцію щодо визнання
безоплатних медичних послуг такими, що ґрунтуються на публічній оферті
цивільно-правового характеру, узагальнені актуальні правові підходи, що
містяться із зазначеного питання у актах міжнародних організацій (ООН,
Всесвітня організація охорони здоров‘я, Рада Європи), рішеннях іноземних
судів, а також в рішеннях Конституційного Суду України. Зроблено висновок
про поступову «цивілізацію» відповідних правовідносин, тобто переходу їх
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від сфери публічного права в сферу договірних відносин, хоча і з
підвищеною публічно-правовою складовою.
За результатами дослідження проведено та опубліковано:
Спільно з Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торговопромисловій палаті України та юридичним журналом «Право України» та в
рамках Тижня Права України проведено науково-практичний круглий стіл
«Міжнародний арбітраж в Україні та світі: доктрина і практика» - Київ , 9
грудня 200 року.
Рабінович С.П. Юснатуралізм у приватному праві (західноєвропейська
традиція): монографія. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і
підприємництва НАПрН України, 2010. – 136 с.
Довгерт А.С. Наука міжнародного приватного права в Київському
університеті. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України,
2010. – 32 с.
Основні виконавці: Довгерт А.С., Фурса С.Я., Сліпачук Т.В., Дзіс С.А.,
Шупінська О.В., Новосельцев І.І., Молодико К.Ю., Гончаренко М.Ф.,
Корнієнко І.М., Задорожна С.Ф.
3. Уніфікація приватного права Європи та тенденції розвитку цивільного
законодавства України у контексті євроінтеграції. РК УкрІНТЕІ №
0108U000492. Термін виконання: 2007 – 2012 р. р. Науковий керівник теми –
к. ю. н. Ю. В. Білоусов.
Наукові результати.
Вперше:
— визначено концепцію єдності та диференціації правового регулювання
права на чужі речі на основі порівняльно-правового дослідження
законодавства ряду європейських країн;
— визначено зміст та структуру цивільно-правового статусу споживача за
законодавством України, враховуючи модель правового регулювання
відносин щодо захисту прав споживачів за правом Європейського Союзу,
запропоновано теоретичне обґрунтування моделі правового регулювання
захисту прав споживачів як інституту приватного права та пріоритетної
сфери адаптації законодавства України до стандартів ЄС;
— визначено класифікацію прав та обов‘язків споживача, враховуючи
законодавство ЄС, здійснено аналіз правового регулювання прав та
обов‘язків споживача із врахуванням досвіду ЄС, запропоновано зміни у
вітчизняне законодавство в цій сфері;
— розглянуто питання щодо легалізації евтаназії як підстави припинення
права на життя в зарубіжних країнах та визначена можливість щодо його
запровадження в Україні;
— здійснено спробу комплексного аналізу протиправності як обов‘язкової
ознаки завдання шкоди за литовсько-польським, українським, австроугорським, російським цивільним законодавством українських земель XVIXIX століть;
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— зроблено висновок про значення римського приватного права як діючого
права для українських земель у період з ХVIII по ХІХ ст., доведено значення
Шестикнижжя Арменопула як джерела пізнання римського приватного права
в Україні у період з ХVIII по ХІХ ст.;
— запропоновано розробити і прийняти уніфікований нормативно-правовий
акт, з метою вдосконалення правового регулювання інституту кредитних
історій та зазначено основні питання, які мають бути врегульовані;
— здійснено спробу визначити загальну модель АВС України;
— висловлено пропозицію щодо використання у цивільному судочинстві
України комбінованих способів альтернативного врегулювання правових
спорів з метою забезпечення ефективного захисту прав та свобод людини в
Україні відповідно до вимог Європейської конвенції;
— здійснено спробу визначити механізм взаємодії способів АВС з
цивільним процесом;
— проведена авторська класифікація практики Суду у сфері усиновлення за
змістовим критерієм, внесено пропозицію по вдосконаленню законодавства
України в частині адаптації до сімейного законодавства ЄС шляхом
ратифікації Україною Європейської конвенції про усиновлення дітей,
підписаної державами-членами Ради Європи в Страсбурзі 24 квітня 1967
року та переглянутої 27.11.2008 року та Конвенції про захист дітей та
співробітництво з міждержавного усиновлення, прийняту в Гаазі 23 травня
1993 року;
— визначено поняття та правову природу таймшеру, враховуючи
зарубіжний досвід правового регулювання у цій сфері, визначено особливості
захисту прав споживачів із врахуванням досвіду ЄС;
— визначено принципи уніфікації правового регулювання речових прав в
рамках європейських країн з метою створення стабільного цивільного
обороту та недопущення виявлення колізій;
— визначаються напрями вдосконалення та загальні підходи побудови
інституту речових прав на чуже майно у ЦК України;
— досліджено та класифіковано доктринальні вчення про правову природу
права на приватність за правом Сполучених Штатів Америки;
— досліджено доктринальне обґрунтування нормативного закріплення та
практичного застосування загального особистого немайнового права;
— з‘ясовано правову природу правомочності комерційного використання
ознак особистості як елементу змісту особистого немайнового права;
— аналізуються загальні засади сервітутного права та формулюються
принципи сервітутних прав на основі досвіду зарубіжних позитивних норм.
Отримали подальший розвиток
— інституційне забезпечення судово-правової реформи; констатовано
відсутність засадничих положень цієї діяльності, наявність політичної
складової цього процесу, що обмежує виконання завдань судової реформи як
такої;
49

— ідея створення загальних положень речового права у ЦК України та
створення єдиних, вихідних положень правового регулювання речових прав;
— ідея щодо створення загальних засад речових прав на чуже майно, де б
містилися загальні підходи до припинення в тому числі і сервітутних прав;
— необхідність узгодження змін у кодифікованих нормативно-правових
актах (зокрема шляхом проведення експертиз нормативно-правових актів,
створення науково-консультативних комісій при комітетах Верховної Ради
України);
— пропозиція проводити формування процесуального механізму правового
регулювання процесуальних відносин, виходячи із напрацьованого досвіду та
враховуючи кращі зразки правового регулювання таких відносин у
зарубіжних країнах;
— ідея про можливість обмеження фізичної особи на підставі лише самого
факту психічного розладу не залежно від того, чи ставить вона у скрутне
становище інших осіб, чи ні, а також прирівнювання «адиктивної поведінки»
до психічних розладів;
— ідея про доцільність адаптації до норм Європейського права, якими
врегульовується інститут кредитних історій;
— пропозиції щодо удосконалення організації та здійснення правосуддя у
руслі забезпечення європейських стандартів справедливого судового
розгляду неупередженим й незалежним судом;
— вчення про зобов‘язання за римським приватним правом, а саме доведено
вплив ідей римського права на українську правову доктрину зобов‘язального
права;
— пропозиції щодо використання в цивільному судочинстві України
потенціалу альтернативних способів врегулювання правових спорів з метою
оптимізації цивільного процесу, забезпечення його оперативності та
доступності відповідно до вимог Європейської конвенції;
— пропозиції щодо використання в цивільному судочинстві України
потенціалу такого засобу АВС як медіація;
— пропозиції щодо використання для потреб судочинства мед-арбу.
Зроблено спробу визначити механізм впровадження цього способу АВС в
національний механізм захисту прав людини;
— завдання практики Європейського суду з прав людини у справах щодо
усиновлення: забезпечити права дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, на проживання в сім‘ї і одержання сімейного
виховання; реалізувати право особи, позбавленої можливості мати дітей, на
батьківство та материнство;
— питання втілення принципів Numerus clausus у чинному законодавстві
України, а також нові моделі речових прав на чуже майно;
— особливості прояву права на приватність у конституційному, загальному
праві, а також законодавстві Сполучених Штатів Америки;
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— тези про вплив ідей і положень римського приватного права на
формування інституту деліктних зобов‘язань України через законодавство і
цивільно-правову доктрину країн Західної і Східної Європи;
— теоретичні положення щодо чинних міжнародних та національних актів
та пропонуються шляхи розв‘язання проблемних питань вирішення
компетенційних спорів;
— можливості удосконалення здійснення судом активних повноважень в
процесі доказування, а також встановлення меж даних повноважень на
підставі досвіду правового регулювання зарубіжних країн;
— обґрунтування необхідності продовження процесів уніфікації правового
регулювання, особливо в частині прийняття нової редакції Господарського
процесуального кодексу України;
— розуміння змін у процесуальному законодавстві європейських країн
через необхідність взаємопроникнення і зближення правових систем,
формування
уніфікованого
механізму
правового
регулювання
процесуального порядку розгляду та вирішення цивільних справ;
— питання щодо співвідношення позитивного та негативного змісту
сервітутних відносин;
— вчення про загальне особисте немайнове право («allgemeine
Persönlichkeitsrecht») за німецьким цивільним правом;
— визначення місця соціальних послуг у системі забезпечення соціальної
функції держави, враховуючи досвід правового регулювання європейських
країн.
Удосконалено:
— теоретичну конструкцію набуття речових прав на чуже майно на підставі
набувальної давності.
За результатами дослідження проведено та опубліковано:
1. Лабораторією з проблем адаптації цивільного законодавства України
до стандартів Європейського Союзу НДІ приватного права і підприємництва
Національної академії правових наук України проведено круглий стіл
«Пан‘європейська кодифікація цивільного права та її значення для
систематизації цивільного законодавства України» (м. Хмельницький, 19
листопада 2010 року).
2. Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача: у контексті
адаптації національного законодавства до законодавства Європейського
Союзу / Ю. В. Білоусов, О. Ю. Черняк: Монографія. — К., 2010. — 196 с.
3. Пан‘європейська кодифікація цивільного права та її значення для
систематизації цивільного законодавства України: матеріали науковопрактичного круглого столу (19 листопада 2010 року, м. Хмельницький) /
ред.кол. О. Д. Крупчан (голова), Р. О. Стефанчук, М. К. Галянтич, Ю. В.
Білоусов, В. І. Король. — К., 2010. — 230 с.
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Основні виконавці: Стефанчук Р.О., Гринько С.Д., Гарієвська М.Б.,
Нагнибіда В.І., Поліщук О.Ю.
4. Приватноправові засади становлення громадянського суспільства в
Україні. РК УкрІНТЕІ № 0108U000493. Термін виконання: 2008 – 2012 рр.
Науковий керівник теми – академік НАПрН України О. В. Скрипнюк.
Мета дослідження: Визначення актуальних напрямів демократичної
трансформації правової системи України, аналіз проблем етичного та
правового забезпечення прогресивних соціальних перетворень, механізмів
приватноправового впливу на суспільні процеси, місця та ролі закону в них.
Наукові результати:
За звітний період вперше:
Досліджено проблеми та перспективи законодавчого забезпечення
побудови громадянського суспільства в Україні з врахуванням досвіду
європейських країн, досліджено теоретичні основи визначення джерел
конституційного права з врахуванням положень загальної теорії права та
теорії приватного права.
Досліджено сучасні концепції громадянського суспільства в розвитку
правової та політичної теорії та інтерпретації теорії громадянського
суспільства як в західній, так і у вітчизняній політичній та правовій науці.
Громадянське суспільство розглянуто як історичний феномен, що
виникає на певному етапі розвитку людського суспільства. Розвиток
громадянського суспільства у кожній окремо взятій державі має свої
особливості, що зумовлені
специфікою суспільного та економічного
розвитку. Разом з тим, таке громадянське суспільство не можна розглядати у
відриві від загальносвітових тенденцій.
Здійснено
аналіз
групи
основних
передумов
становлення
громадянського суспільства як особливого способу правової, політичної та
етичної солідарності.
Сучасне громадянське суспільство характеризується сукупністю
відносин та інститутів — економічних, політичних, соціальних, духовних
тощо, які утворюють специфічне соціальне середовище, в якому сучасна
людина задовольняє свої потреби, розвиває свою індивідуальність, засвоює
та реалізує цінності групового консенсусу та суспільної солідарності. До
чинників громадянського суспільства належать соціальні інститути,
відносини та цінності, які складають сукупність істотних передумов, що
спричиняють відповідні зміни соціальних зв‘язків і структур, та мають
прямий вплив на формування та розвиток громадянського суспільства як
сучасної форми соціальної взаємодії.
Досліджено проблему правових та етичних засад становлення
громадянського суспільства. Показано генезис та детермінуючий вплив на
формування та розвиток сучасного громадянського суспільства політикоправових факторів, до яких відносяться специфічні ідеологічні, нормативні
та інституціональні перетворення політико-правового значення, що
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охоплюються такими феноменами, як права людини, верховенство права,
демократія.
Встановлено, що необхідним чинником, що зумовлює формування
громадянського суспільства, передумовою та важливою засадою його
інститутів є загальний соціокультурний контекст суспільства, який
складається із системи цінностей, морально-етичних норм, політичної
культури тощо. Показано роль культурно-ідеологічних чинників у
формуванні нових соціальних та правових контурів громадянського
суспільства, до яких, зокрема, відносяться: ідеологія і культура плюралізму,
мультикультуралізму та толерантність; ідеї та практика громадянської
культури дискурсу, згоди та солідарності; ментальні передумови.
Здійснено
порівняльний
аналіз
становлення
громадянського
суспільства в Україні та розвинутих сучасних демократіях (Великої Британії,
Японії, США тощо). Вказано на особливості та тенденції розвитку
громадянського суспільства в цих країнах.
Прослідковано розвиток інститутів громадянського суспільства у
східноєвропейських країнах в перехідний період (на прикладі Росії та інших
східноєвропейських країн). Відзначено, що у східноєвропейських державах,
що стали членами Євросоюзу, інститути громадянського суспільства є
постійними учасниками виборчого процесу та мають значний вплив на всі
сфери розвитку суспільства. Тоді як на пострадянській території все зовсім
інакше. Якщо в Україні та Грузії роль політичних партій та неурядових
організацій на розвиток держави та суспільства поступово збільшується, то в
Росії та Білорусії інститути громадянського суспільства виступають
здебільшого у ролі засобів протесту проти ущемлення прав та свобод особи і
їх вільний розвиток постійно придушується державними інститутами.
В останні кілька років піднесення переживають громадські рухи Росії.
Різні громадські рухи служать ключовою характеристикою сучасного
життєздатного громадянського суспільства, є формою участі громадян в
суспільному житті і не повинні протиставляти себе політичній системі. Вони
покликані забезпечувати життєздатність демократичної політичної системи
за допомогою того, що привнесло в публічну сферу нових тим для
обговорення на основі інтересів, що змінюються, і нових цінностей,
сприяючи відтворенню консенсусу. Розвиток інститутів громадянського
суспільства в Росії можливий за умови їх консолідації, що забезпечило б рух
в сторону дотримання прав та свобод особи і побудови демократичної
держави.
Доведено, що глобалізація є феноменом, який несе в собі значну
кількість як позитивних, так і негативних наслідків: фундаментально змінює
наше економічне, політичне і соціокультурне буття, спричинює велику
кількість нових проблем і викликів. Процес глобалізації стосується всіх сфер
життя суспільства, в тому числі і громадянського суспільства. Розвиток
окремих інститутів громадянського суспільства відбувається у напрямку
охоплення інтересів людства в цілому, а не лише окремих націй.
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Одним з таких інститутів, що виступають засобом соціальнополітичної консолідації суспільства, є політичні партії. Розвинута партійна
система, у межах якої здійснюється вільна конкурентна боротьба за контроль
над законодавчим органом і урядом, є засобом розвитку громадянського
суспільства у державі. Разом з тим, світова тенденція розвитку політичних
партій свідчить про їх вихід на міжнародну арену. Відтак боротьба за владу
точиться на рівні міжнародних організацій, що мають глобальний вплив на
розвиток людства.
Не можна недооцінювати також зростаючу роль громадських
організацій у консолідації суспільства. Громадські організації мають стати
реальними каналами представництва всього розмаїття суспільних інтересів,
посередниками між їхніми носіями і владою.
Сьогодні у світі неурядові організації швидко розвиваються, зростає їх
кількість і відповідно вплив на розвиток, що в умовах глобалізації робить ще
більш важливим набуття ними нових економічних і політичних функцій.
Окремі вчені стверджують, що вплив таких організації глобального
управління веде до цілковито іншого типу соціально-економічної,
політичної, етнокультурної та ціннісно-поведінкової реальності –
глобальному надсуспільству з новою організацією.
Відтак, зроблено висновок про тенденцію до глобалізації окремих
інституцій громадянського суспільства, що теоретично могло б призвести до
появи глобального громадянського суспільства. Таке суспільство повинно
було б діяти в межах норм міжнародного права.
Вказано, що процес глобалізації має свою протилежність – процеси
диференціації
економіко-політичних
спільнот,
полікультурність,
поліментальність, що є об‘єктивним явищем. Це стосується і громадянського
суспільства. Більше того, громадянське суспільство об‘єктивно виступає у
якості антагоніста глобалізму.
Досліджено передумови інституалізації громадянського суспільства як
системи взаємодії в межах права вільних і рівноправних особистостей, їх
об‘єднань. Важливим джерелом неінституційних змін сучасного
суспільства визнається автономна творча особистість, правова свідомість
якої ґрунтується на гуманістичних (духовних, моральних) цінностях
людства.
Досліджено проблему доктринальних засад цивільно-правового
механізму охорони гідності людини в умовах медичного втручання.
Розроблено поняття «представник пацієнта», «медична довіреність» та
відповідні юридичні конструкції для застосування у правовому регулюванні
відносин за участю пацієнтів. Показано шляхи впровадження цивільноправових інститутів добровільного представництва пацієнта та довіреності в
прийнятті рішень з питань медичного обслуговування у цивільному праві
України.
За результатами дослідження проведено та опубліковано:
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1. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського
суспільства і держави. Монографія в 2-х т. // За заг. ред. О.В.Скрипнюка. –
К., 2010: Т.1. Громадянське суспільство в політичній системі: теоретикометодологічний і конституційно-правовий аспекти. – К.,2010. – 628 с.
2. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського
суспільства і держави. Монографія в 2-х т. // За заг. ред. О.В.Скрипнюка. –
К., 2010: Т.2 Правова, демократична держава в політичній системі: стан,
тенденції та перспективи розвитку. – К., 2010. – 680 с.
Основні виконавці: Скрипнюк О.В., Шевченко Я.М., Миронова Г.А.,
Шевченко О.М., Блащук Т.В., Іщук С.І., Лідовець Р.А.
5. Проблеми здійснення та захисту суб‘єктивних цивільних прав. РК
УкрІНТЕІ № 0108U000494. Термін виконання: 2008 – 2012 рр. Науковий
керівник теми – академік НАПрН України В. В. Луць.
Мета дослідження: дослідження теоретичних і практичних засад та
тенденцій розвитку приватного права відповідно до стандартів
Європейського Союзу, формування механізмів захисту права та законних
інтересів юридичних та фізичних осіб.
Приріст наукового потенціалу (знань). За звітній період було здійснено
теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у
комплексному дослідженні відносин реалізації та охорони суб‘єктами
цивільного права своїх суб‘єктивних прав та визначення нових теоретичних
підходів до з‘ясування особливостей захисту вказаними особами своїх прав
та формування на цій основі висновків та пропозицій щодо вдосконалення
цивільного та сімейного законодавства України.
Зокрема, вперше:
Здійснено наукове визначення загальних засад регулювання приватним
правом договірних зобов‘язань з оглядом на тезу про існування дуалізму
приватного права та аналіз сучасного стану речей в Україні. Встановлено
необхідність повернення до обговорення вихідних положень (аксіом), що
лежать в основі дуалістичної системи приватного права, зокрема і щодо
питань стосовно визначення системи комерційних (підприємницьких)
договорів, які покликані належним чином бути закріплені у спеціальному
кодифікованому акті та ефективно регулювати підприємницьку діяльність.
Крім того, встановлено, що серед перспективних напрямів важливу
роль
покликані
відігравати
дослідження
принципу
помірності
(пропорційності) між обмеженнями та цілями і призначенням цивільних
прав, висвітлення принципу «доброго господаря» (різновидами якого
виступають правила «розумної людини», «розумного експерта» тощо),
юридичного ризику в цивільному праві, переддоговірних правовідносин
(попередній договір, інші попередні правочини), переддоговірна
відповідальність,
непоіменовані
способи
забезпечення
виконання
зобов‘язань, право довірчої власності, довірче управління майном, інші
нетрадиційні правові конструкції, в яких наявні відхилення в структурі,
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змісті прав, характері правового зв‘язку, інших елементах правовідношення.
Тому важливого значення набувають дослідження, пов‘язані з науковим
аналізом юридично недосконалих суб‘єктивних прав, які фактично
застосовуються на практиці, але досить часто нормативно залишаються
неврегульованими і не мають одноманітної судової практики.
Зважаючи на судову реформу, широке громадське обговорення та
прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що
юрисдикційна форма захисту реалізується в рамках загального, спеціального
й альтернативного порядку захисту суб‘єктивних цивільних прав і законних
інтересів. У рамках судової форми захисту під спором про право належить
розуміти розбіжність сторін із приводу взаємних прав і обов‘язків, ухилення
від виконання покладеного на особу обов‘язку, а також ті випадки, коли для
здійснення права потрібне підтвердження суду.
Вперше проведено розмежування самозахисту та самоправства, яке
слід здійснювати на основі аналізу об‘єктивної сторони останнього. Тільки
сукупність ознак об‘єктивної сторони, а також умисел стосовно самовільних
вчинків (прямий або непрямий стосовно заподіяння значної шкоди)
дозволяють кваліфікувати діяння як злочин – «самоправність» і відмежувати
його від «самозахисту, що допускається законом».
Удосконалено:
Тезу про те, що як і межі здійснення суб‘єктивних цивільних прав, так і
обмеження суб‘єктивних цивільних прав на тому чи іншому історичному
етапі також не є стабільними чи абсолютними. З розвитком суспільних
відносин завжди виникає потреба у встановленні нових меж та обмежень та у
відміні тих, потреба у яких зникла. Проте у всіх випадках вони мають бути
спрямовані на забезпечення справедливого балансу приватних та публічних
інтересів. Межі та обмеження права власності ґрунтуються на засадах, які
мають відповідати загальним засадам цивільного законодавства. Ними є: 1)
встановлення меж та обмежень у суспільних інтересах; 2) здійснення прав на
майно відповідно до його призначення; додержання правил етики ділових
взаємин; 3) урахування необхідності охорони довкілля; 4) гармонійне
поєднання свободи договору і примусів при встановленні обмежень; 5)
недопущення монополістичної діяльності й обмеження конкуренції; 6)
справедлива компенсація власникові майнових утрат при обмеженні його в
правах тощо.
У цьому контексті проведено дослідження та удосконалено положення,
пов‘язані з науковим аналізом конструкцій переважних прав на майно,
натуральних зобов‘язань (зобов‘язання з азартної гри, договори лотереї і
розіграшу, задавнених зобов‘язань тощо), правочинів з невизнаними
об‘єктами (право на спортивний турнір, на повітряний «коридор» тощо),
інших юридично недосконалих (незавершених) суб‘єктивних прав, які
фактично застосовуються на практиці, але нерідко залишаються нормативно
належно неврегульованими, що не завжди сприяє формуванню одноманітної
судової практики вирішення відповідних категорій спорів. На підставі вище
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наведеного з‘ясовано, що у власному розумінні правова аномалія має
правомірний характер і тому не може ґрунтуватися на правопорушенні.
Правові аномалії не обов‘язково мають бути непоіменованим правочином,
іншою атиповою конструкцією. Поряд з правомірним характером, аномаліям
властиві несуперечні праву відхилення від загальних вимог щодо
правопорушення.
Дістало подальшого теоретичного обґрунтування:
Додатково аргументовано та зроблено висновок, що захист
суб‘єктивних цивільних прав – це правозастосовна діяльність, що
здійснюється компетентним органом або безпосередньо управомоченою
особою у випадках передбачених законом, з метою відновлення порушеного,
невизнаного чи оспорюваного суб‘єктивного права та інтересу, основними
особливостями якого є: а) правозастосовна діяльність, що здійснюється
компетентним органом чи уповноваженою особою самостійно; б) механізм
реалізації такої діяльності гарантується державою; в) метою такої діяльності
є відновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного права або інтересу;
г) підставою застосування захисту цивільних прав та інтересів є їх
порушення, невизнання чи оспорювання; д) обов‘язкова наявність суб‘єкта –
особи, суб‘єктивне цивільне право або інтерес якої порушені, невизнанні чи
оспорювані; ж) диспозитивний характер захисту цивільних прав та інтересів.
Встановлено, що законодавство більшості європейських країн
дотримується зобов‘язальної доктрини договору, що відображено
у
Принципах європейського контрактного права. З‘ясовано, що сучасне
цивільне право є відображенням об‘єктивних економічних закономірностей,
єдиним, універсальним, заснованим на визнаних у світі принципах
договірного права, зокрема таких як Принципи міжнародних комерційних
договорів (УНІДРУА), Принципи європейського контрактного права
(ПЄКП); Віденська конвенція ООН про міжнародні договори купівліпродажу товарів 1980р. Воно повинно відповідати засадам: неприпустимість
свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимість
позбавлення права власності, крім випадків, встановлених законом; свобода
договору; свобода підприємництва; судовий захист цивільного права та
інтересу; справедливість, добросовісність та розумність.
Доведено, що сучасний вектор розвитку договірного права зокрема
відповідає ідеям його гармонізації та універсалізації і має декілька рівнів:
загальноєвропейський, євразійський, національний, корпоративний. Перший
проявляється в програмі адаптації законодавства України до вимог
законодавства Європейського Союзу. Стрижнем такої адаптації цивільного
законодавства виступають Принципи європейського контрактного права
(ПЄКП) та розроблюваний Цивільний кодекс ЄС. Другий проводиться в
рамках Єдиного економічного простору (ЄЕП), де теж здійснюється
універсалізація таких відносин через запровадження єдиних підходів до
визначення правового становища їх суб‘єктів та форм взаємовідносин між
ними (договорів). Його основні положення віднайдуть своє відображення в
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Економічному кодексі ЄЕП. Третій проведено у чинних ЦК, ГК і поточних
законах, а четвертий – корпоративний здійснюється стосовно окремих видів
договорів у певних сферах. У той же час на національному рівні можуть бути
певні особливості, але не настільки суттєві, щоб мова йшла про особливе
договірне право України. Скоріше, мова йде про його прояви в формальному
(позитивному) праві та доктрині в Україні.
Розходження в цивільному і господарському законодавстві про
договори відображається і на практиці його застосування, зокрема, судовій
практиці щодо вирішення спорів про визнання правочинів (договорів)
недійсними та інших спорів щодо виконання і відповідальності за порушення
договорів. Так Пленум Верховного Суду України 6 листопада 2009 р.
прийняв постанову «Про судову практику розгляду цивільних справ про
визнання правочинів недійсними», а Вищий господарський суд України
готує свої роз‘яснення з цього питання. Тому такий поділ правового
регулювання відносин у договірній сфері між двома кодифікованими актами
є кричущим недоліком вітчизняної законодавчої системи, оскільки будь-які
колізії у внутрішньому законодавстві є вкрай небажаним явищем, особливо
якщо вони стосуються регулювання економічних відносин. Такі колізії
можуть, якщо не паралізувати, то суттєво знизити ефективність правового
регулювання.
За результатами дослідження підготовлено:
Мічурін Є.О. Майнові права фізичних осіб: проблеми обмежень:
монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України,
2010 – 328 с.
Основні виконавці: д.ю.н. Дзера О.В., д.ю.н. Кузнєцова Н.С., д.ю.н.
Майданик Р.А., д.ю.н. Заіка Ю.О., д.ю.н. Галянтич М.К., д.ю.н. Мічурін Є. О.,
д.ю.н. Кучеренко І.М., к.с/г.н. Лапечук П.І., к.ю.н. Гриняк А.Б., к.ю.н.
Берестова І.Е., к.ю.н. Первомайський О.О., Попович Т.Г., Корнієнко Ю.І.,
Солтис Н.Б.
6. Охорона права суб‘єктів корпоративних відносин. РК УкрІНТЕІ №
0108U00495. Термін виконання: 2008 – 2012 р.р. Науковий керівник теми –
академік НАПрН України В. В. Луць.
Головна мета: дослідження теоретико-методологічних засад та тенденцій
розвитку охорони прав суб‘єктів корпоративних відносин.
Наукові результати:
За звітній період було здійснено теоретичне узагальнення і нове
вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному дослідженні
відносин здійснення та охорони суб‘єктами корпоративних відносин своїх
суб‘єктивних прав та формування на цій основі висновків та пропозицій
щодо вдосконалення цивільного, корпоративного та господарського
законодавства України, зокрема вперше:
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Доведено, що охорону корпоративних прав доцільно розглядати як
різновид гарантії реалізації прав, свобод та охоронюваних законом інтересів
особи. Охорона прав є більш широкою правовою категорією ніж захист, і
охоплює правові та інші можливості щодо визначеного блага.
Відзначено, що вітчизняне законодавство про господарські товариства
недостатньо повно, а в деяких випадках взагалі поверхнево врегульовує
порядок реалізації переважного права. Відсутність у ньому чіткого порядку
реалізації та, водночас, належних способів захисту переважного права
істотно ускладнює правозастосування і не дозволяє учасникам (акціонерам)
товариств здійснювати ефективний захист у разі його порушення, а в
окремих випадках взагалі виключає таку можливість. Тому у законодавстві
запропоновано закріпити чітку систему взаємних прав та обов‘язків і
узгоджений порядок їх здійснення відповідно до призначення й основних
принципів застосування конструкції «переважного права», що зводяться до:
забезпечення можливості для здійснення кожним із учасників (акціонерів)
контролю над входженням (вступом) до товариства третіх осіб;
забезпечення майнових інтересів учасників (акціонерів) у збільшенні
майнової участі в товаристві та отриманні від цього відповідних майнових
переваг; забезпечення умов для збільшення обсягу права на управління та
збереження пропорційності в управлінні товариством, а також отримання
інших немайнових переваг, що залежать від обсягу права на управління.
Встановлено характерні ознаки, притаманні інсайдерській інформації.
Зокрема: 1) дана інформація є не оприлюдненою і не загальнодоступною; 2)
предмет інсайдерської інформації – чітко визначений законодавством (хоча
встановлений перелік не слід однозначно вважати вичерпним); 3)
інсайдерська інформація ставить особу, що нею володіє, в нерівне положення
порівняно з іншими суб‘єктами ринку цінних паперів; 4) використання
інсайдерської інформації може істотно вплинути на ринкові котирування
цінних паперів або, в цілому, на ринок цінних паперів; 5) за розголошення чи
використання цієї інформації може наставати відповідальність у
встановленому законом (чи договором) порядку.
Удосконалено:
Визначення корпоративного права в об‘єктивному розумінні, а саме:
об‘єктивне корпоративне право – це сукупність санкціонованих державою та
самими учасниками правил поведінки. Ці норми засновані виключно на
законі та встановлені у внутрішніх документах товариства (статутних,
позастатутних).
Співвідношення та розмежування форм, меж та способів захисту
корпоративних прав. Доведено, що словосполучення «спосіб захисту» та
«міра захисту» тотожні поняття. При цьому «міра захисту» є межею
дозволеної поведінки, оскільки визначає що саме і в яких межах може або
зобов‘язаний робити суб‘єкт, щоб при цьому не порушити чужого
суб‘єктивного права чи інтересу; спосіб захисту передбачає зміст вчинюваної
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дії; форма захисту – це зовнішня характеристика того, яким саме чином
реалізується той чи інший спосіб.
Доведена необхідність удосконалення порядку відчуження акцій та
використання переважного права у ст. 7 Закону України «Про акціонерні
товариства» шляхом врахування таких положень:
- Слід передбачити варіанти дій для товариства у випадку, якщо
письмові повідомлення надійшли не від усіх акціонерів, а строк їх подання
закінчився.
- Правило щодо повідомлення інших акціонерів про їх переважне право
купівлі акцій у акціонера-відчужувача не повинно поширюватися на
власників-міноритаріїв (менше 10% акцій).
- Більш чіткого та послідовного викладу потребують питання щодо
повідомлення товариства та самих акціонерів про намір продати свої акції
третій особі, оскільки тут може мати місце конфлікт інтересів товариства та
самих акціонерів щодо оплати вартості такого повідомлення.
- Передбачити форму повідомлення акціонерів про відчуження акцій у
товаристві із кількістю акціонерів до 25 осіб.
- Скасувати обмеження щодо ціни продажу акцій третій особі (за ціною
та на умовах, запропонованою акціонерам та товариству) і передбачити
правило, за якими, якщо всі акціонери товариства відмовилися від
використання свого переважного права, акціонер може відчужити акції
третій особі (тобто лише за встановленою ним самим ціною).
- Передбачити можливість дотримання переважного права для
товариства у випадку звернення стягнення на акції, у другу чергу після
акціонерів.
- Запровадити у статті 7 Закону норму про те, що реалізація
переважного права на придбання акцій приватного товариства поширюється
на акціонерів цього товариства у випадку їх обміну та дарування, якщо таке
право передбачене статутом приватного акціонерного товариства.
Думку про те, що поняття «суб‘єкт корпоративних правовідносин», є
ширшим, ніж поняття «учасник», «засновник», «акціонер». Відзначено, що
не тільки набуття статусу учасника корпоративних відносин свідчить про
наявність у нього низки корпоративних прав. Їх власником (хоча з
визначеними обмеженнями), зокрема, може бути й засновник акціонерного
товариства, про що йдеться у Законі України «Про акціонерні товариства».
Підходи до більш чіткого розмежування компетенції таких органів у
сфері охорони корпоративних прав, як КМУ та ФДМУ у сфері управління
об‘єктами державної власності та корпоративними правами. Відсутність
базових законів не дає можливості чітко визначити межі компетенції та
відповідальності між урядом, міністерствами і ФДМУ, що породжує
непорозуміння у діяльності цих органів. Тож прийняття Закону України «Про
фонд державного майна» залишається актуальним і необхідним. У проекті
цього Закону чіткого розмежування потребує визначення таких понять як
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завдання, функції, повноваження та компетенція із урахуванням теоретичних
положень при визначенні цих термінів.
Дістала подальшого теоретичного розвитку позиція щодо:
- необхідності закріплення у Законі України «Про акціонерні
товариства» умови щодо обов‘язковості передбачення у статуті акціонерних
товариств права укладення угод акціонерів міноритарними акціонерами та
перелік питань з приводу яких вони можуть укладатися, який повинен бути
відкритий;
- суперечливості питання щодо правових наслідків визнання недійсним
правочину щодо якого є заінтересованість. У ч.1 ст. 72 Закону України «Про
акціонерні товариства» визначається, що заінтересована особа несе
відповідальність у розмірі завданих товариству збитків. А ч. 2 ст. 72
названого Закону передбачає право будь-кого з акціонерів вимагати визнання
цього правочину недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.
В першому випадку йдеться про цивільно-правову відповідальність у вигляді
відшкодування збитків. В другому - застосовується цивільно-правові
наслідки недійсності правочину. Але ст. 227 ЦК України передбачає лише
можливість відшкодувати моральну шкоду, завдану таким правочином, якщо
юридична особа ввела другу сторону в оману щодо свого права на вчинення
такого правочину. Відповідно до п. 1 ст. 203 ЦК України зміст правочину не
може суперечити Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного
законодавства, а також моральним засадам суспільства. Правочин, щодо
якого є заінтересованість, теж має відповідати цим вимогам. Тому у разі
порушення вимог, визначених ст.71 Закону «Про акціонерні товариства» слід
застосовувати правові наслідки, передбачені ст.72 названого закону, а саме визнавати правочин недійсним з відшкодуванням збитків та/або моральної
шкоди.
Неврегульованим на законодавчому рівні залишається питання
можливості припинення процесу добровільної ліквідації. Орган або учасники
юридичної особи, які прийняли рішення про ліквідацію, мають право його і
скасувати. Пропонується надати юридичній особі, яка перебуває в процесі
ліквідації, право припинити цей процес та продовжити свою діяльність. Та
відміна рішення про ліквідацію може мати місце тільки до моменту
виключення юридичної особи з єдиного державного реєстру.
Щодо необхідності удосконалення питання перетворення АТ у ТОВ.
Послідовність дій такого виду реорганізації, визначена у Порядку реєстрації
випуску акцій під час реорганізації товариств, затвердженому рішенням
ДКЦПФР 30.12.98 № 221 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
4 березня 1999 р. за № 137/3430, не може не викликати критику щодо його
окремих положень, а саме: 1) юридична особа може бути створена як шляхом
заснування, так і реорганізації. У випадку реорганізації установчі збори
юридичної особи не провадяться. Тому не потрібно приймати рішення про
створення ТОВ, про затвердження статуту товариства, про обрання органів
управління загальними зборами акціонерного товариства; 2) неможливим є
61

прийняття рішення про умови обміну акцій на частки на зборах, на яких
приймається рішення про реорганізацію, оскільки оцінка акцій, які
викуповуються, буде провадитися після таких зборів; 3) проблематичною та
зайвою є процедура обміну акцій на письмові зобов'язання про видачу
відповідної кількості часток ТОВ та процедура обміну письмових зобов'язань
на частки у статутному капіталі ТОВ. Незрозумілим видається необхідність
надання таких письмових зобов‘язань та наступний їх обмін, якщо
визначення поіменованого учасника ТОВ буде провадитися за реєстром
акціонерів і у такому випадку акціонер не зможе «загубитися» та не набути
статусу учасника ТОВ відповідно до статуту ТОВ. Поняття «обмін» акцій на
частки є умовним, оскільки існування акцій та часток у ТОВ у часі не
збігається. Набуття права власності на частку у статному капіталі ТОВ
колишніми акціонерами провадиться з дня державної реєстрації такого
товариства.
За результатами дослідження проведено і опубліковано:
Спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського університету імені
Василя Стефаника проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Охорона корпоративних прав» (01 – 02 жовтня 2010 р. м. Івано-Франківськ).
Вінник О. М. Проблеми правового регулювання корпоративних і
партнерських відносин: монографія. – К.: НДІ приватного права і
підприємництва НАПрН України, 2010 – 220 с.
Васильєва В.А. Корпорації як суб‘єкти корпоративних відносин //
Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних
умовах: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – ІваноФранківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,
2010. – С. 56-63
Кобецька Н. Р. Корпоративне право України: підручник / Васильєва
В.А., Калаур І.Р, Кобецька Н.Р. та ін. [за ред. В.В. Луця]. – К.: Юрінком
Інтер, 2010. – 380с.
Основні виконавці: д.ю.н. Вінник О.М., д.ю.н. Васильєва В.А., к.ю.н.
Кобецька Н.Р., к.ю.н. Калаур І.Р., к.ю.н. Саракун І.Б., Васильєва В.В.
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
По завершених у 2010 р. фундаментальних темах
1. Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної
інфраструктури в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0106u012060. Термін виконання –
2007 – 2010. Наукові керівники - член-кор. О.П. Орлюк, д. е. н. проф., О.Б.
Бутнік-Сіверський.
Мета теми – Дослідження вітчизняного та міжнародного досвіду
функціонування суб‘єктів інноваційної діяльності з позицій включення їх до
інноваційного процесу, трансферу технологій з метою розробки
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концептуальних засад правового забезпечення інноваційної інфраструктури
України.
Основною задачею дослідження в рамках теми стали розвиток та
вдосконалення нормативно-правової бази інноваційної інфраструктури та
інноваційної діяльності, які повинні проводитися з урахуванням вступу
України до Світової організації торгівлі (СОТ), а також міжнародних
договорів України, загальновизнаних норм міжнародного права в галузі
інноваційної діяльності. Такий підхід дозволив розкривати сутність
необхідності правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні.
У рамках зазначеної проблематики досліджуються такі аспекти теми:
1. Дослідження теоретичних підходів у визначенні пріоритетів у галузі
науково-технічної та інноваційної діяльності.
Наукові керівники – д.ю.н., член-кор. О.П. Орлюк, д.е.н. О.БутнікСіверський.
2. Аналіз правових проблем 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.
3. Дослідження економіко-правових засад при фінансуванні
інноваційної діяльності, у т.ч. із застосуванням механізмів венчурного
фінансування. Наукові керівники – д.е.н. О.Бутнік-Сіверський, к.е.н. В.І.
Нежиборець.
Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної
власності знайшли свій прояв у такому вигляді:
 Наукові результати:
 Нові знання. Знання, отримані на основі зібраного та узагальненого
науково-теоретичного та практичного матеріалу, включаючи доктринальні та
законодавчі джерела зарубіжних країн, а також в результаті проведених
наукових досліджень дозволили:
 розробити пропозиції та зауваження до законопроектів на
замовлення органів державної влади, а саме:
 зауваження та пропозиції до проектів законів «Про інноваційну
діяльність» та «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій» (доповіді д.ю.н. Орлюк О.П. та к.ю.н. Сімсон О.Є. на колегії
Державного комітету з питань науки, інновацій і інформатизації 18.11.2010
р.);
 проекти Типових форм договорів (на замовлення Державної
бюджетної установи «Київський центр інноваційного розвитку» – додаткова
угода до договору про некомерційне партнерство та інформаційний обмін,
від 11.01.2010 р.), які спрямовані на врегулювання відносин між учасниками
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Системи трансферу технологій Мережі регіональних центрів інноваційного
розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій, зокрема:
- Договір про надання інформаційно-консультативних послуг (між
юридичною особою-резидентом та юридичною особою-нерезидентом);
- Договір про надання інформаційно-консультативних послуг (між
юридичною особою-резидентом та юридичною особою (власником
розробки));
- Договір про виконання робіт (між юридичною особою і фізичною
особою);
- Договір про надання послуг (між юридичною особою і фізичною
особою);

Пропозиції для обговорення на слуханнях Комітету з питань
науки і освіти Верховної Ради України 30 червня 2010 р. «Стан та проблеми
реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та
шляхи його вдосконалення»;

зауваження та пропозиції до проекту Регламенту Системи
трансферу технологій Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку
Державного агентства України з інвестицій та інновацій (СТТ INDEV) ( на
замовлення Державної бюджетної установи «Київський центр інноваційного
розвитку»). Зазначений Регламент є основним керівним документом, який
регламентує роботу СТТ INDEV та визначає умови взаємодії учасників СТТ
INDEV;
 провести правову експертизу матеріалів проектів законів «Про
інноваційну діяльність» та «Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій»;
 розробити пропозиції щодо концептуальних засад правового
забезпечення інноваційної інфраструктури України;
 сформулювати основні теоретичні підходи щодо:
 необхідності концептуального підходу до розробки ефективного
організаційно-правового механізму забезпечення діяльності венчурного
підприємництва в сфері інноваційної діяльності;
 створення регіональної інноваційної інфраструктури;
 пріоритетів державної політики та напрямів удосконалення
нормативно-правової бази у сфері господарського обороту об‘єктів
інтелектуальної власності та інших результатів науково-технічної діяльності;
 розвитку технологічних парків у країні в умовах глобалізації
світової економіки, посилення міжнародної конкуренції, використання
новітніх технологій у виробництві конкурентоспроможної продукції.
 механізмів функціонування ( у господарсько-правовому статусі)
інноваційних структур в Україні в порівнянні з їх світовими аналогами;
 підготувати:
 інформаційно-аналітичні добірки:
- Інноваційна інфраструктура: стан та розвиток;
- Інноваційна діяльність: стан та розвиток;
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- Наука як інноваційна складова. Формування. Розвиток;
- Дослідження факторів, що забезпечують рівень наукоємної
інноваційної продукції.
 Наукова новизна
Ефективне функціонування національної інноваційної системи
неможливе без створення адекватної інноваційної інфраструктури, яка б
забезпечувала організаційну, правову та економічну підтримку інноваційної
діяльності на різних рівнях управління.
Очевидним є те, що у нас ще недостатньо приділяється уваги проблемам
розвитку в цілому НІС та її правовому забезпеченню, а тому залишається
багато «білих плям» в теоретичному та практичному плані в цій сфері. А що
стосується інноваційної інфраструктури, то в Україні вона представлена
лише окремими типами інноваційних інститутів.
Причинами недостатнього розвитку інноваційних інститутів є
недосконалість нормативно-правового регулювання їхньої діяльності;
нерозвиненість ринкового середовища в Україні; відсутність їх ефективного
впровадження на регіональному рівні; система державної інституції є вкрай
недосконалою, оскільки наукові структури дублюють одна одну, в той час як
більшість напрямків у стимулюванні НДДКР залишається неохопленими;
досить довгі дискусії щодо розробки та прийняття Науково-технічного та
інноваційного Кодексу України.
З метою виявлення розбіжностей та прогалин, які існують у
вітчизняному законодавстві про інноваційну діяльність (інноваційну
інфраструктуру), у порівнянні з існуючими вимогами і стандартами
міжнародного та європейського права, та щоб запропонувати шляхи їх
усунення, було проведено:
 дослідження щодо:
 проблем правового регулювання суспільних відносин в інноваційній
сфері, зокрема проблем досконалості законодавчого забезпечення створення і
функціонування таких інноваційних структур як технопарки, а також такого
елементу інноваційної інфраструктури як трансфер технологій;
 економіко-правових засад при фінансуванні інноваційної діяльності,
у т.ч. із застосуванням механізмів венчурного фінансування;
 створення
регіональної
інноваційної
інфраструктури
у
високорозвинених країнах світу;
 розвитку наукової творчості та технологічного підприємництва з
позиції комерціалізації;
 істотних умов договорів у сфері трансферу технологій;
 регіональних перспектив розвитку технопарків;
 ролі технопарків і технополісів у створенні інноваційної системи;
 податкового стимулювання діяльності технопарків у країнах СНД;
 основних методологічних засад щодо визначення показників
інвестиційної привабливості регіонів.
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 порівняльно-науковий аналіз:
 функцій та діяльності регіональних науково-технічних центрів у
високорозвинених країнах світу;
 зв'язку між науковою творчістю і технологічним підприємництвом
на умовах інноваційно-інвестиційної діяльності, формування інноваційних
компонентів, інноваційної інфраструктури;
 сучасних підходів щодо підвищення ефективності інноваційної
діяльності в контексті визначення ролі і місця наукових технопарків в
розвитку науки;
 основних причин, що не дозволяють ефективно працювати
механізмам підтримки та стимулювання інноваційної активності суб‗єктів
інноваційної діяльності в Україні;
 стану розвитку технопаркових структур у США, Європі (Фінляндії,
Франції, Німеччині, Великої Британії) Японії, Кореї, Китаю, РФ, Казахстані;
 джерел фінансування технопарків у Великій Британії;
 проблеми ефективності та дієвості запроваджених законами
спеціальних режимів діяльності інноваційних структур.
 моніторинг інформаційно-аналітичних матеріалів з питань:
 правового регулювання суспільних відносин в інноваційній сфері в
аспекті інноваційної інфраструктури;
 регулювання діяльності у сфері трансферу технологій;
 правового регулювання суспільних відносин в інноваційній сфері;
 державного регулювання при створенні і функціонуванні
інноваційних структур, що існують в Україні;
 науково-теоретичних джерел, що стосуються названих питань.
 обґрунтування:
 необхідності концептуально-правового підходу при розробці
ефективного державного механізму регулювання процесів комерціалізації
результатів наукових досліджень і розробок в Україні, а також при
вдосконаленні організаційно-правового механізму забезпечення створення і
функціонування технологічних парків;
 необхідності удосконалення механізму формування та реалізації
державної науково-технологічної політики в Україні, необхідності визначення
концептуального підходу при розробці ефективного державного механізму
регулювання відносин інноваційної сфери, а також необхідності вдосконаленні
організаційно-правового механізму забезпечення створення й функціонування
інфраструктурної складової Національної інноваційної системи.
Основною задачею дослідження в рамках теми стали розробка
пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази інноваційної
інфраструктури та інноваційної діяльності із урахуванням вступу України до
Світової організації торгівлі (СОТ), міжнародних договорів України, а також
загальновизнаних норм міжнародного права в галузі інноваційної діяльності.
Крім цього:
2. Визначено:
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 концептуальні особливості законодавчо запроваджених в Україні
правових механізмів діяльності технопарків та трансферу технологій;
 теоретичні та практичні передумови необхідності вдосконалення
правового режиму діяльності технопарків, а також необхідності
вдосконалення існуючого в Україні нормативного забезпечення державного
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій;
 механізм інноваційної дифузії результатів наукової творчості в
систему господарювання, шляхом інноваційного проектування і
комерціалізації, які стимулюють трансформаційні процеси в економіці
України.
 принципи функціонування наукових парків;
 створення науково-технологічних парків викликано необхідністю
комерціалізації результатів наукових досліджень, об‘єднання їх ринком
науково-технічної продукції і інноваційним бізнесом;
 національні особливості правового регулювання діяльності
інноваційних структур, що створені і функціонують в Україні.
 Фактичні результати:
1. Опубліковано та підготовлено до друку:
 Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної
системи (економіко-правові проблеми): монографія / О.П. Орлюк, О.Б.
Бутнік-Сіверський та ін. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖,
2010. – 550 с. (передано до друкарні);
 Фінансове право. Академічний курс: підручник /Орлюк О. П. – К.:
Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
 16 наукових статей (8,3 др. арк.) та 7 тез наукових доповідей (2,2 др.
арк.) з питань розвитку інноваційної діяльності, правових аспектів у сфері
трансферу технологій, основних передумов розвитку інноваційної
інфраструктури у високорозвинених країнах світу і Україні тощо.
 Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної
власності». – К.: ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. – №1, 6.
2. Підготовлено звіт про науково-дослідну роботу по темі:
«Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури
в Україні». – К.: НДІІВ НАПрНУ, 2010. – 169 с.
Проведене дослідження за даною темою дозволило виробити низку
заходів, рекомендацій та зробити наступні висновки щодо:
 Розвитку суб‗єктів інноваційної інфраструктури:
1. Встановлений законодавством України правовий режим діяльності
технологічних парків має свої національні властивості. Так званий
«український спосіб» створення і функціонування технопарків суттєво
відрізняється від двох основних світових моделей – американської і
європейської, про наявність яких свідчить світовий досвід розвитку
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технологічних парків. Особливості правового статусу українських
технопарків дають змогу виявити певне концептуальне підґрунтя та
сформулювати
основні
концептуальні
принципи
функціонування
національної моделі існування технопарків.
2. Аналіз досягнень та невдач, достоїнств та недоліків української
моделі створення і функціонування технопарків (у порівнянні з міжнародним
досвідом їх існування), серед яких «позатериторіальний» принцип
функціонування та усічена інфраструктурна роль українських технопарків, дає
підстави для визначення основних напрямків по вдосконаленню правового
режиму діяльності національних технологічних парків та визначення
перспектив розвитку технопаркових структур в Україні з урахуванням
світового досвіду.
3. Трансфер технологій є дієвим інструментом реалізації пріоритетів
технологічного розвитку будь-якої економічно розвинутої держави. Однак в
межах Україні процес комерціалізації результатів наукових досліджень і
розробок стримується недосконалістю як організаційного механізму, так і
недоліками вітчизняного законодавства. Такий стан сфери комерціалізації
технологій, з одного боку, потребує вдосконалення певних організаційних
заходів – таких, наприклад, як забезпечення широко доступу до патентної
інформації, надання послуг на ринку інноваційного продукту, з другого –
розробки наукової концепції створення системи законодавства, спрямованого
на розвиток пріоритетних галузей економіки країни, на охорону державних
та громадських інтересів, у тому числі, від негативного впливу імпортування
технологій.
4. У традиційному уявленні наукові парки є більшим, ніж бізнесінкубатор, кооперативним комплексом як по числу учасників, так і по
масштабах фінансування і здійснення інноваційної діяльності. Вони
формуються відповідно до довгострокової цільової програми взаємодії
державних і приватних суб‘єктів науково-технічної, інноваційної та
виробничої
сфер.
Розміщення
на
території
наукового
парку
взаємодоповнюючих виробництв дозволяє скоротити в 2-3 рази період від
виникнення ідеї до її провадження в масове виробництво.
5. Характерними рисами наукових парків є:
 наявність університету або іншого навчального закладу, який
виконує роль наукового парку;
 наявність інкубатора малого бізнесу, що дозволяє уникнути
спочатку великих матеріальних витрат, щоб спробувати нові інноваційні ідеї.
6. Більш прогресивною формою паркової інфраструктури являються
технополіси, характерною і відмінною ознакою яких являється його науководослідний комплекс, де готуються радикальні прориви в технології на базі
фундаментальних наукових досліджень міжгалузевого характеру. У
технополісах формується правове середовище для діяльності ризикових
підприємств, відповідна матеріальна база, що дозволяє відбирати на
конкурентній основі проекти для створення нової техніки і технологій,
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готувати кадри, орієнтовані на підприємницьку діяльність і нову технологію,
проводити прикладні дослідження на сучасному рівні, коригувати
інноваційні технології і процеси для їх промислового освоєння, створювати
підприємницькі структури і концентрувати наукові кадри на різних
інноваційних напрямах.
7. В Україні існують підстави констатувати відсутність єдиної
нормативно-правової бази створення та функціонування інноваційних
структур різного рівня та форм. Для підвищення ролі правого регулювання
інноваційної діяльності в сучасний період становлення національної
інноваційної системи потрібно узагальнення існуючої практики, що
дозволить через інтеграцію виявлених тенденцій створити узагальнений
систематизований спеціальний нормативно-правовий акт. В той же час
подібна уніфікація законодавчого регулювання діяльності інноваційних
структур повинна передбачати диференціацією правових режимів не тільки
по пріоритетних напрямах їх діяльності або в залежності від їх
адміністративно-територіального розташування, але також у залежності від
практичного застосування наукових результатів і розробок.
Перспектива розвитку інноваційних структур в Україні буде залежати
від здатності держави забезпечити ефективну економіко-правову підтримку
різних організаційно-правових форм інноваційної діяльності.
2. Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері
інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його
впровадження в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0107u009141. Термін виконання –
2008 – 2010 рр. Наукові керівники: член-кор. О.П. Орлюк, к. ю. н. О.О.
Штефан.
Мета теми – дослідження досвіду зарубіжних країн, у яких проведена
кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності, а також
практики Всесвітньої організації інтелектуальної власності з питань
правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та
розробка обґрунтованих науково-практичних висновків і рекомендацій щодо
доцільності (недоцільності) кодифікації нормативно-правових актів у сфері
інтелектуальної власності в Україні з точки зору оцінки можливого впливу
такої кодифікації на ефективність правової охорони та захисту прав
інтелектуальної власності.
У рамках зазначеної проблематики досліджуються такі аспекти теми:
1. Дослідження досвіду країн, у яких законодавство у сфері
інтелектуальної власності є кодифікованим. Аналіз актів та практики ВОІВ з
питань доцільності кодифікації законодавства.
Наукові керівники: к.ю.н. О.О. Штефан, О.О. Тверезенко.
2. Вивчення досвіду та практики правозастосування норм
кодифікованих актів у сфері інтелектуальної власності з метою виявлення
позитивних моментів та ускладнень, що виникли при регулюванні
суспільних відносин після кодифікації.
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Наукові керівники: к. ю. н. О.О. Штефан, к. філ. н. В.С. Дроб‘язко.
3. Аналіз взаємоузгодженості положень чинного законодавства
України, що представляє різні галузі, але спрямоване на регулювання
відносин у сфері інтелектуальної власності, з метою виявлення колізій та
прогалин у правовому регулюванні.
Наукові керівники: к. ю. н. О.О. Штефан, к. ю. н. В.М. Крижна.
Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної
власності знайшли свій прояв у такому вигляді:
 Наукові результати:
 Нові знання. Знання, отримані на основі зібраного та узагальненого
науково-теоретичного та практичного матеріалу, включаючи доктринальні та
законодавчі джерела зарубіжних країн, а також в результаті проведених
наукових досліджень дозволили розробити висновки та пропозицій щодо
доцільності або недоцільності кодифікації законодавства України у сфері
інтелектуальної власності.
 Наукова новизна
Протягом декількох років неодноразово підіймалося питання щодо
доцільності кодифікації законодавства України у сфері інтелектуальної
власності. Аргументація на користь кодифікації законодавства ґрунтується на
тому, що сфера інтелектуальної власності є комплексною, до її регулювання
залучаються механізми та методи, притаманні як приватному, так і
публічному праву. Крім того, на користь прихильників ідеї кодифікації
служить значна кількість розрізнених нормативно-правових актів, в яких
містяться правові норми, що стосуються сфери інтелектуальної власності, що
ускладнює, на їх погляд, застосування зазначених норм, створює конфлікт
галузевого законодавства та впливає, у кінцевому рахунку, на налагодження
ефективної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної
власності. Так, у 2004 році був внесений проект Кодексу України про
інтелектуальну власність. Зазначений проект обговорювався на засіданні
Комітету ВРУ з питань євроінтеграції і за результатами обговорення було
визнано недоцільним передавати його на розгляд парламенту. Протягом 2006
- 2007 років ідея кодифікації обговорювалася фахівцями органів державної
влади, у т.ч. із залученням експертів Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (ВОІВ).
Водночас попередня негативна практика намагання кодифікувати
сферу інтелектуальної власності засвідчила, у першу чергу, факт відсутності
залучення до цього процесу науковців, та в цілому відсутності в Україні
відповідних науково-теоретичних розробок, у яких би було проаналізовано
досвід іноземних країн, у яких законодавство у сфері інтелектуальної
власності кодифіковане (зокрема, Франція, Італія, Португалія), виявлено
позитивні та негативні наслідки практики його правозастосування після
кодифікації, та зроблено висновки щодо доцільності проведення такої
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діяльності в України, у тому числі – з позицій удосконалення правової
охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
Вищезазначені обставини свідчать про нагальну потребу проведення
комплексного дослідження, спрямованого на надання висновків та
пропозицій щодо доцільності або недоцільності кодифікації законодавства
України у сфері інтелектуальної власності.
З метою виявлення позитивних та негативних наслідків практики
правозастосування кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної
власності та вироблення висновків щодо доцільності кодифікації
законодавства України у сфері інтелектуальної власності було проведено:
 дослідження:
 норм законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності
зарубіжних країн в аспекті систематизованих, у т.ч. кодифікованих
нормативно-правових актів;
 варіантів систематизації, у т.ч. шляхом кодифікації, законодавства в
сфері інтелектуальної власності, їх переваги та недоліки, що дало б змогу
з'ясувати доцільність використання того чи іншого варіанту в Україні на
даному етапі становлення законодавства.
Зокрема, розглянуто такі варіанти регулювання відносин в сфері
інтелектуальної власності:
- дворівневе регулювання: врегулювання основних положень в
Цивільному (чи Торговому) кодексі, а також наявність спеціальних законів
стосовно окремих об‘єктів інтелектуальної власності (наприклад, Республіка
Казахстан, Україна);
- кодифікація положень стосовно всіх об‘єктів інтелектуальної
власності в Цивільному кодексі (наприклад, Російська Федерація після
1.01.2008 року);
- кодифікація положень стосовно всіх об‘єктів інтелектуальної
власності в Кодексі інтелектуальної власності (наприклад, Франція);
- систематизація чи кодифікація законодавства у сфері промислової
власності (наприклад, Італія, Польща, Португалія);
 порівняльно-правовий аналіз нормативно-правових актів:
 законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності
Вірменії, В‘єтнаму, Польщі та інших країн;
 законодавства у сфері інтелектуальної власності в рамках
Цивільного кодексу Російської Федерації;
 законодавства у сфері інтелектуальної власності ряду європейських
країн (Польщі, Португалії, Італії, Франції).
 моніторинг інформаційно-аналітичних матеріалів з питань:
 кодифікації законодавства України та зарубіжних країн, принципів
кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності;
 законодавства у сфері охорони авторського права та суміжних прав
держав-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних та художніх
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творів 1886 року, зокрема, щодо строків охорони авторських та суміжних
прав.
Крім цього:
 Підготовлено:
 Інформаційно-аналітичну добірку «Правові аспекти систематизації
та кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні»
(Орлюк О.П., Святоцький О.Д., Сидоров І.Ф., Мироненко Н.М.);
 тематичну інформаційну добірку «Кодифіковані акти в сфері
інтелектуальної власності країн світу» (Работягова Л.І., Дроздовський О. А.,
Антонюк Н.І.);
 аналітичну довідку «Нормативно-правове забезпечення сфери
інтелектуальної власності в Італії» (Работягова Л.І., Дроздовський О. А.,
Антонюк Н.І.);
 додатки до звіту та монографії «Адміністративні регламенти,
затверджені наказами Міністерства освіти і науки Російської Федерації»
(додаток 1), «Структура частини четвертої Цивільного кодексу Російської
Федерації» (додаток 2);
 Здійснено неофіційний переклад структури та окремих положень
Кодексу інтелектуальної власності, а також деяких інших положень
нормативно-правових актів Франції, Італії, Португалії, Польщі.
 Фактичні результати:
1. Опубліковано та підготовлено до друку :
 Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства України у
сфері інтелектуальної власності: Монографія / колектив авторів, за наук. ред.
д.ю.н. О.П. Орлюк. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. –
380 с.
 2 наукових статті (0, 5 др. арк.) з проблем кодифікації.
2. Підготовлено звіт про науково-дослідну роботу по темі:
«Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері
інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його
впровадження в Україні». – К.: НДІІВ НАПрНУ, 2010. – 273 с.
Проведене дослідження за даною темою дозволило виробити низку
заходів, рекомендацій та зробити наступні висновки:
1. Взаємозв‘язок публічних і приватних засад у регулюванні суспільних
відносин, що виникають з приводу прав на результати інтелектуальної,
творчої діяльності, свідчить не лише про різнобічності правового
регулювання цих відносин, але і про те, що право інтелектуальної власності
слід розглядати як цілісне утворення, яке регламентує специфічний і
порівняно новий вид відносин. У той же час свого специфічного методу
правового регулювання право інтелектуальної власності не має, для нього
характерні обидва базові універсальні методи – імперативний і
диспозитивний. Право інтелектуальної власності – це система правових
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норм, що регулюють на комплексній основі дозволів, позитивних зобов‘язань
і заборон галузь суспільних відносин щодо створення, визнання і
використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності та прирівняних
до них результатів, встановлених законом.
2. Не самостійність, а комплексність відносин з приводу створення,
визнання і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, а
також оборотоздатності прав на них дозволяє висловити думку, що в
подальшому доцільно формувати розвиток правового регулювання творчих і
прирівняних до них відносин шляхом прийняття самостійного Кодексу
інтелектуальної власності шляхом інкорпорування приватноправових та
публічно-правових (процедурних адміністративних) норм, але така
перспектива є далекою.
3. При створенні Кодексу останній розглядається як головний регулятор
ринкових відносин, як системоутворююча основа для всіх нормативних
положень приватноправової спрямованості. Однак, на наш погляд, жоден
законодавчий акт не може і не повинен зумовлювати або блокувати
подальший теоретичний розвиток, навпаки, він повинен ґрунтуватися на
визнаному узагальненні існуючих доктринальних положень. Теорії, обрані
спочатку в якості основи для кодифікаційної роботи, виявилися недостатньо
розроблені, надто суперечливі, щоб на їх фундаменті можна було зводити
довговічне будівлю кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної
власності. Адже основне завдання кодифікації – не створення нових систем, а
зведення в єдину систему вже працюючого нормативного матеріалу з
усуненням неузгодженості та протиріч.
4. Не викликає сумнівів той факт, що в Україні сформувалася певна
стала система правового регулювання відносин в сфері інтелектуальної
власності. Однак обсяг нормативного матеріалу, включений до ЦК України,
стосується лише основоположних, фундаментальних, «базових» положень,
загальних для всіх видів об‘єктів інтелектуальної власності (творів
літератури та мистецтва, винаходів, товарних знаків та ін.) Такий підхід
повною мірою відповідає національній законодавчої традиції.
Адже завдяки закріпленню у ЦК України тільки загальних норм
конкретизація правового регулювання та його оперативна зміна можуть
успішно здійснюватися на рівні спеціальних законодавчих актів, причому
протягом тривалого часу не буде виникати необхідність у внесенні будь-яких
змін до самого Кодексу. Таке співвідношення кодифікованого і спеціального
законодавства дозволяє закріпити в кодифікованому акті принципових
положень, які практично не змінюються протягом тривалого періоду часу. До
спеціальних законів мають включитися питання регламентації, які б
відповідали базовим кодифікованим положенням, але які можна буде
порівняно швидко змінити або доповнити. Крім того, дане співвідношення
створює найбільш сприятливі умови для застосування законодавства та його
подальшого вдосконалення. При цьому єдність і стабільність правового
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регулювання могли б оптимально поєднуватися з необхідністю врахування
подальшого технологічного розвитку.
5. На наш погляд, не може розглядатися корисною для вітчизняного
нормативного поля спроба створення системної регламентації такого
комплексного інституту, як право інтелектуальної власності, в рамках однієї
тільки цивільно-правової кодифікації. Безсумнівно, цивільно-правові
механізми відіграють важливу роль при побудові системи правового
регулювання питань інтелектуальної власності. Однак стає все більш
очевидно, що самі по собі вони не здатні забезпечити надійну правову
оболонку для всього того різноманіття запитів повсякденної практики, з яким
доводиться рахуватися при нормативній регламентації відносин, пов‘язаних
із створенням та використанням результатів інтелектуальної діяльності і
засобів індивідуалізації. Отриманий в результаті проведення кодифікації
досвід РФ є у цьому показовим прикладом.
Широкий спектр об‘єктів права інтелектуальної власності зумовлює
різноманітність необхідних засобів правової охорони, у зв‘язку з чим право
інтелектуальної власності в даний час охоплює надзвичайно великий обсяг
правових положень, тільки частина з яких може бути охарактеризована як
така, що має цивільно-правову природу.
6. Відрив адміністративно-правового регулювання від цивільно-правової
регламентації відносин у галузі інтелектуальної власності не може не
призводити до виникнення складнощів у подальшій правотворчій і
правозастосовній практиці. Неможливість включення значного числа
найважливіших для права інтелектуальної власності публічно-правових
положень в такий переважно цивілістичний акт, яким є ЦК України, робить
безглуздими будь-які спроби обмежитися при створенні повноцінної
системоутворюючої для всього права інтелектуальної власності структури
виключно рамками Кодексу. Вирішити зазначене завдання могло б тільки
комплексний розвиток всієї системи базових законодавчих актів в сфері
інтелектуальної власності, які об‘єднують нормативні матеріали різної
галузевої приналежності.
7. У даний час потрібно проведення значної роботи з удосконалення
саме повсякденно застосовуваного на практиці спеціального законодавства,
що стосується окремих видів об‘єктів права інтелектуальної власності, а
також зі створення ряду нових законодавчих і підзаконних нормативноправових актів інтелектуальної власності. Причому узгодженому перегляду,
доопрацюванню, зміні та доповненням повинно бути піддано не тільки
законодавство, що відноситься до окремих об‘єктів права інтелектуальної
власності, але і багато інших законодавчих актів, наприклад, про рекламну
діяльність, антимонопольне законодавство тощо.
Завдання держави в сфері інтелектуальної власності полягає саме у
врахуванні думок і потреб усіх членів суспільства, постійному пошуку
розумного балансу інтересів сторін, сприянні розвитку міжнародного
співробітництва, виробленні та затвердження взаємопов‘язаних компромісів.
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8. Вважаємо, що проведена у даному дослідженні робота, за умови її
нормативного перетворення, дозволила б зробити безліч уточнень юридикотехнічного характеру, надзвичайно корисних для правозастосовної практики,
у тому числі спрямованих на усунення протиріч і невідповідностей у
законодавчому регулюванні, прогалин, неясних положень і термінів,
випадків непослідовного розміщення нормативного матеріалу в
законодавчих актах.
Основними завданнями при цьому були б уточнення законодавчих
дефініцій, що мають у ряді випадків принципове значення, впорядкування
викладу правових норм, досягнення найбільшої ясності і точності
викладеного
нормативного
матеріалу,
забезпечення
відповідності
нормативних положень виробленим теорією і практикою правотворчості
правилами законодавчої техніки, вимогам використання юридичної
термінології.
9. На наш погляд, зазначена робота повинна вестися одночасно за двома
напрямками. З одного боку, необхідно приділити особливу увагу
вдосконаленню існуючих законодавчих положень про окремі види об‘єктів
інтелектуальної власності та розробці комплексу правових норм, що
регламентують відносини, пов‘язані з новими видами таких об‘єктів
(продуктами мультимедіа, «нетворчими» базами даних, доменними іменами
тощо), а з іншого – можливо паралельно ефективно розробляти загальні
доктринальні положення, що дозволить гарантувати узгодженість і динамізм
у подальшому розвитку правового регулювання, а також закласти фундамент
для плідного розвитку теорії інтелектуальної власності на ґрунті нових
правових реалій. При цьому з‘явилася б можливість забезпечити оптимальне
поєднання приватноправових і публічно-правових методів впливу на
регульовані відносини, гарантувавши за рахунок цього реальну практичну
ефективність закріплюються правових норм. Необхідно, щоб були дієві
механізми реалізації норм матеріального права, а процесуальні положення
підкріплювалися такими нормами.
10. На підставі вищевикладеного аналізу національного та іноземного
законодавства у сфері інтелектуальної власності, та виходячи з положень
вітчизняної цивілістичної традиції, що склалася на даний момент розвитку
суспільних відносин, представляється правильним і науково обґрунтованим
для України зробити вибір до повносистемного підходу до систематизації
законодавства в галузі права інтелектуальної власності у вигляді
двоступеневої кодифікації. Зазначений підхід представляє собою включення
до ЦК України загальних положень про право інтелектуальної власності,
положень про певні об‘єкти інтелектуальної власності, про розпорядження
правами інтелектуальної власності, з подальшою деталізацією цих положень
у спеціальних законах.
11. Проведений аналіз співвідношення цивільного законодавства із
галузевим свідчить про доцільність внесення змін до ЦК України з питань
регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності.
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12. Говорити зараз про повну кодифікацію законодавства в сфері права
інтелектуальної власності передчасно.
13. Натомість доцільним є проведення систематизаційних процедур у
сфері інтелектуальної власності, зміст та порядок яких був представлений у
дослідженні, та які полягають у наступному:
1)
проведення інкорпорації усього чинного законодавства, що
регулює діяльність у сфері інтелектуальної власності, за суб‘єктним
критерієм;
2)
проведення консолідації законодавства у сфері інтелектуальної
власності, у результаті якої створюються консолідаційні збірники.
14. Необхідність проведення систематизаційних процедур пояснюється
недосконалістю та суперечливістю законодавства, що демонструється у
даному дослідженні. Водночас недоцільність проведення кодифікації у сфері
інтелектуальної власності щонайменше у даний момент випливає з аналізу
іноземного досвіду та його інтерпретації у національному розрізі.
15. Найбільш перспективним напрямом кодифікації суспільних відносин
у сфері інтелектуальної власності, виходячи з позитивного досвіду
європейських країн, може бути кодифікація відносин у сфері промислової
власності. Водночас навіть її проведення повинно здійснюватися лише після
проведення зазначених вище процедур інкорпорації та консолідації.
Таким чином, в Україні повинна працювати комплексна система норм і
процесуальних положень, зрозумілих за змістом, що забезпечують пошук
оптимальних рішень як нормативного, так і правозастосовного характеру, і
які дозволяють вирішувати усе різноманіття проблем, які виникають в сфері
інтелектуальної власності та під час правової охорони й захисту прав
інтелектуальної власності
По перехідних фундаментальних темах:
Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми
законодавчого забезпечення та правозастосування. РК УкрІНТЕІ №
0107u009140. Термін виконання – 2008 – 2011 рр. Наукові керівники: членкор. О.П. Орлюк, к. ю. н. О.Ф. Дорошенко.
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Мета
теми
–
розроблення
науково-методологічних
засад
функціонування системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні,
орієнтованої на всебічний та ефективний захист прав та законних інтересів
винахідників, авторів, власників та добросовісних користувачів об‘єктів
інтелектуальної власності задля забезпечення гарантованих Конституцією
України прав та свобод; розроблення пропозицій щодо удосконалення
чинного законодавства України та правозастосовної практики у сфері захисту
прав інтелектуальної власності з врахуванням загальновизнаних
міжнародних та європейських підходів та стандартів.
У рамках зазначеної проблематики досліджуються такі аспекти
теми:
1. Дослідження законодавчих механізмів захисту фірмових
найменувань, зазначень походження товарів, торговельних марок (знаків для
товарів і послуг), правового режиму об‘єктів інтелектуальної власності,
створених за рахунок коштів державного бюджету або іншого
централізованого фінансування.
Наукові керівники: д.ю.н., член-кор. О.П. Орлюк.
2. Дослідження питань охорони та захисту авторських та суміжних
прав в контексті правозастосування та правореалізації.
Наукові керівники: к.ю.н. О.О. Штефан, к.філ.н. В.С. Дроб‘язко.
3. Дослідження проблем захисту прав інтелектуальної власності у
судовому порядку та практики правореалізації.
Наукові керівники: к.ю.н. О.Ф. Дорошенко, С.А. Петренко.
4. Дослідження щодо проблеми захисту прав інтелектуальної власності
із застосуванням юрисдикційних та неюрисдикційних форм
Наукові керівники: к.ю.н. О.О. Штефан, Л.І.Работягова.
Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної
власності знайшли свій прояв у такому вигляді:
 Наукові результати:
 Нові знання. Знання, отримані на основі зібраного та
узагальненого науково-теоретичного та практичного матеріалу, включаючи
доктринальні та законодавчі джерела зарубіжних країн, а також в результаті
проведених наукових досліджень дозволили розробити пропозиції та
рекомендації щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства
України з питань захисту прав інтелектуальної власності (а за відсутності
відповідних нормативно-правових актів розробити їх проекти), зокрема до
проектів:
 проаналізовано положення Податкового кодексу України з метою
співвідношення його положень із положеннями чинного спеціального
законодавства у сфері інтелектуальної власності (на замовлення Ради
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Національної безпеки і оборони України, Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України;
 розроблено зауваження та пропозицій до проектів зразків примірних
договорів у сфері авторського права та суміжних прав (на замовлення
Державного департаменту інтелектуальної власності) з метою удосконалення
договорів у сфері інтелектуальної власності. Зазначені зауваження та
пропозиції Інституту були враховані Державним департаментом
інтелектуальної власності під час доопрацювання зазначених зразків
документів.
 опрацьовано Рекомендації щодо охорони та захисту авторського
права у засобах масової інформації(на замовлення Державного департаменту
інтелектуальної власності) з метою надання методичної допомоги засобам
масової інформації у частині охорони та захисту авторського права при
створенні та використанні об‘єктів авторського права та іншими об‘єктами
господарювання, які використовують об‘єкти авторського права, які
належать засобам масової інформації;
 підготовлено зауваження та пропозиції до проекту Методичних
рекомендації Вищого господарського суду України ―Про внесення змін та
доповнень до рекомендацій президії від 10.06.2004 № 04-5/1107 ―Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов‘язаних із захистом прав
інтелектуальної власності (на замовлення Вищого господарського суду
України);
Зазначені пропозиції та зауваження Інституту були обговорені під час
роботи круглого столу «Судова практика розв‘язання спорів, пов‘язаних із
захистом прав інтелектуальної власності», що проходив в рамках XVІ
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти
інтелектуальної власності (Ялта, 6-10 вересня 2010).
 Наукова новизна
На сьогодні Україна перебуває у завершальній стадії формування
механізмів правової охорони інтелектуальної власності, що характеризується
створенням законодавчих засад регулювання відносин у сфері авторського
права та суміжних прав, права промислової власності, захисту від
недобросовісної конкуренції тощо, які в цілому відповідають
загальновизнаним міжнародним вимогам та стандартам; функціонуванням
досить розгалуженої інфраструктури, інституційна діяльність якої
спрямована на забезпечення правової охорони інтелектуальної власності.
Однак, незважаючи на помітні позитивні зміни, здійснені в даному
напрямку, вітчизняна нормотворча та правозастосовна практика все ще
характеризуються комплексом серйозних проблем, що потребують негайного
розв‘язання. Однією з найактуальніших проблем на даному етапі розвитку є
відсутність системи ефективного захисту прав інтелектуальної власності, що
проявляється як на рівні законодавчого забезпечення цього процесу, так і у
практиці застосування відповідних нормативно-правових актів органами
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державної влади, правоохоронними органами, суб‘єктами господарської
діяльності тощо. Даний висновок у повній мірі підтверджується позицією
провідних фахівців у сфері інтелектуальної власності, висловленою під час
проведення парламентських слухань з питань захисту прав інтелектуальної
власності в Україні, які відбулися 21 березня 2007 року відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 14 грудня 2006 р. № 459-V.
Вищезазначені обставини свідчать про нагальну потребу проведення
комплексу заходів, спрямованих на розбудову ефективно функціонуючої
системи захисту прав інтелектуальної власності.
Для досягнення вказаної мети:
1. Проведено:
 дослідження щодо:
 співвідношення авторського права і суміжних прав з трудовим
правом України;
 застосування критерію ―здатність позначення вводити в оману‖ при
використанні схожих позначень;
 проблем патентування промислових зразків, які відтворюють
зовнішній вигляд виробів технічного призначення;
 проблем патентування лікарських засобів в Україні;
 відбору ліцензійних тем в практиці продажу супутніх ліцензій;
 підходів, що висловлювались у правовій доктрині, цивілістичній та
процесуальній доктринах щодо визначення понять «охорона» та «захист»
прав;
 питань охорони та захисту ―інтересу‖ (―охоронюваного інтересу‖,
―законного інтересу‖, ―охоронюваного законом інтересу‖);
 концептуальних питань цивільного процесуального права та
авторського права і суміжних прав в контексті поняття ―самозахист ‖;
 судової практики у кримінальних справах, порушених за вчинення
злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності.
 особливостей призначення покарання за вчинення злочинів у
галузі авторського права і суміжних прав;
 критеріїв у висновках експертів про неправомірне виготовлення і
розповсюдження примірників об‘єктів авторського права і суміжних прав;
 поняття «вчення про інтерес» через призму положень теорії права,
цивільного права та цивільно-процесуального права з урахуванням
специфіки авторсько-правових відносин;
 судову практику у кримінальних справах, порушених за вчинення
злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності;
 порівняльно-науковий аналіз нормативно-правових актів:
 співвідношення авторського права і суміжних прав з трудовим
правом у РФ, Молдові, Білорусі, Казахстані та Туркменістані;
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 норм чинного законодавства України з питань кримінально-правової
охорони авторського права і суміжних прав, прав на знаки для товарів і
послуг;
 норм чинного законодавства України з питань кримінально-правової
охорони авторського права і суміжних прав;
 моніторинг:
 он-лайн доступності баз даних та інформаційно-довідкових систем
зарубіжних країн стосовно об‘єктів права промислової власності, з метою
розміщення та оновлення відповідної інформації на веб-сайті НДІ
інтелектуальної власності НАПрНУ;
 юридичну літературу з питань кримінально-правової охорони
авторського права і суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг;
отримано консультації від працівників органів досудового слідства щодо
особливостей виявлення кримінально-караних правопорушень в галузі
інтелектуальної власності та специфіки розслідування таких злочинів.
2. Проведено 87 судових експертизи, 23 спеціальних експертних
досліджень об‘єктів інтелектуальної власності (ОІВ). За результатами
експертиз та досліджень підготовлено висновки загальним обсягом 154,8 др.
арк.
3. Підготовлено 6 висновків науково-правової експертизи загальним
обсягом 4,9 др. арк. та звіт з оцінки майнових прав (3,2 др. арк.)
4. Здійснюється робота:
 по написанню і упорядкуванню видання ―Енциклопедія авторського
права‖. Обсяг роботи – понад 100 друк. аркушів. Це буде перше
енциклопедичне видання з авторського права на території СНД.
Енциклопедія охоплюватиме три століття (1710-2010 рр.). До неї увійдуть
статті про становлення, історичний розвиток і сучасний стан авторського
права на міжнародному, регіональному і національному рівнях. Значне місце
буде відведено прецедентному праву (тобто судовій практиці) в цій важливій
галузі інтелектуальної власності. Численні статті будуть присвячені країнамчленам Бернської конвенції (164 країни). До енциклопедії увійдуть статті про
окремих авторів, так чи інакше причетних до становлення і розвитку
авторського права.
 Фактичні результати:
1. Опубліковано та підготовлено до друку:
 Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособ. / И.Ф.
Коваль; под. общ. ред. Е.П. Орлюк. – К.: ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. –
300 с.
 Петренко С.А. Розвиток правової охорони комп‘ютерних програм:
теорія та практика. – К., НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. –
204 с. (передано до друкарні);
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 34 наукових статті (17,4 др. арк.) і 21 теза (3,8 др. арк.) наукових
доповідей співробітників Інституту з питань удосконалення прав захисту
автора твору як учасника господарських відносин, спростування
недостовірності інформації як спосіб захисту репутації юридичних осіб,
фальсифікації творів мистецтва, проведення судової експертизи з розгляду
справ, пов‘язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, самозахисту
авторського права і суміжних прав.
Проведене дослідження за даною темою дозволило виробити низку
заходів, рекомендацій та зробити наступні висновки щодо:
 Національного законодавства з інтелектуальної власності
1. Закріплене чинним законодавством та вироблені наукою цивільного
права підходи до визначення поняття самозахисту не дають повного та
правильного уявлення про правову природу цієї форми захисту авторського
права і суміжних прав. Аналіз проведеного наукового дослідження дозволяє
стверджувати, що:
- самозахист авторського права та/або суміжних прав може
здійснюватися лише щодо існуючого права, яке охороняється законом;
- самозахист авторського права та/або суміжних прав вчиняється
особою на захист своїх прав самостійно, без звернення до юрисдикційного
органу та поза будь-яким нормативно встановленим регламентом;
- право на самозахист авторського права та/ або суміжних прав виникає
з моменту порушення права;
- самозахист може застосовуватися і коли порушення авторського
права та/або суміжних прав триває, і коли порушення цих прав вже відбулося
і припинилося;
- самозахист може здійснюватися як у формі дій, так і у формі
бездіяльності;
- способи самозахисту авторського права та/або суміжних прав
обираються власником права на свій розсуд, виходячи з вимог закону та
моральних засад суспільства.
2. На сьогодні наявні колізії вітчизняного законодавства в аспекті про
неоднозначний підхід до розподілу особистих немайнових і майнових прав на
службові твори між роботодавцем і працівником, а саме:
- можливість зазначення на примірниках твору імені (найменування)
роботодавця чинним законодавством України не передбачається, в той час як
на сьогодні значна кількість службових творів випускається в світ із
одночасним зазначенням як імені працівника, так і найменування
роботодавця;
- реалізація норми ч. 3 ст. 16 Закону України «Про авторське право і
суміжні права» на сьогодні є досить проблемною та викликає ряд важливих
питань, які не врегульовані ні на законодавчому рівні, ні на практиці;
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- жодним із нормативно-правових актів не врегульовано подальшу
долю виключних майнових прав на службовий твір, переданих
роботодавцеві, якщо підприємство роботодавця ліквідоване і в нього немає
правонаступників. В такому випадку автор не може стати правонаступником
юридичної особи, а у виключних майнових прав на службовий твір, які
належали ліквідованій юридичній особі, більше немає власника – ніхто не
може дозволяти чи забороняти використання такого службового твору і
фактично будь-яка інша особа може почати використовувати його на власний
розсуд;
- відсутність правової норми, що регулювала б порядок створення та
використання службових виконань, фонограм та відеограм фактично
призводить до того, що роботодавець змушений укладати з працівником
окремий договір про відчуження виключних майнових суміжних прав чи
інший розподіл таких прав, оскільки інакше правомірне використання таких
виконань, фонограм, відеограм є не можливим.
3. Загальний рівень злочинності в галузі інтелектуальної власності все
ще є високим, що викликає звинувачення України в низьких стандартах
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Найбільш поширеними
злочинами в галузі авторського права і суміжних прав на сьогодні є
незаконне відтворення і розповсюдження примірників фонограм та
аудіовізуальних творів, незаконне відтворення, розповсюдження, зберігання
комп‘ютерних програм.
Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності.
РК УкрІНТЕІ № 0109U008062. Термін виконання – 2010 – 2014 рр. Наукові
керівники: член-кор. НАПрН України О.П. Орлюк, к. ю. н. О.Ф. Дорошенко.
Мета теми – дослідження проблем управління правами інтелектуальної
власності в загальнотеоретичному та правозастосовчому аспектах,
нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів
розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, вироблення
пропозицій щодо уточнення ряду наукових категорій та вдосконаленню
чинного законодавства і практики його застосування.
У рамках зазначеної проблематики у звітному періоді досліджувалися
такі аспекти теми:
1. Аналіз теоретичних джерел з питань управління правами
інтелектуальної власності. Вивчення досвіду економічно розвинених кран, у
т.ч. країн ЄС, а також досвіду країн СНД з питань розбудови державної
політики у сфері управління правами інтелектуальної власності.
Наукові керівники: к.ю.н. О.О. Штефан, Л.І.Работягова, А.В. Міндрул.
2. Дослідження досвіду діяльності організацій колективного управління за кордоном, у т.ч. в країнах ЄС та країнах СНД. Аналіз законодавства
України,
законодавства
ЄС,
законодавства
СНД,
міжнародного
законодавства з питань гарантування й забезпечення правового захисту прав
авторів, винахідників тощо.
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Наукові керівники: к.ю.н. О.О. Штефан, к.філ.н. В.С. Дроб‘язко, д. е.
н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверський.
3. Вивчення іноземної судової практики захисту прав та інтересів
суб‗єктів авторського права, та практики діяльності правоохоронних органів.
Аналіз проблем національної політики у сфері правової охорони й захисту
авторських і суміжних прав.
Наукові керівники: к.ю.н. О.Ф. Дорошенко, к.ю.н. О.О. Штефан,
к.філ.н. В.С. Дроб‘язко.
4. Дослідження проблем боротьби з піратством в авторському праві і
суміжних правах з метою відпрацювання рекомендацій та правових
механізмів, спрямованих на захист авторських прав. Розроблення пропозицій
щодо удосконалення національного законодавства, що визначає правові
засади діяльності та правовий статус організацій колективного управління, а
також удосконалення механізмів їх взаємодії на національному та
міжнародних ринках.
Наукові керівники: к.ю.н. О.Ф. Дорошенко, к.ю.н. О.О. Штефан, О.О.
Тверезенко.
Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної
власності знайшли свій прояв у такому вигляді:
 Наукові результати:
 Нові знання. Знання, отримані на основі зібраного та узагальненого
науково-теоретичного та практичного матеріалу, включаючи доктринальні та
законодавчі джерела зарубіжних країн, а також в результаті проведених
наукових досліджень дозволили прийти до висновку, що структурні зміни в
економіці обумовлюють необхідність більш глибокого обґрунтування шляхів
розв'язання проблем правової охорони й захисту прав на об‘єкти
інтелектуальної власності, управління правами інтелектуальної власності.
При дослідженні цієї теми особлива увага була приділена питанням, які
пов'язані з процесом просування об‘єктів інтелектуальної власності на ринок
інтелектуального капіталу.
 Наукова новизна
Незважаючи на помітні позитивні зміни, здійснені в напрямку
створення законодавчих засад регулювання відносин у сфері авторського
права та суміжних прав, права промислової власності, захисту від
недобросовісної конкуренції тощо, які в цілому відповідають
загальновизнаним міжнародним вимогам та стандартам; функціонуванням
досить розгалуженої інфраструктури, інституційна діяльність якої
спрямована на забезпечення правової охорони інтелектуальної власності,
вітчизняна нормотворча та правозастосовна практика все ще
характеризуються комплексом серйозних проблем, що потребують негайного
розв‘язання. Однією з найактуальніших проблем на даному етапі розвитку є
відсутність системи ефективного управління правами інтелектуальної
власності як об‘єкту комерціалізації, що проявляється як на рівні
законодавчого забезпечення цього процесу, так і у практиці застосування
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відповідних нормативно-правових актів органами державної влади,
правоохоронними органами, суб‘єктами господарювання тощо.
Вищезазначені обставини свідчать про нагальну потребу проведення
комплексу досліджень та заходів, спрямованих на розбудову ефективно
функціонуючої системи правового регулювання інституту інтелектуальної
власності та удосконаленню практики правозастосування в контексті
управління правами інтелектуальної власності.
Для досягнення вказаної мети:
Проведено:
 дослідження щодо:
 розкриття правової природи авторських прав як об‘єкту управління;
 договірного забезпечення процесів управління та розпорядження
правами інтелектуальної власності;
 правового регулювання відносин у сфері управління правами
інтелектуальної власності у порівняльно-правовому аспекті (країни ЄС,
країни СНД, тощо);
 державного регулювання та участі держави в патентно-правових
відносинах;
 розмежування прав на об‘єкти інтелектуальної власності, створені за
рахунок бюджетного фінансування;
 особливостей оподаткування операцій, пов‘язаних з управлінням
правами інтелектуальної власності;
 забезпечення на рівні національних та міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та звітності щодо нематеріальних активів.
 принципу правовідносини між роботодавцем та автором стосовно
створення та використання службових об‘єктів інтелектуальної власності;
 питань набуття прав інтелектуальної власності.
 порівняльно-науковий аналіз нормативно-правових актів:
 загальних положень та законодавчих актів, які необхідно
враховувати при укладанні договорів застави майнових прав інтелектуальної
власності;
 змісту договору застави та правомочності заставодавця та
заставодержателя щодо предмета застави;
 дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою,
збереження та припинення застави;
 проекту договору, що є додатком до тендерної документації щодо
здійснення процедури закупівлі шляхом відкритих торгів послуг, пов‘язаних
з базами даних, стосовно визначення відповідності умов такого договору
вимогам законодавства України у сфері інтелектуальної власності.
 положення Проекту Податкового кодексу України з метою
співвідношення його положень із положеннями чинного спеціального
законодавства у сфері інтелектуальної власності.
 моніторинг з питань:
 загальних положень законодавства України про заставу;
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 реєстрації договорів застави;
 звернення стягнення на заставлене майно та його реалізація;
 практики укладання договорів застави;
 спорів, що виникають у зв‘язку з виконанням або розірванням
договорів застави.
 Фактичні результати:
1. Опубліковано та підготовлено до друку:
 Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної
власності‖. –К.: ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. – № 3.
 9 наукових статей (4,6 др. арк.) і 10 тез (3,0 др. арк.) наукових
доповідей співробітників Інституту з питань управління правами
інтелектуальної власності в загальнотеоретичному та правозастосовному
аспектах.

Науково-дослідний центр правової інформатики
Завершені
1. Дослідження, розроблення і розвиток комп‘ютеризованих систем
інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої,
правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності.
РК УкрІНТЕІ №0102U002182. Термін виконання: 2002 – 2010 рр. Науковий
керівник: член-кор. НАПрН України М.Я. Швець.
Мета роботи - створення ефективних систем правової інформації,
підвищення якості та оперативності законопроектних робіт; сприяння
запровадженню законів і підзаконних актів органами державної влади,
юридичними і фізичними особами в Україні і за її межами; сприяння
правовому вихованню та правовій освіті.
Створення інтегрованої комп‘ютеризованої системи інформаційноаналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної,
правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності в Україні.
Об‘єкт
дослідження
системи
інформаційно-аналітичного
забезпечення
законотворчої,
нормотворчої,
правозастосовної,
правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності та їх розвиток на
основі застосування сучасних методів і засобів системної інформатизації,
забезпечення науково-дослідних розробок в галузі правової інформатики та
їх впровадження згідно з вимогами Національної програми інформатизації
України, Національної програми правової освіти України, Указів
Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій», «Про Єдину комп‘ютерну
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інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі
злочинністю», «Про захист інформації в автоматизованих системах» та ін.
У рамках зазначеної проблематики дослідження були спрямовані на
досягнення максимального рівня інформатизації для:
- піднесення рівня обґрунтованості рішень за рахунок можливості
широкого використання різних джерел альтернативної аналітичної
інформації, оперативної обробки даних, повнішого інформаційного
забезпечення зазначених напрямків діяльності, застосування сучасних
методів та засобів опрацювання даних, що сприяє зменшенню суб‘єктивних
чинників;
- підвищення продуктивності праці в нормотворчій та правозастосовній
діяльності за рахунок можливості швидкого пошуку та порівняльного аналізу
даних у великих масивах інформації;
- впровадження принципу одноразової фіксації та спільного
використання різними споживачами даних, а також технології їх
опрацювання та розповсюдження;
- синхронізації інформаційних потоків, скорочення технологічного
циклу проходження документів, уникнення дублювання процесів та
багатоаспектне використання накопичених даних;
- можливості застосування сучасних методів і засобів обробки даних
для моделювання та прогнозування наслідків введення нових нормативноправових актів;
- значної економії матеріальних і трудових ресурсів у порівнянні з
традиційною технологією.
Основні наукові результати згідно з технічним завданням і науковим
планом: створена науково-технічна продукція для широкого впровадження й
використання засобів системної інформатизації та автоматизованих
інформаційних систем в діяльності органів державної влади, юридичних та
фізичних осіб.
Дослідження виконувались у тісній співпраці з Управлінням
комп‘ютеризованих
систем
Апарату
Верховної
Ради
України;
Департаментом інформаційних технологій МВС України, Київським
національним університетом внутрішніх справ, Національною юридичною
академією України імені Ярослава Мудрого та іншими колективами.
Створено теоретичну базу системної інформатизації правових
інформаційних систем, а саме:
- здійснено всебічний аналіз законодавства України у сфері інформації
та інформатизації в Україні;
- на основі проведених досліджень узагальнено та розроблено основні
принципи
побудови
сучасної
системи
інформаційно-аналітичного
забезпечення законотворчої діяльності;
- досліджено питання формалізації знань та побудови баз знань у
правовій сфері, сформульовано основні вимоги до комп‘ютеризованої
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системи правової інформації, розроблено відповідне інформаційне,
лінгвістичне та програмне забезпечення;
- розроблено модель системи комп‘ютеризованого управління, загальну
схему проходження інформації в структурах державної влади, виділено
основні етапи опрацювання потоків нормативно-правових актів та ін.;
- з метою гармонізації законодавчої бази України з міжнародним
правом розроблено українську версію тезауруса EUROVOC, що має єдине
систематизоване представлення еквівалентів понад 6 тисяч понять
українською, англійською, французькою та російською мовами;
- на основі дослідження термінів, визначення яких подано в чинних
нормативно-правових актах України, розроблено та створено автоматизовану
інформаційно-пошукову систему «Термінологія законодавства України»;
- здійснено ґрунтовний аналіз джерел правової інформації в Україні
для розроблення, створення та ведення еталонної бази даних нормативноправової інформації Парламенту України;
- здійснено початкові теоретичні дослідження для подальшого
розвитку системної інформатизації в рамках проектів державних програм
«Електронний парламент», «Електронний уряд»;
- розроблено загальні концептуальні засади інформаційнокомп‘ютерного озброєння органів внутрішніх справ України;
- досліджено сучасний стан, проблеми та напрями розвитку правової
інформатизації органів внутрішніх справ України, принципи формування
інформаційних підсистем правоохоронних органів, а також проблеми та
напрями розвитку інформатизації прокуратури України;
- з метою формування інформаційного простору судів загальної
юрисдикції та інших установ систем судоустрою України окреслено цілі
інформатизації судочинства, дано визначення інформаційного процесу за
стадіями провадження у кримінальних справах, досліджено інформаційні
системи та технології судочинства, розроблено структуру тезауруса «Судова
практика»;
- проаналізовано законодавство України та шляхи інформатизації у
сфері правоосвітньої діяльності.
Практичним результатом дослідження є створення та впровадження
комп‘ютеризованої системи безперервного інформаційно-аналітичного
забезпечення
законотворчої,
нормотворчої,
правозастосовної,
правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності, що має
загальнодержавне, народногосподарське та міжнародне значення для
України. Система інтегрує десятки автоматизованих комплексів
інформаційно-аналітичного опрацювання даних, що забезпечують
конвеєрну обробку та синхронізацію потоків інформації, оперативний
контроль і прозорість законотворчого процесу, безперервне відстеження
життєвого циклу кожного нормативно-правового акту.
В межах розробок за темою створена ―Система (бібліотека) баз даних
і знань у галузі держави і права‖, що рекомендована Міністерством освіти і
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науки України та іншими органами для широкого використання. Система
впроваджена, функціонує і вдосконалюється згідно з планами між Центром
та відповідними державними структурами.
Система функціонує в динамічному і статичному режимах, тобто
постійно оновлюється та періодично видається (на диску).
У межах теми дослідження постійно здійснювалась і здійснюється 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».
Створена Центром комп‘ютеризована система інформаційноаналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності має
загальнодержавне, народногосподарське та міжнародне значення для
України. Система інтегрує десятки автоматизованих комплексів
інформаційно-аналітичного опрацювання даних, що забезпечують конвеєрну
обробку та синхронізацію потоків інформації, оперативний контроль і
прозорість законотворчого процесу, безперервне відстеження життєвого
циклу кожного нормативно-правового акту. Система впроваджена,
функціонує і вдосконалюється згідно з планами між Центром та
відповідними державними структурами.
В рамках співпраці з Управлінням комп‘ютеризованих систем апарату
Верховної Ради України здійснювалось формування еталонної бази даних
нормативно-правових актів України, інформаційно-аналітичне забезпечення
законотворчого процесу Верховної Ради.
Формувалися 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" (для користувачів);

БД ІПС ―Київ‖ (для користувачів);

БД ІПС ―Крим‖ (для користувачів);

БД ―Законопроекти‖ (для користувачів)
Первинні технологічні БД "3аконодавство-3", ―Київ‖ та ―Крим‖
призначені для адміністрування (введення документів, внесення змін,
виправлення помилок в текстах документів та пошукових образах, створення
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протоколів роботи тощо). БД ІПС призначені для користувачів. Їх
актуалізація забезпечується блоками поновлення, які створюються з
використанням протоколів роботи адміністраторів з первинними
технологічними БД.
Проводились роботи по розвитку та підтримці програмного
забезпечення ІПС «Законодавство»:
- узагальнення досвіду користувачів по роботі з системою, виявлення
помилок та незручностей в користуванні, внесення пропозицій щодо змін в
програмному забезпеченні та структурах баз даних;
- вивчення переваг в системах конкурентів;
- розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи Системи,
опрацювання та впровадження змін в програмне забезпечення Системи;
- постійна робота з розробниками програмного забезпечення по
вдосконаленню системи, перспективних напрямках розвитку, одержанню
нових інсталяційних пакетів системи та програмуванню ключів захисту
інформації.
Здійснювалось розроблення нових елементів інформаційного й
програмного забезпечення ІПС, їх впровадження, промислова експлуатація
системи та підготовка заключного звіту по темі.
Попередній звіт за темою заслухано на Президії АПрН України 30
червня 2009 р. (Постанова № 66/1), звіт обсягом 962 с. направлено до
Президії НАПрН України 22 вересня 2010 р., вих. № 122.
Публікації по НДР у 2010 р., відповідно до показників паспорта
бюджетної програми:
Посібник:
Інформаційне
право:
навчальний
посібник
/
Б.Л. Раціборинський, В.Г. Хахановський, М. Я. Швець та ін.; під заг.
редакцією В. В. Дурдинця. – К.: ДП «Друкарня МВС України», 2009. – 213 с.
Монографія: Проблеми теорії і практики криміналістичної
інформатики: монографія / В.Г. Хахановський. – К.: Вид. дім «АванпостПрим», 2010. – 382 с.
Наукові журнали, збірники наукових статей і тез:
1. Правова інформатика. № 1(25). – К.: НДЦПІ АПрН України, 2010. –
102 с.
2. Правова інформатика. № 2(26). – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2010.
– 100 с.
2. Комп‘ютеризована навчально-консультуюча інформаційна правова
система. РК УкрІНТЕІ № 0107U012386.Термін виконання – 2008 – 2010 рр.
Науковий керівник: к. т. н. С. М. Іванов.
Мета дослідження – розроблення знаннєво орієнтованих принципів
побудови і практична реалізація програмного комплексу комп‘ютеризованої
навчально-консультуючої інформаційної правової системи для забезпечення
навчального процесу та діяльності юридичної клініки на принципах
онтологічного представлення даних.
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Виконання досліджень в межах зазначеної науково-дослідної роботи
безпосередньо пов‘язано з реалізацією Завдань Національної програми
інформатизації України (Закон України від 4 лютого1998 року № 74/98-ВР)
та Національної програми правової освіти України (Указ Президента України
від 18.10.2001 р. № 992/2001).
Згідно з технічним завданням у 2010 р. виконувалась така робота:
- Реалізація підсистеми автоматизованого формування онтологічної
бази навчальних матеріалів.
- Відлагодження модулів підсистеми на прикладі інформації обраного
змістового наповнення.
- Створення підсистеми пошуку та навігації у онтологічній базі знань
навчальних матеріалів.
- Розроблення Web-інтерфейсу підсистем. Опрацювання і оптимізація
діалогових ситуацій у системі.
- Розроблення консультуючої підсистеми. Наповнення онтологічної
бази знань інформацією обраного спрямування. Встановлення зв‘язків між
елементами.
- Аналіз ефективності методики наповнення і технології поновлення
даних у базі. Створення інсталяційного завантажувального диску комплексу.
- Відлагодження модулів навчально-консультуючої інформаційної
правової системи у середовищі комп‘ютерного класу Центру інформаційних
технологій НЮАУ ім. Я. Мудрого. Тестування працездатності підсистем в
обраній предметній області. Дослідна експлуатація системи при проведенні
самостійної підготовки студентів.
- Підготовка і оформлення звіту по темі.
Підготовлено попередній звіт за темою, який заслухано на Президії
НАПрН України 24 вересня 2010 р. (Постанова № 72/15).
Підсумковий звіт обсягом 247 с. оформлено 23 листопада 2010 року.
Наявний акт впровадження результатів НДР «Комп‘ютеризована навчальноконсультуюча інформаційна правова система» у вигляді пакету програм
JURONT з реалізованими у ньому методами онтологічного представлення
даних і змістовним наповненням інформацією в галузі кримінального права
України в діяльність Центру інформаційних технологій Національної
юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.
Сутність ідеї, що покладена в основу розробки.
Проведені в рамках даної роботи дослідження показали необхідність і
можливість розробки знаннєво орієнтованих навчально-консультаційних
систем для правознавців на нових інтелектуальних засадах подання правової
інформації та її обробки.
Важливою також є процедура використання такого інформаційного
середовища спеціалістами різного рівня – від студента юридичної
спеціальності до професора, де система має автоматично налаштовуватись на
рівень подання інформації відповідно до вимог користувача.
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Таким чином, процес автоматизації та структуризації інформації для
створення корпоративного юридичного простору є задачею створення
інтелектуальної комп‘ютерної системи, що базується на знаннєво
орієнтованому підході та відповідає всім вимогам до процесу створення
систем штучного інтелекту.
Теоретичні засади - створення комп‘ютеризованої навчальноконсультуючої інформаційної правової системи.
Структура сучасних соціальних систем дуже ускладнена величезною
кількістю інформації, тому необхідно вибирати найоптимальнішу та
найгнучкішу модель представлення знань.
Для реалізації складних соціальних систем можна використовувати
фреймові, семантичні, реляційні та/або онтологічні моделі представлення
знань.
В результаті дослідження, аналізу переваг і недоліків різних систем
представлення знань вибрано онтологічну модель знання.
Онтології є базою для інтелектуальних засобів пошуку ресурсів в
мережі Інтернет, реалізації нових методів подання й обробки знань і запитів
до них. Вони здатні точно і ефективно описувати семантику даних для певної
предметної області і вирішувати проблему несумісності і суперечливості
понять. Онтології можна доповнити власними засобами обробки (логічного
виведення), що відповідає завданням семантичної обробки інформації.
Здійснена практична реалізація онтологічної моделі.
Розробка виконана з використанням сучасних технологій об'єктноорієнтованого візуального програмування, в середовищі Eclipce 3.4 на мові
Java з підтримкою JDK версії 1.6.
Структура бази даних містить:
• дані про можливі записи понять і зв'язків між ними;
• зв'язки між поняттями;
• тексти, які відносяться до понять і зв'язків між ними у вигляді набору
пропозицій;
• дані про джерела текстів та їхню структуру.
Порядок роботи з системою проілюстровано на прикладі. Описано
послідовність дій по розбору змісту конкретної пропозиції та формування
фрагмента семантичної мережі. Інтерфейс системи і аналізований текст
можливо представити на українській, російській та англійській мовах.
Розроблено методологію використання знаннєво орієнтованої системи
JURONT (юридична онтологія).
Система JURONT використовується в локальній мережі Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. В даний час йде процес
наповнення бази знань інформацією з галузі кримінального права України.
Група експертів будує онтологію на основі змісту підручника з
кримінального права, який є базовим для вивчення цієї дисципліни, та з
інших джерел. Надалі в базу знань буде включена інформація з суміжних
галузей права.
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Завершення розробки програмної частини проекту створює підґрунтя
для подальшого вирішення цілого ряду нових завдань у навчанні студентів,
найбільш значимі з них наступні:
Завдання «інформаційно-довідкове». У цьому випадку звернення до
бази знань здійснюється з метою отримання довідкової інформації про
правові поняття (концепти), його ознаки та його описи. Виведення
інформації передбачається у вигляді таблиці. Це завдання підтримує
навчання для користувача.
Завдання «інформаційно-пошукове». За набором ознак поняття
(концепту) і значенням пошукових атрибутів виконується пошук шуканого
поняття і його розширеного опису. Це довідкове завдання, результат
виводиться у вигляді таблиці.
Завдання «упорядкування структури бази знань». Завдання призначене
для роботи в семантичній мережі понять онтології для визначення ланцюжків
пов'язаних понять і впорядкування зв'язків між існуючими поняттями. Це
завдання передбачене для роботи експертів в проблемній області, хоча в
подальшому можливо дати доступ до цього завдання рядовим користувачам.
Завдання «побудови і розширення власної бази знань». Для
формування власної онтології на основі створеного експертами
інформаційного ядра, яке буде доповнюватися користувачами на свій розсуд.
Таким чином, кожен користувач має можливість створити індивідуальну
онтологію.
Завдання «злиття онтологій». Передбачено реалізувати процедури
порівняння онтологій різних користувачів і автоматичного об'єднання баз
знань, створених різними користувачами. У цьому завданні передбачається
автоматичне (у деяких складних випадках - автоматизоване) вирішення
колізій, пов'язане з можливими протиріччями в трактуванні понять. З цим
режимом роботи пов'язаний активний розвиток системи JURONT. Це дасть,
як у відомому проекті «Вікіпедія», значне розширення авторів онтології і
швидку побудову бази знань до розмірів, коли вона буде реально корисна
всім користувачам. У цьому режимі не виключається внесення помилкової
інформації в базу знань, проте передбачаємо у процедурі злиття онтологій
підрахунок і використання рейтингових оцінок зв'язків між поняттями, що
має попередити включення помилкових понять в онтологію.
Завдання «навчання». Передбачається формування документів для
освоєння студентами нових тем і понять. Починаючи з заданого поняття (в
якості теми навчання) в документ будуть включені пов'язані поняття, їх
ознаки, описи, обмеження і буде показана їх взаємна підпорядкованість. З
урахуванням того, що будуть вказані джерела інформації, такий документ
повною мірою може використовуватися як засіб навчання.
Завдання «тестування знань». Передбачається автоматичне формування
тестів по обраній темі (яка визначається заданим поняттям) і правильних
відповідей на них. Також буде розроблена система визначення оцінок
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відповідей користувачів. Дане завдання буде ініціюватися як викладачем, так
і користувачем системи.
Слід підкреслити, що онтологічний метод подання знань є більш
універсальним, ніж інші механізми представлення знань, і це є передумовою
подальшої реалізації у системі JURONT додаткових, крім названих вище,
завдань.
Перспективні напрямки дослідження
Виходячи з досягнутого, сформульовані майбутні напрямки наукових
досліджень, що поглиблюють ступінь автоматизації роботи користувачів з
онтологічною моделлю. Побудова онтології дозволяє досить просто
визначити найбільш значимі для представлення знань концепти і зв'язки між
ними. Представлення знань у вигляді онтології є непростим процесом з точки
зору не тільки великої кількості різних джерел інформації, а й у зв'язку з
різним розумінням користувачами значимості понять. У зв'язку з цим
пропонується формування онтологічного представлення інформації не тільки
викладачами і експертами у розглянутій предметній області, а й самими
учнями.
Таким чином, виникає ідея використовувати модель самоорганізації
для процесу формування онтології. Іншими словами, кожен учень додає до
«спільної онтології» відредаговану власну онтологію, яку він сформував на
підставі свого представлення структури розглянутої інформації.
На підставі онтологій, отриманих великою групою учнів, формується
так звана ідеальна онтологія подання інформації. Ідеальна онтологія є
динамічною базою знань, яка постійно вдосконалюється і розвивається. При
формуванні онтології для кожного поняття визначається його вага.
Формально онтологія розглядається у вигляді графічного представлення
ієрархії понять і множин зв'язків. Взаємна підпорядкованість понять
визначається згідно зі значенням ваг понять. Використовуване графічне
представлення - це так званий граф онтології.
Однак на практиці виникає необхідність мінімізувати відстань між
онтологією, складеної певним учнем, і ідеальною онтологією. У подальшому
розвитку даної роботи цей процес передбачається здійснювати за допомогою
порівняння графів онтології. Для побудови таких графів пропонується
використовувати метод нечіткого структурного аналізу онтологій, що
дозволяє вирішити задачу порівняння двох онтологій шляхом операцій
порівняння множин.
Висновки відносно наукової новизни
У виконаній роботі запропоновано вирішення задачі формування
загальної бази знань навчання спільнотою користувачів. У якості моделі
представлення інформації для навчання обрано її опис у вигляді онтології.
Для порівняння побудованих різними користувачами онтологій
використовуються графи онтологій. У свою чергу, для побудови графів
онтологій застосовано метод нечіткого структурного аналізу онтологій,
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оснований на процедурі отримання нечіткої матриці напівдосяжності, з якої
виділяються необхідні множини різних рівнів.
Надалі планується впровадження онтологічної системи навчання з
використанням принципів самоорганізації як однієї із складових частин
порталу спрямованого (індивідуального) навчання студентів юридичної
академії.
Перспективними напрямками подальших досліджень є: - розробка
підсистем перегляду, пошуку інформації та редагування ідеальної онтології з
урахуванням семантики природної мови; - дослідження можливостей
побудови автоматичних процедур формування онтології конкретної
предметної області на основі агентів для аналізу змісту інформаційних
матеріалів в різних джерелах.
Публікації по НДР у 2010 р., відповідно до показників паспорта
бюджетної програми:
1. Модель базы знаний онтологической системы / В.В. Карасюк, С.Н.
Иванов // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях –
2010 : труды научно-технической конференции с международным
участием: в 2 ч. – Харьков: Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, 2010. – Ч. 1. – С. 159 – 162.
2. Модель інформаційного середовища для підготовки юристів / С.М.
Іванов, В.В. Карасюк // Інформатика та системні науки (ІСН-2010) :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 – 20
березня 2010 р. / за ред. д. ф.-м. н., проф. Ємця О.О. – Полтава: РВВ
ПУСКУ, 2010. – С. 75 – 78.
Перехідні теми
Розроблення електронної енциклопедії законодавства України. РК УкрІНТЕІ
№ 0110U001019. Термін виконання: 2010 - 2015 рр. Науковий керівник:
член-кореспондент НАПрН України М. Я. Швець М.Я. (з 01 січня 2011 р. у
зв‘язку з кадровими змінами та рішенням вченої ради – Антоненко С.А.).
Мета дослідження – узагальнення та систематизація інформації щодо
передумов створення та прийняття законодавчих актів України, визначеного
ними понятійного апарату, технології, змін, зв‘язків з іншими нормативноправовими документами, аналітичними та оглядовими матеріалами,
практикою застосування.
Результатом виконання НДР буде створення теоретичної бази та
розроблення електронної енциклопедії законодавства, що міститиме
понятійно-категоріальний апарат, визначений законами, підзаконними
актами та міжнародно-правовими документами, і надасть можливість
унормувати застосування засобів системної інформатизації для розбудови
національного інформаційного простору, до складу якого входять
інформаційно-аналітичні системи та бази даних парламенту, уряду,
міністерств та відомств, розробити єдині вимоги та правила формування
електронних інформаційних ресурсів, забезпечити інформаційну відкритість
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та інформаційну взаємодію між парламентом, органами державної влади та
громадянами.
Виконання досліджень в межах зазначеної науково-дослідної роботи
безпосередньо пов‘язано з реалізацією Завдань Національної програми
інформатизації України (Закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР),
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140-р
«Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку
Національної словникової бази на 2009-2015 роки», Постанови Президії НАН
України від 18.10.2006 р. № 264 «Про концептуальні засади підготовки
Української універсальної енциклопедії».
В результаті проведених попередніх досліджень визначено низку
теоретичних та практичних задач, що потребують вирішення:
- виявити принципи створення термінологічних словників загалом і
специфіку електронних словників зокрема;
- проаналізувати дослідження щодо створення концептуальної моделі
електронної енциклопедії законодавства України;
- створити багаторівневу логіко-понятійну схему, яка відображає
системні особливості текстів законотворчих документів та юридично
визначених ними понять;
- розробити інформаційні структури для узагальнення та
систематизації даних щодо передумов створення та прийняття законодавчих
актів України і визначеного ним понятійно-категоріального апарату, їх
змісту, логіки, термінології, змін, зв‘язків з іншими нормативно-правовими
документами, аналітичними та оглядовими матеріалами, практикою
застосування;
- розробити єдині вимоги та правила формування електронних
інформаційних ресурсів – складових електронної енциклопедії законодавства
України;
- описати особливості побудови енциклопедичної статті та принципів
організації даних;
- здійснити поглиблений аналіз наявних інформаційних фондів
Верховної Ради України, що будуть покладені в основу створення
електронної енциклопедії законодавства України;
- сформувати еталонну базу даних нормативно-правових актів України
як складової підсистеми електронної енциклопедії законодавства України;
- виробити принципи побудови орієнтованого на текст електронного
словника термінології законодавства;
- проаналізувати різні точки зору на питання, пов'язані з визначенням
терміну, критеріями виділення термінів, визначенням їх лінгвістичних
характеристик, а також дослідити проблему юридичного терміна як елемента
законодавчої системи;
- виділити і вибрати терміни за різними напрямками законотворчої
діяльності;
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- з отриманого лексичного масиву для кожного напряму виділити
терміни, значимі для відповідних сфер законодавчої діяльності;
- кожному такому термінові співставити його трактування у
відповідному нормативно-правовому акті з гіперпосиланням на цей
документ.
З метою наближення організації термінології до рівня тезауруса у
відібраному лексичному масиві необхідно визначити преференційні терміни
(preferred term), які будуть використовуватися для представлення даного
поняття (дескриптори), та непреференційні терміни (non-preferred term) –
синоніми чи квазісиноніми преференційних термінів, які не приписуються
документам, але становлять словникову статтю з відсиланням до
відповідного преференційного терміна (аскриптор), та встановити
притаманні їм відношення синонімії, асоціації та відповідної ієрархії з
іншими термінами.
Згідно з технічним завданням у 2010 році здійснювалась така робота:
1) пошук масиву даних електронної енциклопедії законодавства
України (понад 45 тис. термінів та їх визначень) та проведення підготовчих
досліджень і робіт щодо створення концептуальної моделі електронної
енциклопедії законодавства України (перша черга);
2) аналіз наявних інформаційних фондів Верховної Ради України,
вивчення технології збирання та введення інформації щодо їх актуалізації;
3) розроблення структури електронної енциклопедії законодавства
України.
В результаті проведених досліджень:
- розглянуто існуючі види сучасних видань та їх основні
характеристики згідно з ДСТУ 7.60 – 2003;
- проаналізовано існуючі електронні енциклопедії різного напрямку –
від універсальних онлайн-енциклопедій типу All-In-One, Open Encyclopedia
Project, Бізнес-словник, Рубікон, Кругосвєт та ін. до спеціальних
енциклопедій вузької направленості, наприклад: вільна енциклопедія мов
програмування Progopedia, електронна єврейська енциклопедія, православна
енциклопедія Древо та ін. – і, зокрема, Енциклопедії російського
законодавства Гарант;
- проаналізовано існуючі та використані у різних проектах програмні
оболонки; проведена робота з пошуку можливостей придбання необхідного
програмного забезпечення;
- зроблено висновки щодо організації електронного ресурсу і його
структури,
- розглянуто
лінгвістичні
аспекти
розроблення
електронної
енциклопедії законодавства;
- розглянуто стандарт ДСТУ 4032–2001 «Одномовний тезаурус.
Методика розроблення»
та супутні йому стандарти з інформації,
бібліотечної та видавничої справ;
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- сформовано першу частину (том) електронної енциклопедії
законодавства (понятійного апарату).
Розроблено анотований звіт по темі.
Публікації по НДР у 2010 р., відповідно до показників паспорта
бюджетної програми:
Наукові статті:
1. Стратегії створення електронних фондів нормативно-правових актів
України: державний підхід чи шлях до залежності від комерційного виробника
/ С.А. Антоненко // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25). – С. 35-44.
2. Інформація, інформаційні ресурси та інформаційне суспільство /
С.В. Лихоступ, В.М. Лихоступ, А.О. Мороз, Е.Л. Клепець // Правова
інформатика. – 2010. – № 1(25). – С. 45-53.
3. Правові засади функціонування електронних фондів нормативноправової інформації в Україні / С.А. Антоненко // Правова інформатика. –
2010. – № 3(27). – С. 65-74.
4. Лінгвістичні аспекти розроблення електронної енциклопедії
законодавства України / Л.Л. Бєсєдна, В.А. Проценко // Правова
інформатика. – 2010. – № 3(27). – С. 75-80.
Методологія кодифікації інформаційного законодавства. РК УкрІНТЕІ
№ 0110U001020. Термін виконання 2010 - 2012 рр. Науковий керівник
теми: к. т. н. В. М. Брижко.
Метою роботи є створення теоретичної бази кодифікації інформаційного
законодавства України.
Робота спрямована на виконання організаційно-правових заходів, що
визначені Законом України ―Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки‖ від 09.01.07 р. № 537-V, пунктом
2 ―Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства‖ Розділу
III ―Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні‖
якого встановлено: ―З метою підвищення ефективності розвитку
інформаційного суспільства необхідно створити цілісну систему
законодавства, гармонізовану з нормами міжнародного права з питань
розвитку інформаційного суспільства, зокрема здійснити кодифікацію
інформаційного законодавства‖.
Метою дослідження у 2010 р., на першому етапі виконання НДР, є
підготовка висновків та пропозицій з питань методологічних та правових
засад упорядкування інформаційних відносин в державі у частині
інформаційного права в системі права, яке спрямовано на створення цілісної
системи інформаційного законодавства України.
Застосування історичного та системного підходів до ретроспективного
аналізу та узагальнення результатів дослідження щодо походження та
розвитку прав і свобод людини у зв‘язку зі становленням інформаційного
права дозволило зробити та аргументувати низку теоретичних і практичних
висновків:
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1. Побудова в Україні демократичної, соціальної, правової держави, а
також інформаційного суспільства, пов‘язані із необхідністю вдосконалення
нормативно-правових засад упорядкування суспільних відносин в
інформаційній сфері.
Cоціально-управлінська трансформація суспільства визначає головну
об‘єктивну необхідність створення у державі гармонійної та цілісної системи
упорядкування інформаційних відносин, спрямованої на забезпечення
пріоритету прав людини і свобод за умов балансу прав людини, суспільства і
держави.
2. З позицій сучасних міжнародних документів права людини – це
соціальні домагання і можливості людини, об‘єктивно обумовлені системою
суспільних відносин, передовими ідеалами і т. д., що є важливими для
правового становища людини в будь-якому сучасному суспільстві. У
міждержавних стосунках захист прав людини і свобод здійснюється на
основі таких принципів, як неподільність і повага прав людини,
загальноприйнятих відносин держав із власним населенням, співробітництво
держав на базі міжнародних стандартів.
У загальному підсумку щодо світових тенденцій у питаннях прав
людини і свобод можна дійти висновку, що з розвитком суспільноекономічних відносин індивід поступово стає безпосереднім суб‘єктом права
сучасної держави та міжнародного права.
3. У теоретичному плані крізь призму концепцій поколінь прав людини
здійснено узагальнення щодо кваліфікації прав і свобод людини. З розвитком
засобів комунікаційних технологій та мереж виникло нове покоління прав –
права людини в інформаційному суспільстві.
4. Визначено та аргументовано, що інформаційна політика - це
управлінська діяльність державних органів, спрямована на розвиток
інформаційної сфери суспільства, що охоплює всю сукупність відносин,
пов‘язаних зі створенням, отриманням, збереженням, обробкою,
використанням і поширенням інформації та даних у всіх її видах та секторах
застосування.
5. Аналіз та узагальнення інформаційної політики розвинених країн світу
свідчить про те, що сьогодні вони йдуть шляхом цілеспрямованого
упорядкування відносин у національному інформаційному просторі, під яким
розуміється простір щодо юрисдикції відповідної держави, приймають
необхідні законодавчі акти, перебудовують управлінсько-інформаційну
діяльність органів державної влади, прагнуть до систематизації та кодифікації
інформаційного законодавства. Спільна мета у їх розвитку спрямована на
створення глобальної інформаційно-телекомунікаційної системи як засобу
побудови інформаційного суспільства.
6. Досліджено, що з часів проголошення незалежності інформаційна
політика України намагається враховувати цінності світового досвіду,
здійснити зміну масової свідомості у напряму демонополізації діяльності в
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інформаційній сфері, впровадження нових технологій та засобів
телекомунікацій в усі сектори державного управління.
Проте стан та ставлення до інформаційної політики продовжує викликати
гострі дискусії в усіх структурах влади та в суспільстві. Головними є питання
невизначеності у створенні цілісної системи упорядкування інформаційних
відносин та у становленні інформаційного права як самостійної юридичної
галузі в загальній системі права.
7. Завдяки історико-ретроспективному дослідженню питання щодо
управління суспільною думкою за допомогою відомостей зроблено висновок
про те, що одним з головних завдань інформаційного законодавства є
врахування такого історичного феномену як маніпулювання свідомістю
людей.
8. Соціально-політичні реформи у 1990-х рр. у країні призвели до зміни
суспільної свідомості і, як наслідок, до зміни правої свідомості змісту
багатьох понять, які сьогодні активно застосовуються в інформаційному
праві. Крім цього, техніко-технологічний прогрес сприяв появі нових
нормативно-правових актів в інформаційній сфері та багатьох термінів, які
почали широко застосовуватися в законодавстві.
9. За результатами аналізу та узагальнення встановлено, що сучасне
інформаційне законодавство має ряд недоліків. Вони зумовлені тією
обставиною, що різні закони і підзаконні акти, що регулюють відносини,
об‘єктом яких є інформація, приймалися в різний час без узгодження
понятійного апарату.
10. Категорію ―право‖ не можна ділити на так зване ―позитивне
(суб‘єктивне) право‖ та ―природне право‖, тому що з метою досягнення
суб‘єктивних інтересів його трактування та застосування у юридичній формі
завжди буде різним.
11. При удосконаленні інформаційного законодавства пропонується
взяти до уваги те, що держава не може мати монополії на ―право‖. Ця
категорія має природний зміст, є базисом створення норм та законодавства
на основі історично вироблених гуманістичних уявлень щодо людських
стосунків, прав людини і свобод, що висвітлені у відповідних міжнародних
стандартах та у ст. 3 Конституції України.
12. Визначено поняття ―система права‖ як об‘єктивно існуюча, єдина,
цілісна, узгоджена і внутрішньо несуперечлива організація принципів
суспільних відносин та їх віддзеркалення в нормах законодавства,
об‘єднаних у відносно самостійних структурних елементах, які визначають
галузь права. Визначено та обґрунтовано динамічність у розвитку системи
права.
13. Визначено, що інформаційне право – це система суспільних уявлень
про духовні цінності та справедливий життєвий устрій, історично сформованих
світовою цивілізацією, та сформульовані на їх основі соціальні принципи
взаємостосунків у вигляді правових формул (норм права) щодо відносин
суб‘єктів в інформаційній сфері, які виникають у процесі створення, збирання,
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збереження, користування, використання і поширення інформації, даних та
інформаційних ресурсів (продуктів), що охороняються та захищаються
державою у правових нормах інформаційного законодавства.
14. Доведено та аргументовано, що регулювання відносин здійснюється за
допомогою певних інформаційно-правових норм, тобто шляхом встановлення
правил поведінки суб‘єктів інформаційних відносин на базі положень
інформаційного права.
До суб‘єктів відносин в інформаційній сфері відносяться:
 виробники інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних
продуктів, інформаційних послуг, а також інформаційних систем,
технологій і засобів їх забезпечення;
 власники інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних
продуктів, інформаційних послуг, а також інформаційних систем,
технологій і засобів їх забезпечення;
 споживачі інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів,
інформаційних послуг.
До об'єктів інформаційного права відносяться: інформація, дані, бази
даних, різноманітні інформаційні ресурси, програми, друковані твори,
тиражі газет, книг, журналів, аудіо- і аудіовізуальні матеріали, рекламні
продукти, самі комп‘ютери, інформаційні системи, засоби інформатизації і
зв‘язку і багато іншого. Саме ці об‘єкти права часто потрапляють у поле
зору інформаційних договорів, угод, спорів тощо. Також в інформаційних
відносинах об‘єктом права є певні дії, вчинки і поведінка суб‘єктів права.
15. Наука у сфері інформаційного права досліджує структуру системи
інформаційного права, інформаційно-правові відносини та норми, робить
спроби дослідження ефективності їх дії при застосуванні, об‘єднує норми в
правові інститути, прагне до кодифікування інформаційного законодавства,
тобто – до оптимізації системи інформаційного законодавства. Предметом
науки про інформаційне право є сама система принципів інформаційного
права та інформаційне законодавство.
16. Досліджено та узагальнено нормативно-правову базу щодо сфери
науки та освіти, ЗМІ, сфери інформатизації та Національної програми
інформатизації, щодо сфер інтелектуальної власності, захисту персональних
даних, електронної комерції, електронного урядування, інформаційної
безпеки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на базі
ретроспективного аналізу і узагальнень розвитку соціальних процесів та
вітчизняної нормативно-правової бази, оцінки тенденцій, що намітилися,
здійснено дослідження та обґрунтування інформаційного права в системі
права та структуризації інформаційного права на рівні інститутів.
Публікації по НДР у 2010 р. відповідно до показників паспорта
бюджетної програми:
Монографія: Інформаційне право (основи теорії і практики: монографія /
В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.
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Посібник: Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування
інформаційних відносин: науково-методологічний посібник / В. Брижко
(науковий керівник проекту), В. Цимбалюк, М. Швець; за ред. В.Тація,
В.Тихого, М.Швеця. – К.: ТОВ «Пан-Тот», 2009. – 324 с.
Наукові журнали, збірники наукових статей і тез:
1. Правова інформатика. № 3(27). – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2010.
– 122 с.
2. Правова інформатика. № 4(28). – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2010.
– 120 с.
3. Проблеми та пріоритети розвитку правової науки: матер. круглого
столу, НАПрН України: НДЦПІ, КРЦ; 11 листопада 2010 р. – К.: ТОВ «ПанТот», 2010 – 70 с.

Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
По перехідних фундаментальних темах
Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики
України в контексті європейської інтеграції. РК УкрІНТЕІ № 0110u000882.
Термін виконання – 2010-2014 рр. Науковий керівник – к.ю.н. Д. В.
Задихайло.
Мета теми – дослідження положень чинного законодавства України, що
регулює суспільні відносини, пов‘язані з реалізацією державної інноваційної
політики, вироблення узагальнених рекомендацій спрямованих на
вдосконалення окремих нормативно-правових актів, шляхом доповнення їх
змісту цілісними господарсько-правовими механізмами впливу на ці
відносини з боку держави.
У рамках зазначеної проблематики досліджувалися такі аспекти теми:
1) Дослідження сучасного стану світових глобальних інноваційних
процесів.
2) Аналіз досвіду розбудови інноваційної системи країн, що досягли
успіху в перебудові національних економік на новітні технологічні уклади.
3) Визначення ролі держави у підтримці основних сегментів національних
інноваційних систем, зокрема, фундаментальних досліджень, освітньої
сфери,
науково-дослідних
та
дослідно-конструкторських
робіт,
функціонуванні інноваційної інфраструктури, державній підтримці
інноваційних виробництв тощо.
Наукові результати:
1. Розглянуто сучасні наукові концепції щодо визначення поняття,
основних цілей та завдань інноваційної політики держави.
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2. Визначено основні напрямки діяльності держави в інноваційній сфері,
до яких відносяться: 1) визначення стратегії інноваційного розвитку; 2)
встановлення пріоритетів наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності; 3) розроблення, координація та реалізація програм соціальноекономічного розвитку з визначенням в них інноваційної складової
соціально-економічної політики, а також цільових програм; 4) формування та
використання правових механізмів та засобів державного регулювання
інноваційної діяльності, в тому числі правових механізмів реалізації
прийнятих програмних документів, що стосуються інноваційного розвитку
держави; 5) розроблення, удосконалення та впровадження правових
механізмів взаємодії всіх елементів національної інноваційної системи, з
особливою увагою до встановлення правових форм взаємодії суб‘єктів
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, з одного боку, та
суб‘єктів господарювання промислового сектору економіки з метою
практичного використання нових знань і технологій та впровадження у
виробничу сферу інноваційних продуктів; 6) формування інноваційної
інфраструктури шляхом як заснування її об‘єктів, що відсутні у діючий
національної інноваційної системи, так і підтримання діяльності вже
функціонуючих її суб‘єктів; 7) діяльність з формування, правового
оформлення та розвитку інноваційного ринку; 8) нормативно-правове
забезпечення функціонування національної інноваційної системи, в тому
числі здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності,
охорони прав інтелектуальної власності; 9) підготовка спеціалістів в області
інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 10) здійснення
інформаційної підтримки суб‘єктів інноваційної діяльності, в тому числі з
наданням консалтингових послуг; 11) здійснення контролю за дотриманням
учасниками національної інноваційної системи законодавчо встановлених
вимог до їхньої діяльності, а також за відповідністю реальних показників
діяльності національної інноваційної системи запланованим; 12) міжнародне
співробітництво з питань інноваційного розвитку з метою входження
України до світового наукового та інноваційного середовища, а також
створення сприятливих умов для діяльності вітчизняних суб‘єктів
інноваційної діяльності на іноземних ринках; 13) захист прав та законних
інтересів учасників національної інноваційної системи, у тому числі прав
інтелектуальної власності.
3. Запропоновано визначення державної інноваційної політики як
окремого напрямку економічної політики держави, в рамках якої
розробляється та реалізується комплексна система заходів державного
регулювання по стимулюванню, плануванню, управлінню, підтриманню та
контролю за інноваційними процесами, що мають місце в науково-технічній,
виробничій та інших сферах соціально-економічного життя країни.
4. Визначено основні складові державної інноваційної політики.
5. Обґрунтовано, що предметом державної інноваційної політики слід
визнати власно національну інноваційну систему, щодо якої держава
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виконує, перш за все, забезпечувальну, координаційну та контрольну
функції. Її формування, ефективне функціонування та забезпечення стійкого
розвитку має ставитися за основне завдання інноваційної політики держави.
6. Безпосереднім об‘єктом державно-правового впливу у розрізі
забезпечення
функціонування національної інноваційної системи є
відносини, що виникають як у процесі здійснення суб‘єктами
господарювання
діяльності
зі
створення,
впровадження
та/або
комерціалізації об‘єктів інтелектуальної власності та інноваційних продуктів
(інноваційної діяльності), реалізації інноваційних проектів, так і у процесі
організації такої діяльності, що складаються при цьому між ними, а також
між ними та іншими суб‘єктами права (як правило, учасниками
господарських відносин).
7. Досліджено закономірності функціонування національної інноваційної
системи.
8. Обґрунтовано, що при вирішенні питання щодо змісту та
співвідношення державної інноваційної політики з іншими напрямками
соціально-економічної політики держави за методологічну основу доцільно
використовувати структуру національної інноваційної системи, яка
призначена опосередковувати реалізацію інноваційних циклів. Тому
вважаємо, що до неї мають бути приєднані наукова та науково-технічна
політика, політика в сфері інтелектуальної власності, в тому числі щодо
здійснення патентно-ліцензійної діяльності. З іншими ж напрямками
соціально-економічної політики вона пересікається в тих питаннях, що
пов‘язані з забезпеченням ефективності функціонування національної
інноваційної системи.
Фактичні результати:
 Проведено науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми
модернізації інноваційного законодавства України», яка відбулась 28.10.2010
у приміщенні президії Національної академії правових наук України.
 За матеріалами конференції видано збірник тез доповідей: Актуальні
проблеми модернізації інноваційного законодавства України: матеріали
наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовт. 2010 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В.
Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010.
– 157 с. (6,8 д.а.);
 Розроблено та подано до друку макет Інноваційного кодексу;
 У рамках досліджуваної теми опубліковано 5 статей, зокрема:
1) Задихайло Д.В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі
концептуально-правові підходи // Вісник Академії правових наук України. –
2010. – № 4. – (0,5 друк.арк.);
2) Єфремова К. В. Господарсько-правові засоби регулювання
виробництва виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння //
Вісник НЮАУ ім. Я. Мудрого. Серія: Економічна теорія і право / редкол.: А.
П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 1. – 240 с. – с. 158-165 (0,7);
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3) Марченко О.С. Інтеграція знань як основа інноваційного розвитку /
О.С. Марченко // Збірник наукових праць Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка»: зб. наук. пр. /
за заг. редакцією акад.. АПН України І.Ф. Прокопенка. – Х.: ХНПУ, 2010. –
Вип. 10. – 75-85 (0,9 д.а.);
4) Матвєєва А. В. Деякі питання правового регулювання ринку
транспортних послуг в Україні // Вісник НЮАУ ім. Я. Мудрого. Серія:
Економічна теорія і право / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2010. –
Вип. 1. – 240 с. – с. 150-157 (0,7 д.а.);
5) Пашков В. М. Договірні відносини в системі господарсько-правових
інститутів охорони здоров‘я // Вісник НЮАУ ім. Я. Мудрого. Серія:
Економічна теорія і право / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2010. –
Вип. 1. – 240 с. – с. 212-220 (0,8 д.а.).
Загальний обсяг опублікованих наукових праць у звітному періоді склав
10,4 д.а.
Проблеми правового регулювання об‘єктів інноваційних відносин. РК
УкрІНТЕІ № 0110u000883. Термін виконання – 2010-2013 рр. Науковий
керівник – д.ю.н. Ю. Є. Атаманова.
Мета теми – дослідження положень чинного законодавства України, що
регулює суспільні відносини, пов‘язані зі створенням, використанням та
передачею прав на інноваційні об‘єкти в процесі науково-технічного
співробітництва та виконання договорів на створення і передачу науковотехнічної продукції та договорів на виконання науково-дослідних/ дослідноконструкторських та технологічних робіт; підготовка рекомендацій щодо
удосконалення чинних нормативно-правових актів з питань регулювання
інноваційної діяльності з метою усунення наявних прогалин та колізій у
правовому регулюванні та забезпечення одноманітності їх застосування.
У рамках зазначеної проблематики досліджувалися такі аспекти теми:
1) Проведення дослідження юридичного змісту та співвідношення таких
правових категорій як: об‘єкт права інтелектуальної власності; інновація;
новації; нововведення; інноваційний продукт; інноваційна продукція;
2) Аналіз чинного законодавства України, що визначає особливості
правового режиму об‘єктів інноваційних правовідносин;
3) Дослідження проблематики господарсько-правового регулювання
договірного
забезпечення
відносин,
пов‘язаних
зі
створенням,
використанням та передачею прав на об‘єкти інноваційних правовідносин, як
на території України так і за її межами.
Наукові результати:
1. Розглянуто сучасні наукові концепції щодо визначення поняття
«об‘єкти інноваційних відносин».
2. Визначено, що технологія як об‘єкт інноваційних відносин наділена
цілим рядом внутрішніх особливостей, які є спільними для всіх сфер
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суспільного життя та економіки. По-перше, це – системність технології.
Будь-яка технологія є системою складових, які поєднані спільною метою –
виробництво товарів/надання послуг. Всі її елементи включені в певному
порядку до загального алгоритму функціонування самої технології, а також є
взаємопов‘язаними виходячи з матеріального-просторового (фізичного) її
компонування. Іншими словами ми маємо два типи системних зв‘язків:
функціональні (визначені загальним алгоритмом її роботи); матеріальні
(просторове компонування складових). По-друге, специфічним є елементний
склад технології. До складу технології входять: (а) виробничі методи і
процеси; (б) наукові знання, відомості про послідовність окремих
виробничих операцій (в тому числі і в систематизованому вигляді для
викладання в якості навчальної дисципліни); (в) результати науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, наукових досліджень
закріплені у відповідній технологічній документації; (г) права на
використання об‘єктів права інтелектуальної власності, що можуть бути
підтверджені відповідними охоронними документами, які вказують на
правомірність їх використання; (д) механізми, устаткування, прилади,
прибори, верстати, і т.д., в своєму поєднанні направлені на виробництво
товару/надання послуги. По-третє, особливістю технології є наявність
специфічних внутрішніх зв‘язків між її складовими. Серед них доцільно
виділити матеріальні, енергетичні, інформаційні, зв‘язки. По-четверте,
технологія – це відносно закрита система, що все ж таки певним чином
взаємодіє навколишнім середовищем. По-п‘яте, особливістю технології є її
інтегративність. Всі складові технології знаходяться у нерозривному
поєднанні, без якого втрачається будь-яка цінність, крім власної. При цьому
таке поєднання не завжди має бути конструктивним, мова йде про
нерозривне рольове та функціональне з‘єднання елементів.
3. Доведено, що будь-яка технологія має відповідати вимогам
технологічної придатності, що являє собою особливу властивість технології,
що виражає її здатність вносити зміни до існуючого способу виробництва,
потенційну здатність здійснити позитивні суспільні перетворення, значно
підвищити рівень певного виробництва, чи істотно зменшити її собівартість,
створити нові технології чи їх складові. Ця властивість відображає якісну
сторону технології, її потенціальні можливості, наслідки її використання та
ступінь вірогідності їх настання.
4. Виділено критерії, за допомогою яких можна виокремити технологію з
проміж звичайних технічних пристроїв та устаткування. Такі ознаки
визначаються внутрішніми характеристиками досліджуваного об‘єкту, а
саме: 1) в результаті втілення технології до певного роду та виду виробничих
процесів створюється можливість отримати результат (у вигляді певних
товарів чи послуг), що наділений такими споживчими властивостями які не
були відомі (чи не досяжні) раніше; 2) в результаті використання (втілення)
технології створюється певні товари чи послуги, що наділені споживчими
властивостями які значно переважають за своїми якісними характеристиками
105

аналогічні об‘єкти, що вже створюються в виробничому секторі; 3) в
результаті функціонування та використання технології створюються об‘єкти,
що в свою чергу наділені властивостями технології (тобто результат
функціонування технології – створення нових технологій);
5. Доведено, що технологія є основним об‘єктом інноваційної діяльності і
виступає в господарському обороті в якості інноваційного продукту та
інноваційної продукції, а також в якості результату реалізації інших
інноваційних продуктів.
Фактичні результати:
 Розроблено та подано до друку макет Інноваційного кодексу;
 Опубліковано монографію: Давидюк О. М. Технологія як об‘єкт
господарсько-правового регулювання: [Монографія] / Олександр
Миколайович Давидюк. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2010. – 176 с. (8,95 д.а.)
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II.

Виконання робіт за державним замовленням

Розробки велися у чотирьох науково-дослідних установах: Інституті
державного будівництва і місцевого самоврядування, Інституті вивчення
проблем злочинності, Інституті приватного права та підприємництва,
Інституті інтелектуальної власності.
У 2010 році проводилися дослідження за 10 темами, 4 з яких завершено.
Мета досліджень, зазначена у паспорті бюджетної програми на 2010 рік,
була повністю досягнута. Зокрема, опубліковано: 13 друкованих робіт, 50
публікацій у фахових виданнях.

Інститут вивчення проблем злочинності
По завершеним темам
Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та
правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні. РК
УКРІНТЕІ № 0108U004216. Термін виконання: 2008 – 2010 рр. Науковий
керівник теми: акад. НАПрН України В.І. Борисов.
Вирішення проблеми створення ефективної системи протидії
злочинності в Україні на сучасному етапі розвитку української держави
зумовлює необхідність встановлення стандарту якості кримінального
законодавства, яке повинне забезпечити подальше удосконалення чинного
Кримінального кодексу України. Разом із тим істотний вплив на можливості
розкриття та розслідування злочинів має вирішення проблем технікокриміналістичного забезпечення якості слідчої діяльності, якими
охоплюються, зокрема, особливості використання техніко-криміналістичних
засобів у слідчій діяльності, розподіл функцій щодо їх використання
учасниками цієї діяльності (слідчими, спеціалістами тощо), визначення
можливостей застосування спеціальних знань на проведення експертиз
безпосередньо на місці події та ін. Ще одним завданням, безпосередньо
пов‘язаним із підвищенням якості кримінального закону, є удосконалення
кримінально-виконавчого законодавства, яке потребує приведення діяльності
органів і установ виконання покарань у відповідність із загальновизнаними
нормами і стандартами. Для будь-якої країни актуальність вироблення
критеріїв ефективності боротьби зі злочинністю визначається якістю
законодавства про кримінальну відповідальність та інституційні засади
боротьби зі злочинністю. В Україні лише формуються підходи оцінки якості
законодавства, які мають незавершений характер. Включення України в
інтеграційні процеси до Ради Європи і ООН має, безумовно, вирішальне
значення для врахування наукової специфіки їх практики, міжнародних
стандартів. За останні 10 років у міжнародному співтоваристві зроблені
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суттєві кроки в узгодженні національних практик та інституційних засад,
зокрема, це знайшло вираз в кількох рамкових міжнародно-правових
документах стосовно боротьби зі злочинністю. Для України є важливим
використання кращого міжнародного досвіду в цій сфері, а також
рекомендацій і оцінок міжнародних органів.
Наукове дослідження має за мету:
- створити цілісне уявлення про якість кримінального законодавства та
потенційну ефективність кримінального законодавства;;
- розробити теоретичні основи забезпечення якості кримінального
законодавства; встановити фактори впливу на змістовні, юридико-формальні
характеристики закону про кримінальну відповідальність, які забезпечують
його якість;
- визначити критерії якості кримінального законодавства та необхідні
умови для можливості їх дотримання у подальшому;
- визначити роль техніко-криміналістичного забезпечення на якість
слідчої діяльності та запропонувати найбільш ефективні технічні прийоми та
засоби;
- вирішити методологічні проблеми нормоутворення у сфері
кримінально-процесуального регулювання діяльності органів кримінальної
юстиції;
- розв‘язати змістові та техніко-юридичні проблеми якості загальних
норм кримінально-процесуального законодавства, що визначають ціннісні
орієнтири кримінального судочинства, рівень збалансованості приватних та
публічних інтересів його учасників;
- вирішити проблеми якості окремих норм кримінально-процесуального
законодавства, що визначають особливості провадження по справі на тих чи
інших стадіях кримінального процесу;
- теоретично обґрунтувати можливі шляхи підвищення як якості
кримінально-процесуального законодавства у сфері боротьби із злочинністю,
так і ефективності відповідної практики по його застосуванню на підставі
розроблених пропозицій щодо вдосконалення чинних правових механізмів;
визначити
можливі
перспективи
розвитку
кримінальнопроцесуального закону;
- вирішити питання щодо теоретичних основ забезпечення якості
кримінально-виконавчого
законодавства
та
кримінально-виконавчої
діяльності;
- розробити рекомендацій стосовно узгодження вітчизняних підходів до
оцінки якості законодавства у сфері боротьби зі злочинністю з кращою
міжнародною практикою і міжнародними стандартами, що формуються на
рівні органів ООН, Ради Європи;
- дослідити ефективність виконання запобіжної функції кримінальним
законом;

108

- розробити кримінологічні критерії якості кримінального закону, а
також рекомендації щодо більш ефективної реалізації запобіжного завдання
Кримінального кодексу України у процесі правозастосовчої діяльності.
Наукові результати знайшли відображення, зокрема, у проведенні
роботи з дослідження питань визначення якості кримінального, кримінальнопроцесуального та кримінально-виконавчого законодавства, визначенні
критеріїв та показників якості, що висуваються до законодавства у сфері
боротьби зі злочинністю; вивченні передумов ефективного застосування
законодавства цих галузей; виявленні
колізій, протиріч, прогалин у
нормативно-правовому регулюванні кримінально-процесуальної діяльності на
основі сучасних методологічних підходів до нормоутворення у сфері
кримінально-процесуального законодавства та ін.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно є першим в
Україні комплексним дослідженням проблеми забезпечення якості
кримінально-правового, кримінально-процесуального та кримінальновиконавчого законодавства у сфері боротьби зі злочинністю.
Дослідження проводиться за п‘ятьма напрямками. Отже, здійснено
такий обсяг робіт.
А) за кримінально-правовим напрямком ―Теоретичні основи
забезпечення якості кримінального законодавства‖ (керівник напрямку –
Л.М. Демидова):
Наукові результати:
1) продовжено аналіз та систематизацію наукової літератури, інших
матеріалів з питань якості кримінального законодавства. Доповнено
бібліографію в електронному вигляді загальною кількістю у 535 джерел;
2) проаналізовано судові рішення (вироки, ухвали) апеляційних судів
Харківської та Київської областей, а також Верховного Суду України на
предмет виявлення помилок при застосуванні статей 36 та 37 КК України,
встановлено об‘єкти при кваліфікації злочинів у сфері господарської
діяльності та ознаки суб‘єктивної сторони (змішаної вини) при порушенні
безпеки руху та експлуатації транспорту. Вивчення судової практики
дозволило встановити перелік питань, які викликають труднощі при
кваліфікації злочинів на стадіях досудового та судового слідства, та
виокремити ті, що пов‘язані з не якісними законодавчими приписами;
3) понятійний і термінологічний апарат розділу колективної
монографії «Теоретичні основи забезпечення якості законодавства та
правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні»,
присвяченого кримінально-правовим проблемам, було зіставлено з іншими
розділами зазначеної монографії.
Фактичні результати:
1. Підготовлено рукопис розділу колективної монографії
«Теоретичні основи забезпечення якості законодавства та правозастосовної
діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні», присвяченого
кримінально-правовим проблемам.
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Б) за кримінально-процесуальним напрямком ―Теоретичні основи
забезпечення якості кримінально-процесуального законодавства у сфері
боротьби зі злочинністю‖ (керівник – Н.В. Сібільова):
Наукові результати:
1) розроблено пропозиції до чинного законодавства щодо підвищення
його якості;
2) складено доповідну записку щодо обґрунтованості розроблених
пропозицій
стосовно
вдосконалення
кримінально-процесуального
законодавства;
3) підготовлено до друку тексти розділів «Якість кримінальнопроцесуального закону як основа забезпечення ефективності кримінальнопроцесуальної діяльності», "Якість нормативно-правової регламентації
діяльності органів кримінального переслідування", «Проблеми правової
регламентації діяльності суду на досудовому провадженні», «Нормативні
основи
забезпечення
якості
кримінально-процесуальних
рішень»
колективної монографії "Теоретичні основи забезпечення якості
законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі
злочинністю в Україні";
4) під кутом зору сучасних вимог та суспільних очікувань до якості
законодавства проведено аналіз кримінально-процесуального законодавства на
предмет його здатності забезпечити якісне та ефективне вирішення завдань
кримінального судочинства.
Фактичні результати:
На основі сучасних методологічних підходів до нормоутворення у сфері
кримінально-процесуального законодавства проводиться виявлення колізій,
протиріч, прогалин у нормативно-правовому регулюванні кримінальнопроцесуальної діяльності, результати якого знайшли відбиття у наступних
публікаціях:
1. Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та
законодавстві // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ НАПрН
України. – Вип. 19. – Х.: Право, 2010. – С. 166-179;
2. Шило О.Г. Проблеми вдосконалення законодавства України, що
регулює предмет судового оскарження на досудових стадіях кримінального
процесу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ НАПрН
України. – Вип. 19. – Х.: Право, 2010. – С. 180-193;
3. Глинська Н.В. Доброякісність кримінально-процесуальних рішень як
гарантія дотримання прав та законних інтересів учасників процесу (за
матеріалами „круглого столу‖ „Захист прав людини – стратегічна складова
судово-правової реформи в Україні‖ (10 грудня 2009 р., м. Харків) // Питання
боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ НАПрН України. – Вип. 19. – Х.:
Право, 2010. – С. 191-193;
В) за кримінологічним напрямком ―Проблеми забезпечення якості
запобіжної дії кримінального закону‖ (керівник – Б.М. Головкін):
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Наукові результати:
1) здійснено збір спеціальної кримінологічної та кримінально-правової
вітчизняної та зарубіжної літератури і підготовлено відповідну бібліографію
за темою дослідження;
2) проведено роботу щодо основного етапу кримінологічного
спостереження – письмового анонімного опитування громадян (2 тис. осіб). З
цією метою в усі обласні державні адміністрації України було розіслано
анкети з проханням проанкетувати не менше 100 осіб;
3) оброблено результати опитування в абсолютних показниках та
відносних величинах та складено підсумкову таблицю за результатами
проведеного опитування населення;
4) підготовлено аналітичну довідку стосовно стану правосвідомості
громадян відносно запобіжної дії кримінального закону;
5) розроблено питальник для інтерв‘ювання засуджених до позбавлення
волі на предмет виявлення впливу на них кримінального законодавства перед
вчиненням злочинів;
6) здійснено узагальнення результатів інтерв‘ювання засуджених до
позбавлення волі на предмет виявлення впливу на них кримінального
законодавства перед вчиненням злочинів (678 осіб). Результати підраховано в
абсолютних показниках та відносних величинах і викладено у виді
узагальнюючих таблиць;
7) підготовлено до друку тексти підрозділів «Запобіжний вплив
кримінального закону та його застосування на злочинність» та «Шляхи
вдосконалення запобіжного впливу кримінального законодавства»
колективної монографії "Теоретичні основи забезпечення якості
законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі
злочинністю в Україні".
Фактичні результати:
1 Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінально-правові засоби у системі
спеціально-кримінологічного запобігання злочинності // Питання боротьби зі
злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 19. – Х. : Право, 2010. – С. 16-27;
2. Голіна В.В. Вдосконалення запобіжної функції кримінального
законодавства // Вісн. прокуратури. – 2010. – № 9. – С. 95-103.
Г)
за
криміналістичним
напрямком
―Проблеми
технікокриміналістичного забезпечення якості слідчої діяльності‖ (керівник – акад.
НАПрН України В.Ю. Шепітько):
Наукові результати:
1) надіслано до прокуратури Харківської області доповідну записку за
результатами анкетування та інтерв‘ювання слідчих прокуратури та СБУ
щодо техніко-криміналістичного забезпечення якості слідчої діяльності, на
яку отримано акт провадження від 31 березня 2010 року. Цим актом
впровадження засвідчено, що доповідна записка виявилась науково
обґрунтованою і практично спрямованою та відображені у ній висновки
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дозволять відповідно скорегувати систематичну здійснювану прокуратурою
області роботу з навчання прокурорсько-слідчих кадрів, зосередити на
дослідженому напрямку надання їм практичної допомоги, на обласному
навчально-методичному семінарі 24 березня 2010 року, доповідна записка
опрацьована з підпорядкованими прокурорами, слідчими прокуратури та
молодими спеціалістами;
2) підготовлено до друку Розділ ІV «Техніко-криміналістичне
забезпечення якості слідчої діяльності» (1,5 д.а.) та Розділ V «Роль
інформаційних технологій в забезпеченні якості слідчої діяльності» (1,5 д.а.)
колективної монографії «Теоретичні основи забезпечення якості закону та
правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні».
Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення, зокрема,
в участі у:
1) науково-практичній конференції «Реформування судових і
правоохоронних органів України: проблеми та перспективи» (14 травня 2010
р., м. Харків) (Шепітько В.Ю., Керик Л.І. );
2) міжнародній науково-практичній конференції «Криміналістика 21
століття» (25-26 листопада 2010 р., м. Харків) (Білоус В.В.).
3) підготовлено наукові публікації:
Наукові статті
1. Білоус В.В. Використання інформаційних технологій для
забезпечення судового контролю за правомірністю порушення кримінальної
справи // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: збірник
наукових праць. Вип. 10 / ред. кол.: М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М.
Головченко та ін. – Х.: Право, 2010. – С. 26-38 (0,5 д.а.).
Тези наукових доповідей:
1. Шепітько В.Ю. Проблеми реформування органів досудового
розслідування в сучасних умовах // Реформування судових і правоохоронних
органів України: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (14
травня 2010 р.) / ред. колегія: В.В. Сташис (гол. ред.), В.І. Борисов (заст. гол.
ред.) та ін. – Х. : Одіссей, 2010. – С. 204-206;
2. Білоус В.В. Шляхи впровадження новітніх інформаційних
технологій у процес забезпечення судового контролю за правомірність
порушення кримінальної справи // Реформування судових і правоохоронних
органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (14
травня 2010 р.) / ред. колегія: В.В. Сташис (гол. ред.), В.І. Борисов (заст. гол.
ред.) та ін. – Х. : Одіссей, 2010. – С. 371-374;
3. Керик Л.І. Можливості використання сучасних технікокриміналістичних засобів при проведенні першочергових слідчих дій під час
розслідування доведення до самогубства // Реформування судових і
правоохоронних органів України: проблеми та перспективи : матеріали наук.практ. конф. (14 травня 2010 р.) / ред. колегія: В.В. Сташис (гол. ред.), В.І.
Борисов (заст. гол. ред.) та ін. – Х. : Одіссей, 2010. – С. 387-389.
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Д) за кримінально-виконавчим напрямком ―Теоретичні основи
забезпечення якості кримінально-виконавчого законодавства та кримінальновиконавчої діяльності‖ (керівник – А.Х. Степанюк):
Наукові результати:
1) проведено роботу над дослідженням питаннями визначення «якість
кримінально-виконавчого законодавства» та передумов його ефективного
застосування;
2) визначено критерії та показники якості, що висуваються до
кримінально-виконавчого законодавства;
3) проведено дослідження щодо якості кримінального та кримінальновиконавчого законодавства як необхідної умови ефективного процесу
виконання покарання у виді обмеження волі;
4) визначено суб‘єкти оцінки якості кримінально-виконавчого
законодавства;
5) надано загальну характеристику якості Кримінально-виконавчого
кодексу України.
Фактичні результати дослідження знайшли відображення у підготовці
наукових публікацій:
1. Яковець І. С. Категорія «Якість кримінально-виконавчого
законодавства»: філософський та практичний аспекти // Питання боротьби зі
злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2010. –
Вип. 19. – С 127-139;
2. Відповідний розділ колективної монографії «Теоретичні основи
забезпечення якості закону та правозастосовної діяльності у сфері боротьби
зі злочинністю в Україні».
По перехідним темам
Комплексне
дослідження
кримінально-правових,
кримінальнопроцесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії
корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського
суспільства. РК УкрІНТЕІ № 0110U001499. Термін виконання: 2010 р. –
2012 рр. Науковий керівник теми: акад. НАПрН України В.І. Борисов.
Вперше
проводиться
комплексний
аналіз
антикорупційного
законодавства України з урахуванням норм міжнародного права; аналіз
методологічних підходів, що застосовуються в дослідженні проблеми
протидії корупції, і розробка на їх основі нових знань, які можуть бути
використані в процесі реалізації антикорупційної політики; моніторинг
правозастосування у сфері протидії кримінально-караним проявам корупції і
кримінологічний аналіз виявлених проблем (процеси детермінації, внутрішні
її характеристики (динаміка, структура, інтенсивність, організовані
кримінальні прояви і тощо); виявлення значущих елементів, облік яких
необхідний для цілей формування і реалізації антикорупційної політики
(визначення корупційних ризиків, пов'язаних із державною службою і
113

проблеми їх запобігання; вдосконалення підходів до антикорупційної
експертизи нормотворчості; вирішення конфлікту інтересів на державній
службі; оптимізація практики притягання до кримінальної відповідальності
осіб, винних у вчиненні корупційних злочинів; інформаційно-контрольне
забезпечення протидії корупції); формулювання конкретних пропозицій по
вдосконаленню законодавства щодо протидії корупції; вивчення практики
європейських країн у сфері залучення громадськості до протидії корупції,
ефективності різних організаційних форм співпраці громадськості та
спеціалізованих органів, розробка пропозиції щодо їх реформування та
удосконалення форм та методів роботи а цій сфері. Особливе значення має
дослідження правових організаційних та соціальних проблем взаємодії
«інформаторів» (whistleblowers) та органів кримінального переслідування.
Метою наукового дослідження є:
- комплексний аналіз чинників корупції, її показників та впроваджених
в Україні антикорупційних заходів;
- визначення закономірностей формування і реалізації вітчизняної
антикорупційної політики, вираженої у взаємозв'язку правотворчості і
правозастосування;
- порівняльний аналіз практики європейських країн у сфері протидії
корупційним правопорушенням та запровадження національних стандартів
системної протидії корупції з урахуванням національних традицій;
- визначення критеріїв оцінки ефективності протидії та запобігання
корупції;
- системний аналіз антикорупційного кримінального та кримінальнопроцесуального законодавства та розробка науково обґрунтованих
пропозицій щодо їх застосування й вдосконалення;
- визначення ролі техніко-криміналістичних засобів при розкритті та
розслідуванні корупційних правопорушень, за які законом встановлено
кримінальну відповідальність та запропонування найбільш ефективних
технічних прийомів та засобів;
- розробка методики розслідування хабарництва, комерційних підкупів
та підкупів осіб, які надають публічні послуги;
- підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності
відповідних державних органів з урахуванням міжнародного досвіду та
загальновизнаних стандартів у сфері боротьби з корупцією.
- розробка нової досконалішої моделі антикорупційної політики в
Україні з урахуванням останніх досягнень кримінології та інших наук
кримінального циклу.
За результатами роботи будуть підготовлені аналітична довідка щодо
оцінки існуючої в Україні системи протидії корупційним правопорушенням;
пропозиції по внесенню змін та доповнень до чинного законодавства.
Дослідження проводиться за чотирма напрямками. Отже, здійснено
такий обсяг робіт:
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А) за кримінально-правовим напрямком ―Теоретичні проблеми
кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення‖ (керівник –
Л.М. Демидова):
Наукові результати:
1) розпочато збір та вивчення наукової літератури і нормативноправових актів, за результатом чого створено науково-інформаційна база
(бібліографія) в електронному вигляді у кількості 55 джерел;
2) на підставі дослідження міжнародних документів (Конвенцій ООН,
рішень Ради Європи) з питань корупції здійснено аналіз їх втілення у
законодавство України;
3) вивчено нормативні акти інших країн (Німеччина) та ЄС з питань
корупції;
4) відпрацьовано схему здійснення дослідження на емпіричному рівні
(етапі) та розроблено концепцію вивчення стану злочинності в Україні,
зокрема корупційної спрямованості;
5) розпочато
створення
інформаційно-статистичної
бази
зі
статистичних даних про стан злочинності в Україні та даних судової
статистики за 2007 - 2 кв. 2010 р.;
6) визначено методологічні засади дослідження та апробація
кримінально-правових норм Розділу VII-а Особливої частини КК України;
7) синтезовано доктринальні знання щодо визначення понять
«корупційне правопорушення», «корупційний злочин»;
8) проаналізовано підходи дослідників до тлумачення обов‘язкових
ознак складів корупційних злочинів;
9)
встановлено чинники, які сприяють поширенню корупції в
Україні та окреслено шляхи мінімізації цього аномального явища;
10) підготовлено пропозиції щодо удосконалення редакції ст. 368-1
КК України «Незаконне збагачення».
Фактичні результати дослідження знайшли відображені у наукових
публікаціях:
Б) за кримінально-процесуальним напрямком ―Кримінальнопроцесуальний напрямок протидії корупційним правопорушенням‖
(керівник – Н.В. Сібільова):
Наукові результати:
1)
призведено вивчення вітчизняної нормативної бази з питань
протидії корупції;
2) здійснено пошук, вивчення та систематизацію літературних джерел з
питань протидії корупції;
3) складно бібліографії наукової літератури з тематики досліджуваної
теми (на теперішній час вона складає близько 125 джерел);
4) зроблено контент-аналіз преси з досліджуваної теми;
5) розроблено методику дослідження.
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Фактичні результати дослідження знайшли відображені у наукових
публікаціях:
1. Зеленецкий В.С. О перспективах развития общей теории борьбы с
преступностью // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН
України / ред. кол.: В.І. Борисов та ін. – Вип. 20. – Х.: Право, 2010. – С. 36-50;
2. Сібільова Н.В. Незалежність прокурора у кримінальному
судочинстві – одна з гарантій незалежності суду (за матеріалами „круглого
столу‖ „Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи
в Україні‖ (10 грудня 2009 р., м. Харків). // Питання боротьби зі злочинністю:
зб. наук. пр. ІВПЗ НАПрН України. – Х. : Право, 2010. – Вип. 19. – С. 255259.
В) за криміналістичним напрямком ―Проблеми формування
криміналістичних методик розслідування корупційних злочинів‖ (керівник –
акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько):
Наукові результати:
1) складено бібліографію наукової літератури за темою дослідження
(200 джерел);
2) складено проект частини анкети для анкетування слідчих щодо
проблем розслідування корупційних злочинів;
3) проведено анкетування слідчих щодо проблем розслідування
корупційних злочинів;
4) розпочато узагальнення протоколів слідчих дій при розслідуванні
корупційних злочинів.
Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі
у
науково-практичній конференції «Реформування судових і
правоохоронних органів України: проблеми та перспективи» (14 травня 2010
р.).
Разом із тим підготовлено наукові публікації:
Науково-практичний посібник:
1. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / кол.
авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю.
Шепітька. – 2-ге вид. доп. та перероб. – Х.: Одіссей, 2010. – 960 с.
Наукові статті:
1. Шепітько В. Ю. Розслідування привласнення, розтрати майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)
// Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / кол. авторів:
В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю.
Шепітька. – 2-ге вид. доп. та перероб. – Х.: Одіссей, 2010. – С. 102-130;
2. Шепітько В. Ю. Розслідування хабарництва // Керівництво з
розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / кол. авторів: В.Ю. Шепітько,
В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. – 2-ге вид.
доп. та перероб. – Х.: Одіссей, 2010. – С. 126-230.
116

Г) за соціологічним напрямком ―Кримінолого-соціологічний напрямок
протидії корупційним правопорушенням‖ (керівник – О.Ю. Шостко):
Наукові результати:
1) за результатами пошуку та систематизації літературних та Інтернетджерел українською, російською, англійською мовами складено бібліографію
(перелік із 384 джерел);
2) здійснено переклад зарубіжних джерел (наукових статей, нормативних
документів) з англійської на українську мову;
3) проаналізовано політичні та правові документи Європейського Союзу
та Ради Європи, а також України у сфері протидії корупційним
правопорушенням;
4) проведено роботу зі складання пропозицій до проектів нормативноправових актів;
5) головним науковим співробітником Сердюком О.В. перед
співробітниками Коледжу переробної та харчової промисловості
Харківського національного технічного університету сільського господарства
ім. Петра Василенка прочитано лекцію про застосування положень Закону
України «Про боротьбу з корупцією».
Фактичні результати:
Монографії:
1. Buromenskiy M., Serdiuk O., Osyka І. Corruption risks in the criminal
process and the judiciary / Institute of Applied Humanitarian Research, MA
Consulting. – К. Moskalenko О.М., 2009. – 220 p. (не увійшло до Звіту 2009 р.);
2. Буроменський М.В., Сердюк О.В., Осика І.М. та ін. Корупційні
ризики в кримінальному процесі та в судовій системі / Інститут прикладних
гуманітарних досліджень, МАКонсалтинг. – К. : Москаленко О.М. ФОП,
2009. – 220 с. – ( у співавтор. Сердюк О.В. – 1 д.а. ) (не увійшло до Звіту 2009
р.);
3. Девід Вон, Марина Огай, Юлія Серик, Олександр Сердюк,
Гопакумар Тампі. Дослідження якості роботи судів із використанням
методології карток громадянського звітування: навч. посіб. USAID проект
«Україна: верховенство права». – К., 2010. – 128 с. – (авт.: Сердюк О.В. – 1
д.а.);
4. Сердюк О.В. Засади методології оцінювання рівня корупції в Україні.
– К. : Атіка-Н, 2010. – 20 с. (авт.: Сердюк О.В. – 0,5 д.а.).
Наукові статті:
Шостко О. Засоби протидії організованій злочинності в окремих
європейських країнах // Юрид. вісн. України. – № 1-2 (757-758). – 2-15 січ.
2010 р. – С. 19.
Дослідження теоретичних та практичних проблем соціальної адаптації
осіб, звільнених із місць позбавлення волі (на виконання Плану заходів щодо
реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді
позбавлення волі на певний строк, до 2015 року. РК УкрІНТЕІ №
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0110U001498. Термін виконання: 2010 – 2012 рр. Науковий керівник теми:
акад. НАПрН України В.І. Борисов.
Згідно зі ст. 1 Кримінально-виконавчого кодексу України до основних
цілей кримінально-виконавчої системи України віднесено виправлення
засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів. На меті захисту
суспільства від злочинів шляхом застосування державою покарання у виді
позбавлення волі наголошують і Мінімальні стандартні правила поводження
із ув‘язненими. При цьому акцент ставиться на тому, що цієї мети можна
досягти тільки в тому випадку, якщо після відбуття строку покарання, під час
повернення до повноцінного життя у суспільстві, правопорушник виявиться
не тільки готовим, але і спроможним підкоритися законодавству і забезпечить
своє снування. Звісно, вибір життєвого шляху залишається за засудженим.
Однак обов‘язок суспільства полягає в тому, що після звільнення особи від
покарання воно повинно через державні і неурядові організації сприяти
самокерованій правослухняній поведінці колишнього засудженого.
Інструментом у цьому процесі є якісна нормативно-правова база щодо
питань соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі. Але
рівень рецидивної злочинності свідчить, що ця система є не достатньо
ефективною та якісною, а отже, не вирішує завдання соціальної адаптації
таких осіб.
Метою зазначеного дослідження є: покращення якості прийнятих
нормативно-правових актів шляхом ліквідації прогалин у правовому
регулюванні означеної сфери та гармонізації положень чинних законних та
підзаконних актів, розробки проекту змін до чинного законодавства України з
питань соціальної адаптації.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно направлене на
підготовку науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення чинного
законодавства України з питань соціального супроводу та соціального
патронажу осіб, звільнених із місць позбавлення волі, під час входження їх до
нормального життя у суспільство.
У межах наукового дослідження були отримані такі результати
дослідження:
Наукові результати:
1) оновлена та доповнена систематизована база нормативно-правових
актів із означеної тематики;
2) складений перелік джерел спеціальної літератури, що стосується
теоретичних та практичних проблем соціальної адаптації осіб, звільнених із
місць позбавлення волі;
3) розроблений макет анкети для опитування осіб, які відбувають
покарання у виді позбавлення волі, з проблеми проведення з ними роботи по
підготовці до життя на волі;
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4) розроблений макет анкети для опитування осіб, які відбули
покарання у виді позбавлення волі на певний строк, з проблеми проведення з
ними роботи по соціальній адаптації;
5) оброблені матеріали анкетування осіб, які відбувають або відбули
покарання у виді позбавлення або обмеження волі;
6) оброблені матеріали анкетування осіб, які відбули покарання у виді
позбавлення або обмеження волі.
фактичні результати :
1. Борисов В.І., Батиргареєва В.С., Яковець І.С. До проблеми соціальної
адаптації та ресоціалізації засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення
або обмеження волі // Право України. – 2010. – № 9. – С. 197-205.
2. Батиргареєва В.С. Щодо співвідношення соціальної адаптації й
ресоціалізації осіб, звільнених із місць позбавлення або обмеження волі //
Наука – 2010: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.практ. конф. (22-23 квіт. 2010 р., Черкаси): у 2-х т. – Т. ІІ. – Черкаси: СУЕМ,
2010. – С. 76-78.
Теоретичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які
відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання
пунктів 1, 2, 4, 15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації
осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015
року. РК УкрІНТЕІ № 0110U001497. Термін виконання: 2010 – 2013 рр.
Науковий керівник теми: акад. НАПрН України В.І. Борисов.
Загальновідомо, що необхідною умовою ефективного застосування
будь-якого закону є його якість. Але дослідження свідчать, що законодавча
база з питань реінтеграції та соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у
виді позбавлення та обмеження волі, що була створена за останні роки в
Україні, не є достатньо якісною, і як наслідок, діяльність органів, на які
покладається здійснення заходів соціального патронажу, є недостатньо
ефективною.
Входження України до європейської спільноти передбачає сприйняття
кращих стандартів соціальної політики щодо захисту незахищених прошарків
населення держави. Визнано, що поряд з неповнолітніми та літними особами,
інвалідами та ін., до цієї категорії належать і колишні ув‘язнені, від успішного
вирішення проблем реінтеграції до правослухняного суспільства яких
напряму залежать як зменшення у майбутньому рівня рецидивної злочинності,
так і стан захищеності суспільства від нових злочинних посягань. Реалізація
завдань, передбачених Планом заходів із реалізації Концепції соціальної
адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний
строк, до 2015 року, і на виконання яких спрямоване це дослідження,
призведе, по-перше до скорочення рівня рецидивної злочинності в Україні,
по-друге, до вирішення питання щодо
зменшення чисельності осіб,
засуджених до позбавлення волі, а отже, не потрібно буде витрачати зайві
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кошти платників податків на утримання злочинців у колоніях, по-третє, до
припинення остаточної моральної деградації більшості осіб, які
засуджувалися два чи більше разів, по-четверте, сприятиме зростанню
авторитету України на міжнародній арені внаслідок ефективного розв‘язання
проблем, пов‘язаних зі створенням відповідних умов життя незахищеним
прошаркам населення.
Метою наукового дослідження є: розробка проекту нормативноправового акту щодо удосконалення чинного законодавства України з питань
реінтеграції осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі,
та пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України з
означеного питання, які дозволять істотно покращити практику реінтеграції
до суспільства вищезазначених осіб.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що викладені в роботі
висновки та пропозиції стануть вагомим внеском до чинного законодавства
України з питань соціальної адаптації, оскільки дозволять істотно покращити
практику реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді
позбавлення та обмеження волі.
Наукові результати:
1) оновлена та доповнена систематизована база вітчизняних і
зарубіжних нормативно-правових актів з питань реінтеграції до суспільства
осіб, звільнених із місць позбавлення або обмеження волі;
2) складений перелік джерел спеціальної літератури, що стосується
означеної тематики і може бути використаний під час підготовки наукових
робіт, матеріалів виступів на науково-практичних конференціях, семінарах, у
засобах масової інформації;
3) розроблений макет анкети для опитування осіб, які відбули
покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк;
4) підготовлені пропозиції до Закону України «Про соціальну
адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі
на певний строк»;
5) розпочато обробку анкет за результатами опитування осіб, які
відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк.
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
По завершених темах
Правові проблеми визначення і реалізації державного суверенітету в
умовах європейської інтеграції та глобалізації . РК УкрІНТЕІ №
0108U001235. Строк виконання. 2008 – 2010 р.р. Науковий керівник - к.ю.н.,
доцент Яковюк І. В.
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Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблем
визначення державного суверенітету в умовах формування і функціонування
наднаціональних (наддержавних) організацій; практики делегування
суверенних прав національних держав наднаціональним організаціям і
наслідків їх реалізації; проведення аналізу сучасних концепцій державного
суверенітету; аналіз конституційної теорії та практики держав, які входять до
складу наднаціональних держав.
У процесі дослідження протягом звітного періоду було отримано
приріст наукового знання, який відображено у низці наступних наукових
положень.
Підготовлено комплексну трактовку суверенітету, який у державноправових відносинах виступає як визнана народом легітимна, зовнішньо не
похідна, постійна, юридично не обмежена верховна влада, що володіє
універсальними повноваженнями по управлінню суспільством, яка
концентрує монопольне право на прийняття кінцевих рішень з усіх питань
загальнодержавного значення. З організаційно-правової точки зору така
влада представляє собою вищу інстанцію в ієрархічно організованій системі
державної влади, що наділена правом і володіє здатністю приймати і
здійснювати рішення, реалізація яких дозволяє функціонувати державі як
незалежній і самобутній політичній і культурній цінності.
Здійснено визначення змісту суверенних прав і розкрито їх
співвідношення з державним суверенітетом. Основу юридичної конструкції
суверенітету складають суверенні права держави, які реалізує верховна влада
шляхом видання відповідних правових актів. Автори дослідження
обґрунтовано вважають, що до переліку суверенних прав відносяться
правомочності з тих питань, самостійне вирішення яких дозволяє державі
функціонувати незалежно від інших держав, а владі, яка приймає рішення з
цих питань і яка забезпечує їх виконання – бути верховною. Данні права
допомагають розкрити правову сутність верховної державної влади як влади
суверенної, а також зміст її діяльності. На відміну від правомочностей
суверенні права здійснюються безпосередньо верховною владою і не можуть
бути передані похідним від неї державним органам або рівням влади, а
також іншим державним або міждержавним союзам без ризику втрати свого
суверенітету. Разом з тим автори достатньо обґрунтовано доводять
правомірність в умовах поширення процесів глобалізації і регіональної
інтеграції делегування права реалізації окремих суверенних прав
міжнародним організаціям і наднаціональним союзам з метою більш
ефективного вирішення завдань і здійснення функцій держави. При цьому
робить наголос на існуванні певної критичної межі такого делегування, за
межами якої держава може фактично втратити свій суверенний статус,
формально залишаючись державою. До суверенних прав, делегування
здійснення яких є небезпечним з точки зору збереження суверенітету, автори
дослідження обґрунтовано віднесли право встановлювати і збирати податки,
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а також право на здійснення легітимного примусу, право проводити
самостійну зовнішню політику .
Проаналізовано вплив наднаціонального союзу (ЄС) на суверенітет
країн-кандидатів та держав-сусідів такого об‘єднання. Доведено, що
Європейський Союз через механізм підготовки даних країн до членства в
об‘єднанні отримує можливість впливати як на внутрішню, так і зовнішню
політику держави, що породжує питання про суверенний характер влади.
Обґрунтовується припущення про те, що може виникати ситуація, коли
суверенні держави опиняються в ролі не суб‘єктів, а об‘єктів здійснення
широкого переліку рішень практично в усіх сферах життєдіяльності
суспільства, до вироблення яких вони не допускаються.
Розкрито співвідношення категорії державний суверенітет і
«економічний» суверенітет. Під останнім слід розуміти можливість держави
самостійно приймати рішення з питань розвитку національної економіки, яка
реалізується через сукупність суверенних прав держави в економічній сфері.
Таким чином «економічний» і «податковий » суверенітет, це поняття, які
характеризують певну частину змісту поняття «державний суверенітет», а
тому доповнення ними категоріального ряду теорії суверенітету є
недоцільним.
Проблема забезпечення державного суверенітету набуває додаткової
актуальності та значущості із утворенням міждержавних організацій
наднаціонального характеру. Заснування Європейського Союзу не ставить
перед юридичною наукою завдання щодо перегляду теорії державного
суверенітету, але потребує розстановки акцентів у питанні реалізації
державного суверенітету державами-членами ЄС. Членство держави в
Європейському Союзі створює правові передумови для співпраці та
координації дій між наднаціональними інститутами влади та урядами
суверенних
держав.
Конструктивна
співпраця
держав-членів
і
наднаціональної організації влади означає, що в межах ЄС виникає
принципово новий механізм узгодження інтересів національної та
наднаціональної влади, який полягає в спрямуванні об'єднаних зусиль на
досягнення спільного інтересу; надання їм необхідного рівня легітимності як
з боку Європейського Союзу, так і держав-членів; запровадження практики
делегування окремих суверенних прав і повноважень від національних
урядів до інститутів Союзу.
Важливою передумовою європейської інтеграції, що певною мірою
обумовила її успіх, стали культурні (існування загальноєвропейських
демократичних і правових традицій і цінностей) та ідеологічні (усвідомлення
історичної цивілізаційної (християнської) єдності) чинники.
Право ЄС, хоча йому і властиві окремі риси як романо-германської та
англо-саксонської правових систем, так і міжнародного права, у цілому є
відмінним як від національних правових систем держав-членів, так і
міжнародної правової системи. Право ЄС створюється інститутами
інтеграційного об‘єднання, які непідконтрольні національним урядам і здатні
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приймати з певного кола питань, що повністю або частково (конкуруюча
компетенція) вилучені з вiдaння держав-членів, обов'язкові для останніх
рішення, ігноруючи при цьому негативне ставлення до цих рішень з боку
однієї або декількох держав.
Наднаціональна організація влади – це автономна територіальна
організація політичної влади, що заснована суверенними державами заради
досягнення загальнозначущих цілей, наділена з цією метою широкою
компетенцією, включаючи право приймати загальнообов‘язкові рішення
кваліфікованою більшістю голосів держав-членів, і спирається на власне
право, яке визнається верховним відносно національного права.
Членство держави у наднаціональному міждержавному об‘єднанні не
позбавляє суверенітету держави і навіть не обмежує його як такий, оскільки
національні уряди самообмежують себе не в суверенітеті і навіть не в
суверенних правах, а лише в праві реалізації останніх. Відповідно Євросоюз
перебирає на себе реалізацію тих суверенних прав, стосовно яких державичлени дійшли згоди, що їх здійснення на наднаціональному рівні є більш
ефективним і корисним, аніж на національному. Обсяг суверенних прав, у
праві реалізації яких національні уряди обмежили себе, може змінювати як в
напрямку розширення, так і звуження їх числа відповідно до волевиявлення
держав-членів. У цілому слід визнати, що існування Європейського Союзу
передбачає збереження суверенітету його членів, без чого поняття
―наднаціональна організація влади‖ втрачає сенс.
В результаті роботи над темою було видано:
1. Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія /
за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – Х. : Право, 2010. – 272 с.
2. Яковюк, І.В. Конституційно-правовий розвиток України в контексті
інтеграційних процесів у Європі // Україна в 2010 році: щорічні оцінки
суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія. –
К.: НІСД, 2010. – С. 94–110.
3. Серьогіна С.Г., Петришин О.В. Змішана республіканська форма
державного правління: теорія і практика // Влада в Україні: шляхи до
ефективності: кол. монографія / ред. рада О.Д. Святоцький (голова) та ін. –
К.: Ін Юре, 2010. – С. 228-244.
Основні виконавці: академік НАПрН України Битяк Ю. П.; академік
НАПрН України Петришин О. В., к.ю.н., доцент Серьогіна С. Г.; д.ю.н.,
доцент Барабаш Ю. Г. та інші.

Дослідження проблем кодифікації інноваційного законодавства в
Україні. РК УкрІНТЕІ № 0109U002132. Строк виконання 2009-2010 рр.
Науковий керівник теми – академік НАПрН України А.П. Гетьман.
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Метою роботи є проведення комплексного дослідження інноваційного
ринку в Україні, з‘ясування основних елементів та принципів
функціонування національної інноваційної системи, що має бути
розбудована на базі інноваційного ринку; аналіз законодавства України про
інноваційну діяльність та перспектив його систематизації.
Приріст наукового знання за темою полягає у цілій низці наукових
положень. Актуальною проблемою досі залишається існування низки
розрізнених, внутрішньо неузгоджених нормативно-правових актів в сфері
інноваційних відносин та відносин науково-технічних, зокрема законів
України: „Про інвестиційну діяльність‖, „Про інноваційну діяльність‖, „Про
пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні‖, „Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків‖, „Про наукову та
науково-технічну діяльність‖, „Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки‖, „Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку
України‖ тощо.
Інноваційна діяльність має бути визначена як діяльність зі створення
на підставі об‘єктів інтелектуальної власності інноваційних продуктів,
готових до безпосереднього впровадження (використання) в умовах
конкретного виробництва чи господарської діяльності, їх комерціалізації та
впровадження (використання) як інновацій у виробництві та соціальній
сфері, що здійснюється на основі реалізації інвестицій, з отриманням нової
або суттєво удосконаленої продукції, виконанням інноваційних робіт,
наданням інноваційних послуг, а також підвищенням техніко-технологічних
показників відповідної господарської діяльності та виробничого процесу.
Суб‘єктами інноваційної діяльності є суб‘єкти господарювання, які
здійснюють діяльність з безпосереднього створення або із забезпечення
створення на основі об‘єктів права інтелектуальної власності інноваційних
продуктів, готових до безпосереднього впровадження (використання) в
умовах конкретного виробництва, господарської діяльності чи іншій сфері, та
їх впровадження чи використання як інновацій із випуском нової (суттєво
удосконаленої) продукції, виконанням інноваційних робіт, наданням
інноваційних послуг, а також отриманням інших суттєвих результатів від
реалізації інновацій.
З метою залучення суб‘єктів наукової та науково-технічної діяльності
до здійснення інноваційної діяльності обґрунтована необхідність закріплення
за ними права заснування юридичних осіб, які б здійснювали доведення
об‘єкта інтелектуальної власності до стану інноваційного продукту та
забезпечували його впровадження та отримання кінцевого результату від
реалізації інновацій, із залученням до їх роботи науковців та співробітників,
які є авторами наукових розробок. Саме на таких юридичних осіб має
розповсюджуватися статус суб‘єктів інноваційної діяльності.
Обґрунтовуються наступні визначення об‘єктів інноваційної діяльності:
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1) інновація – це упроваджений суб‘єктом господарювання у
виробничий процес відповідно до інноваційного проекту результат
інтелектуальної, в тому числі, наукової та науково-технічної, діяльності,
оформлений в установленому законом порядку як об‘єкт права
інтелектуальної власності та доведений до рівня інноваційного продукту зі
здійсненням науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт та
виготовленням дослідних зразків, пробних партій продукції та/або
запровадженням експериментального виробництва. Для визначення
інновацій нерідко обирається інший – реальний – аспект їхньої реалізації.
Інновації в реальному вимірі становлять практичні зміни у виробничому
процесі, які є наслідками впровадження суб‘єктом господарювання
результатів інтелектуальної діяльності, які набули правової охорони як
об‘єкти права інтелектуальної власності.
2) інноваційна розробка – комплексний об‘єкт, який виступає
результатом робіт по визначенню заходів та засобів впровадження об‘єкту
права інтелектуальної власності з проведенням його грошової оцінці, що
припускає оформлення комплекту документів по реалізації останнього
певним способом із визначенням технічних, технологічних, фінансових
(інвестиційних), організаційних, правових та інших необхідних параметрів
(інноваційного проекту), а також надання супроводжуючих його виконання
та/або додаткових послуг;
3) інноваційний продукт – комплексний об‘єкт, який є результатом робіт
по доведенню об‘єкта права інтелектуальної власності до стадії
впровадження згідно з інноваційним проектом шляхом здійснення дослідноконструкторських, проектних, технологічних, інженерних, випробувальних
та інших робіт з виготовленням дослідних зразків, пробних партій продукції
або запровадженням експериментального виробництва, а також складанням
технічної документації по виробництву нової продукції, надання нових
послуг, що базуються на об‘єкті права інтелектуальної власності, та/або
використанню останнього у виробничому процесі як нової технології.
Основними властивостями інновацій є: новизна; суттєве підвищення
якісних характеристик товару та/або виробничих процесів; промислова
придатність; економічна доцільність упровадження інновацій; формальна
визначеність та документальна оформленість; наявність у складі інновацій
об‘єктів права інтелектуальної власності, виключні права на які
підтверджуються правовстановлюючими (правоохоронними) документами.
В результаті роботи над темою було видано:
1. Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства
України: матеріали наук.-практ., конф., м. Харків, 28 жовт. 2010 р. / редкол.:
Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц.
самоврядування, 2010.
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Основні виконавці: академік НАПрН України Петришин О. В., к.ю.н.,
доцент Задихайло Д.В.; д.ю.н., доцент Атаманова Ю.Є. та інші.
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
Наукове розроблення шляхів оптимізації цивільного процесу в
сучасних умовах судової реформи. РК 0110U001266. Термін виконання –
2010 – 2011 рр. Науковий керівник теми – к.ю.н. В. І. Бобрик.
Мета дослідження – узагальнення положень законодавства України,
іноземних країн, судової практики та теоретичних розробок напрямків і
шляхів оптимізації (спрощення, удосконалення процедури) цивільного
процесу з урахуванням проведення судової реформи в Україні та вироблення
на основі цього науково-обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації
цивільного процесу та внесення відповідних змін до законодавства України.
Приріст наукового потенціалу (знань).
Вперше:
обґрунтовано те, що розумність строку судового розгляду та
вирішення справи визначається, насамперед, складністю справи, а дії
учасників цивільного процесу можуть сприяти або заважати розгляду і
вирішенню справи протягом розумного строку;
визначено поняття процесуальних інтересів як закріплених в
нормах цивільного процесуального законодавства способів поведінки
учасників цивільного судочинства, які не забезпечені можливістю вимагати
певної поведінки від суду чи через суд від інших учасників судового розгляду
і направлені на досягнення цілей та задач цивільного судочинства;
встановлено, що наявність цивільних процесуальних право- та
дієздатності в суб‘єкта публічного права залежить від можливості визнання
цього суб‘єкта юридичною особою публічного права, оскільки в результаті
такого визнання суб‘єкт публічного права набуває повного обсягу цивільної
процесуальної правоздатності та дієздатності;
зроблено висновок про те, що для встановлення юридичного
стану «неналежності сторони» у цивільному процесі слід визначити
матеріально-правовий і процесуальний аспекти юридичної природи
неналежної сторони, які знаходяться у невід‘ємному логічно-послідовному
взаємозв‘язку. При цьому встановлення матеріально-правового аспекту
юридичної природи неналежної сторони у цивільному процесі має зажди
передувати встановленню процесуального аспекту її юридичної природи;
запропоновано в трудовому законодавстві встановити правило
про початок перебігу строку звернення працівника до суду у трудових спорах
з того моменту, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про
порушення своїх трудових прав з боку роботодавця, що має знайти своє
відображення у проекті Трудового кодексу України.
Удосконалено:
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розуміння
окремих
оціночних
понять
в
цивільному
процесуальному праві, таких як судовий розсуд, розумність строків розгляду
і вирішення справ, негайність та невідкладність вчинення процесуальних дій;
положення про необхідність розмежування судових юрисдикцій
виключно через зміст спірних правовідносин, що має визнаватись головним
критерієм їх розмежування. Застосування інших критеріїв, зокрема,
суб‘єктного складу спірних відносин, є штучним і призводить до підміни
судової юрисдикції одних гілок судової влади іншими;
висновок про те, що електронний письмовий документ буде мати
силу доказу в цивільному процесі лише тоді, коли він буде мати цифровий
підпис, що дозволить ідентифікувати особу, яка його створила.
Набуло подальшого розвитку:
обґрунтування необхідності уніфікації законодавства про
цивільне, господарське та адміністративне судочинство. Визначено основні
напрямки та межі такої уніфікації. Вважається, що зближення правового
регулювання процесуальних форм розгляду спорів, які відносяться до різних
юрисдикції, значною мірою спростить суб‘єктам правовідносин захист своїх
прав та законних інтересів, зробить універсальними окремі інститути різних
галузей процесуального права, спростить доступ осіб до правосуддя в
Україні.
За результатами дослідження проведено та опубліковано:
Спільно з Херсонським економічно-правовим інститутом організовано
та проведено круглий стіл «Проблеми оптимізації цивільного процесу в
сучасних умовах судової реформи» (28–29 травня 2010 р., с. Залізний Порт
Херсонської області). Взяли участь такі працівники відділу:
В. І. Бобрик,
В. Г. Перепелюк,
С. С. Бичкова,
В. М. Короленко,
С. П. Хіміч, В. О. Бесарабчик.
1. Бобрик В. І., Махінчук В. М. Проблеми правового регулювання
реорганізації господарських товариств шляхом приєднання // Вдосконалення
правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах [текст] :
Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (проведеного
Лабораторією з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного
права і підприємництва АПрН України спільно з Юридичним інститутом
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника 25-26
вересня 2009 року). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний
університет ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 135 – 140.
2. Бичкова С. С. Треті особи у цивільному процесі України: поняття,
ознаки і види // Приватне право і підприємництво: зб. наук. праць / редкол.:
Крупчан О.Д. та ін. – Вип. 9.– К.: Науково-дослідний інститут приватного
права і підприємництва АПрН України, 2010. – С. 75 – 78.
Основні виконавці: Галянтич М. К., Бичкова С. С., Перепелюк В. Г.,
Махінчук В. М., Короленко В. М., Хіміч С. П., Бесарабчик В. О.
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Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
По завершених у 2010 р. прикладних темах
Економіко - правові, теоретичні та методологічні засади оцінки вартості
інтелектуальної власності. РК УкрІНТЕІ № 0107u009139. Термін виконання
2008 – 2010 рр. Науковий керівник – д. е. н. О. Б. Бутнік – Сіверський.
Мета теми – Економіко-правове обґрунтування узагальненого,
систематизованого досвіду інших країн щодо практики оцінки вартості
інтелектуальної власності та, як наслідок визначення ґрунтовних підходів до
оцінки вартості інтелектуальної власності, включаючи визначення збитків,
маральної шкоди, завданих порушенням прав інтелектуальної власності.
У рамках зазначеної проблематики у звітному періоді
досліджувалися такі аспекти теми.
1. Сучасний стан у сфері оцінки вартості інтелектуальної власності.
Наукові керівники – д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверський, к.т.н. Л.Ю.
Федченко.
2. Норми міжнародного та національного законодавства у сфері
оцінки вартості інтелектуальної власності. Наукові керівники – д.е.н., проф.
О.Б. Бутнік-Сіверський, к.т.н. Ю.К. Лапшов.
3. Теоретичні та практичні питання щодо підходів до оцінки
вартості інтелектуальної власності. Наукові керівники – д.е.н., проф. О.Б.
Бутнік-Сіверський, І.Л. Шульпін.
Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері
інтелектуальної власності знайшли свій прояв у такому вигляді:
Наукові результати:
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 Нові знання. Знання, отримані на основі зібраного та узагальненого
науково-теоретичного та практичного матеріалу, включаючи доктринальні та
законодавчі джерела зарубіжних країн, а також в результаті проведених
наукових досліджень дозволили:
 Узагальнити основні методичні та методологічні питання оцінки
вартості інтелектуальної власності, а саме:
 фактори формування оцінки вартості інтелектуальної власності,
які виступають як базові, тобто ті, що пов‘язані із станом факторів
виробництва, і похідні від них, які знаходять прояв у грошових потоках.
 методологічні особливості оцінки вартості інтелектуальної
власності за сучасних умов ринкового середовища. При цьому зазначено, що
відправним моментом, що визначає специфіку формування вартості
інтелектуальної власності в умовах економічної трансформації є те, що
структура та складові вартості не в повній мірі пристосовані до ринкових
умов господарювання, не враховують коливання екзогенних та ендогенних
чинників впливу.
 систему технологічних і ринкових факторів, які впливають на
оцінку вартості інтелектуальної власності. Система цих факторів
визначається техніко-технологічними особливостями новацій та їх
особливістю з боку ринку, оскільки вони визначають узгоджену поведінку як
продавця, так і покупця інноваційного продукту і інноваційної продукції.
 конкурентні переваги нововведень, які впливають на оцінку вартості
інтелектуальної власності. Конкурентні переваги сприяють створенню
інноваційних продуктів та інноваційної продукції, які успішно реалізуються
на ринках.
 Визначити:
 специфічні макроекономічні чинники, які враховуються при
проведенні оцінки вартості підприємств за сучасних умов ринкового
середовища;
 основні відмінності методології традиційної оцінки вартості
інтелектуальної власності та оцінки в умовах економічної трансформації з
урахуванням кризових економічних чинників;
 пріоритетні сфери застосування оцінки вартості інтелектуальної
власності в умовах економічної трансформації з урахуванням світової
фінансової кризи та її впливу на економічний розвиток України.
 необхідність в проведенні комплексної оцінки ефективності
інтелектуальної власності з урахуванням наступних видів ефекту: фінансовоекономічного,
соціального,
екологічного,
науково-технічного
(інформаційного), ресурсного та іміджевого.
 Розробити концептуальний підхід до оцінки вартості збитків в разі
порушення прав інтелектуальної власності; а також проаналізовано правові
аспекти визначення оцінки збитків при недобросовісному використанні
ОПІВ.
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 Обґрунтувати теоретичний підхід що стосується строку отримання
економічної корисності та розробити орієнтовну класифікацію об‘єктів
промислової власності відповідно до строку дії корисності.
 Наукова новизна
Сьогодні оцінка вартості інтелектуальної власності традиційно
здійснюється шляхом використання надто вузького кола методів у межах
загально визнаних доходного, витратного та ринкового (порівняльного)
підходів. Це призводить до значного обмеження доказової бази оцінювача
стосовно обраних методів оцінки, а також шаблонного використання цих
методик оцінки майже безальтернативно до всього різноманіття об‘єктів
права інтелектуальної власності, кожний з яких має певні особливості щодо
їх правового життя й способів їх використання.
Головними прогалинами у цій сфері залишаються відсутність
достатнього
економіко-правового
обґрунтування
узагальненого,
систематизованого досвіду інших країн щодо практики оцінки вартості
інтелектуальної власності, відсутність відповідного розуміння у вітчизняних
оцінювачів і, відповідно, їх непідготовленість до ґрунтовного підходу до
визначення вартості саме інтелектуальної власності, а також відсутність
ґрунтовних підходів до визначення збитків, маральної шкоди, завданих
порушенням прав інтелектуальної власності з метою економічного
забезпечення відшкодування власнику порушення його конституційних прав.
Все це свідчить про актуальність і необхідність проведення подальшої
роботи з розробки комплексу заходів у цій сфері.
Для досягнення вказаної мети:
1. Проведено:
 дослідження щодо:
 методологічних особливостей оцінки вартості підприємств за
сучасних умов ринкового середовища з урахуванням специфіки формування
економічної трансформації економіки України;
 основних напрямків державної політики з оціночної діяльності;
 формування економіко-правових засад при створенні методичних
рекомендацій оцінки вартості інтелектуальної власності;
 технологій оцінки вартості об‘єктів промислової власності на
підставі розміру користі від їх використання;
 економічної корисності від використання об‘єктів промислової
власності у вигляді винаходів, корисних моделей, промислових зразків,
раціоналізаторських пропозицій, ноу-хау, інформації в автоматизованих
системах, топографій інтегральних мікросхем тощо;
 методичних підходів до визначення розміру збитків від порушення
майнових прав інтелектуальної власності з урахуванням правових засад щодо
збитків, майнової шкоди, втраченої вигоди та використання інформаційної
бази, яка може бути підтверджена бухгалтерськими, фінансовими,
статистичними та іншими документами.
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 порівняльно-правовий науковий аналіз:
 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. №26 58-ІІІ;
 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав» (затверджений постановою кабінету Міністрів України від
10.09.2003 р. №1440);
 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав
інтелектуальної власності» (затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 03.10.2007 р. № 1185;
 співвідношень норм Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.
№ 435-ІV; Закону України «Про бухгалтерський обіг та фінансову звітність
України» від 16.07.1999 р. № 996-XIV; Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242 та ін.;
 Міжнародних стандартів оцінки майна (МСО-1, МСО-2, МСО-3,
МСО-4).
 експертну оцінку Методики оцінки майнових прав інтелектуальної
власності, що затверджена наказом Фонду державного майна України від
25.06.2008 № 740, щодо ефективності її застосування в ході комерціалізації
об‘єктів права інтелектуальної власності.
 моніторинг з питань:
 оцінки вартості та ОІВ в розрізі: сучасного стану оцінки вартості
ОІВ; національних та міжнародних стандартів оцінки вартості прав на ОІВ;
теорії оцінки вартості прав на ОІВ; державної політики з оцінки діяльності у
сфері інтелектуальної власності.
 Фактичні результати:
1. Опубліковано та підготовлено до друку:
 Теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної
власності (економіко-правовий аспект) / Монографія; під заг. ред. д.е.н.,
проф. О.Б. Бутнік-Сіверського. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазуріт Поліграф‖, 2010. – 300 с. (передано до друкарні);
 2 наукових статті (0,9 др. арк.) і теза наукової доповіді з питань
ринкового потенціалу і оцінки вартості доменних імен.
2. Підготовлено:
 Методичні рекомендації:
 ―Нематеріальні активи: первинні документи, порядок їх заповнення
та складання фінансової звітності‖ (6 др. арк.);
 ―Нематеріальні активи: введення у господарський оборот,
нарахування зносу, вибуття та інвентаризація у бюджетних установах
НАПрН України ‖ (проект, 3 др. арк.).
 ―Уніфіковані підходи щодо відображення об‘єктів права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів‖.
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 Звіт про науково-дослідну роботу по темі: «Економіко-правові,
теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної
власності». – К.: НДІІВ НАПрНУ, 2010. – 130 с.
Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про
науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науководослідних робіт. РК УкрІНТЕІ № 0109u008060. Термін виконання – 2010 –
2011 рр. Науковий керівник теми: к. ю. н. О.Ф. Дорошенко
Мета теми: Дослідження законодавства України, в тому числі
міжнародних договорів України, що регулює відносини, пов‘язані з
охороною та захистом інтелектуальної власності, яка може надаватись для
використання або створюватись під час здійснення науково-технічного
співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або
дослідно-конструкторських та технологічних робіт; підготовка рекомендацій
щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах про
науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науководослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
У рамках зазначеної проблематики у звітному періоді досліджувалися
такі аспекти теми:
1. Дослідження загальних засад договірних відносин, в тому числі з
іноземним елементом, у сфері наукової та науково-технічної діяльності за
національним законодавством України. Аналіз вимог міжнародних договорів
України у сфері наукового та науково-технічного співробітництва щодо
забезпечення прав інтелектуальної власності в процесі здійснення зазначеної
діяльності.
Наукові керівники: к.ю.н. О.Ф. Дорошенко, О.О. Тверезенко, Л.І.
Работягова, А.В. Міндрул.
2. Дослідження законодавства України у сфері інтелектуальної
власності з метою визначення основних та додаткових положень щодо
набуття, розподілу, використання та захисту прав інтелектуальної власності,
які мають бути відображені в договорах про науково-технічне
співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт.
Аналіз практики відображення питань інтелектуальної власності у договорах
(контрактах) про науково-технічне співробітництво та договорів на
виконання науково-дослідних робіт, укладених деякими українськими
підприємствами, установами та організаціями;
Наукові керівники: к.ю.н. О.Ф. Дорошенко, к.ю.н. Б.Г. Прахов, Л.І.
Работягова, А.В. Міндрул.
3. Розробка:
 проектів рекомендацій та пропозицій щодо постановки на бух облік
нематеріальних активів, що є предметом договорів (контрактів) на
виконання науково-дослідних робіт, укладеними деякими українськими
підприємствами, установами та організаціями, у т.ч. науково-дослідними;
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 типових проектів розділу щодо розподілу прав інтелектуальної
власності та розділу щодо охорони конфіденційної інформації в договорах на
виконання
науково-дослідних
або
дослідно-конструкторських
та
технологічних робіт;
 типових зразків документів щодо охорони конфіденційної
інформації на підприємствах, установах, організаціях;
Наукові керівники: к.ю.н. О.Ф. Дорошенко, к.ю.н. Б.Г. Прахов, к.е.н.
Ю.Л. Борко, О.О. Тверезенко, Л.І. Работягова, А.В. Міндрул.
Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної
власності знайшли свій прояв у такому вигляді.
 Наукові результати:
 Нові знання. Знання, отримані на основі зібраного та узагальненого
науково-теоретичного та практичного матеріалу, включаючи доктринальні та
законодавчі джерела зарубіжних країн, а також в результаті проведених
наукових досліджень дозволили підготовити:
 зауваження та пропозиції до нормативно-правових актів, а саме:
 до проекту Закону України ―Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо особливостей розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності на комп‘ютерні програми або компіляції даних
(бази даних)‖;
 до проекту типової форми договору про розподіл виключних
майнових авторських прав на твори, створені у зв‘язку з виконанням
службових обов‘язків.
 до проектів зразків примірних договорів у сфері авторського права
та суміжних прав. Зазначені зауваження та пропозиції Інституту були
враховані Державних департаментом інтелектуальної власності під час
доопрацювання зазначених зразків документів;
 проектів Типових форм договорів, які спрямовані на врегулювання
відносин між учасниками Системи трансферу технологій Мережі
регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України
з інвестицій та інновацій.
 Наукова новизна
В останні роки стрімко активізувалось міжнародне науково-технічне
співробітництво. Беручи участь у різноманітних формах розподілу і
кооперації праці, українські науково-дослідні організації, центри, інститути
та установи укладають численні контракти, угоди та договори. Їх вибірковий
аналіз свідчить про відсутність в української сторони необхідних знань і
досвіду щодо складання таких документів, в тому числі і з питань,
пов‘язаних з інтелектуальною власністю. У результаті відбуваються суттєві
економічні втрати української сторони, що виражаються зокрема у втраті
усіх прав інтелектуальної власності, створеної під час виконання робіт за
угодами, заниженій ціні контракту, виникненні значних труднощів при
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захисті прав на об‘єкти інтелектуальної власності, що належать українській
стороні, у відповідності з українським судочинством тощо.
Дослідження законодавства України, в тому числі міжнародних
договорів України, що регулює відносини, пов‘язані з охороною та захистом
інтелектуальної власності, яка може надаватись для використання або
створюватись під час здійснення науково-технічного співробітництва та
реалізації договорів на виконання науково-дослідних або дослідноконструкторських та технологічних робіт, а також аналіз практики укладення
таких договорів в України та за кордоном дозволяє виробити практичні
рекомендації щодо відображення питань інтелектуальної власності у
договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання
науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
відповідно до вимог законодавства України.
Враховуючи те, що в Україні досліджувались лише деякі аспекти цієї
проблематики, на сьогодні відсутні узагальнені рекомендації, які допомогли
б суб‘єктам господарювання у відображенні питань інтелектуальної
власності у договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на
виконання
науково-дослідних
або
дослідно-конструкторських
та
технологічних робіт. Тому розробка таких рекомендацій є дуже актуальною.
Для досягнення вказаної мети:
1. Проведено:
 дослідження щодо:
 особливостей розподілу майнових прав інтелектуальної власності на
об‘єкти інтелектуальної власності, створені у зв‘язку з виконанням науководослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету
України;
 розподілу виключних майнових авторських прав на твори, створені
у зв‘язку з виконанням службових обов‘язків.
 порівняльно-науковий аналіз:
 положень законодавства України, що регулюють правовідносини
про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у
зв‘язку з виконанням службових обов‘язків;
 моніторинг з питань:
 розподілу виключних майнових авторських прав на твори, створені у
зв‘язку з виконанням службових обов‘язків.
 Фактичні результати:
1. Опубліковано та підготовлено до друку:
 ―Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної
власності‖ Науково-практичний збірник. – К.; ТОВ ―Лазурит - Поліграф‖, –
2010. – 172 с. (передано до друкарні)
 Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної
власності‖. – К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф‖, 2010. – № 2.
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 Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. Випуск
восьмий. –К.; ТОВ ―Лазурит - Поліграф‖, –2010. – 327 с. (передано до
друкарні)
 9 наукових статей (3, 2 др. арк.) та тезу доповіді (0, 2 др. арк.) з
питань розподілу виключних майнових авторських прав на твори, створені у
зв‘язку з виконанням службових обов‘язків, державної реєстрації договорів
застави майнових прав інтелектуальної власності.
2. Підготовлено аналітичні довідки і добірки:
 Опціонний договір – право вибору в ліцензійних угодах;
 Лизинг – форма аренды машин и оборудования;
 Лицензионное соглашение об оказании услуг типа «инжиниринг».
 Перелік нормативно-правових актів з питань захисту комерційної
таємниці та конфіденційної інформації в Україні.
Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері
охорони прав комерційну таємницю. РК УкрІНТЕІ № 0109u008061. Термін
виконання – 2010 -2011 рр. Науковий керівник: к. ю. н. О.Ф. Дорошенко.
Мета теми – Дослідження законодавства України, у тому числі
міжнародних договорів України, що регулює відносини, пов‘язані з
набуттям, здійсненням та захистом прав на комерційну таємницю та
використанням конфіденційної інформації; підготовка рекомендацій щодо
внесення змін до чинних нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів, що розроблюються уповноваженими органами, з метою
удосконалення зазначеної сфери правовідносин; підготовка рекомендацій
щодо визначення терміну «ноу-хау» та співвідношення термінів
«конфіденційна інформація» та «комерційна таємниця», «ноу-хау» та
«комерційна таємниця».
У рамках зазначеної проблематики у звітному періоді досліджувалися
такі аспекти теми:
1. Дослідження чинного законодавства України з питань охорони прав
на комерційну таємницю та захисту конфіденційної інформації. Аналіз
міжнародних договорів України у сфері охорони прав на комерційну
таємницю.
Наукові керівники: к.ю.н. О.Ф. Дорошенко, Л.І. Работягова, О.О.
Тверезенко, Н.І. Антонюк
2. Дослідження законодавства Європейського Союзу та країн – ЄС з
питань охорони прав на комерційну таємницю (ноу-хау). Аналіз
законодавства деяких зарубіжних країн, зокрема держав-учасників СНД, у
сфері охорони прав на комерційну таємницю.
Наукові керівники: к.ю.н. О.Ф. Дорошенко, Л.І. Работягова,
О.О.Тверезенко.
Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної
власності знайшли свій прояв у такому вигляді:
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 Наукові результати:
 Нові знання. Знання, отримані на основі зібраного та узагальненого
науково-теоретичного та практичного матеріалу, включаючи доктринальні та
законодавчі джерела зарубіжних країн, а також в результаті проведених
наукових досліджень дозволили підготовити:
 Аналітично-інформаційну добірку ―Перелік нормативно-правових
актів з питань захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації в
Україні‖;
 Аналітичну довідку ―Дослідження проблем правового регулювання
відносин в сфері охорони комерційної таємниці‖.
 Наукова новизна
Аналіз нормативно - правових відносин та практики їх застосування
щодо конфіденційної інформації у чинних правових актах свідчить про
наявність низки прогалин та суперечностей, що негативно впливає на захист
прав фізичних та юридичних осіб на комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію. Зокрема, зазначені нормативно-правові акти не встановлюють
правового режиму комерційної таємниці, порядку віднесення інформації до
комерційної таємниці, підстав виникнення прав суб‘єктів на комерційну
таємницю, порядку доступу до комерційної таємниці тощо.
Зважаючи на викладене, можна констатувати, що питання врегулювання
відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю та захисту
конфіденційної інформації, постають на сьогодні досить гостро. Враховуючи
те, що в Україні досліджувались лише деякі аспекти цієї проблематики,
доцільно дослідити законодавство України у сфері охорони прав комерційну
таємницю, вивчити законодавство інших країн у цій сфері та практику його
застосування з метою вироблення рекомендацій щодо удосконалення
законодавства України у зазначеній сфері.
Для досягнення вказаної мети:
1. Проведено:
 дослідження щодо:
 норм законодавства, що регулюють відносини в сфері захисту
комерційної таємниці та конфіденційної інформації в Україні та Росії;
 питань, які стосуються можливості реєстрації та подальшої
реалізації генеричних лікарських засобів, виготовлених з використанням
винаходу за примусовою ліцензією, у разі дії режиму ―ексклюзивності
даних‖ щодо оригінального лікарського засобу.
 порівняльно-науковий аналіз:
 окремих проблем чинного законодавства України, пов‘язаних із
реалізацією вимог Угоди TRIPS стосовно охорони «нерозголошуваної
інформації» в контексті її співвідношення із правовою охороною винаходів;
 законодавства деяких зарубіжних країн, зокрема держав-учасників
СНД, у сфері охорони прав на комерційну таємницю;
 міжнародних договорів України у сфері охорони прав на комерційну
таємницю.
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 моніторинг з питань:
 правового регулювання відносин в сфері охорони прав
на
комерційну таємницю та захисту конфіденційної інформації.
 Фактичні результати:
1. Опубліковано та підготовлено до друку:
 3 наукових статті (1,4 др. арк.) і теза доповіді (0,2 др. арк.) з
питань реалізації вимог угоди TRIPS щодо охорони нерозголошуваної
інформації в законодавстві України в контексті забезпечення доступу до
лікарських засобів, закріплення права на конфіденційну інформацію і
комерційну таємницю.
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III.

Наукові дослідження для державних та недержавних
організацій за господарськими договорами

Національна академія правових наук України 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 недержавним організаціям. Так, у звітному періоді установи
Академії уклали господарські договори на загальну суму 1057, 357 млн. грн.,
зокрема:
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності – на суму 352,
802 тис. грн.,
Науково-дослідний центр правової інформатики – на суму 351,9 тис.
грн.,
Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого
самоврядування – на суму 12,9 тис. грн.,
Інститут вивчення проблем злочинності – на суму 210,155 тис. грн.,
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва – на
суму 49,6 тис. грн.
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного
розвитку – на суму 17, 5 тис. грн.
Київський регіональний центр – на суму 62,500 тис. грн.
Інститут вивчення проблем злочинності
У звітному році науковцями Інституту за господарськими договорами
(науково-технічні послуги) проводилася така робота:
1) за договорами № 1-2010 від 14.01.2010 р. і №1-1-2010 від 19.01.2010
р. на запит прокурора Барвінківського р-ну Харківської обл. В.О. Суботіна
підготовлено науково-правовий висновок за кримінальною справою,
порушеною за фактом недбалого ставлення службових осіб до своїх
службових обов‘язків, на предмет експертної оцінки правомірності дій
посадових осіб (на суму 2,5 тис. грн.);
2) за договорами № 4-2010 від 26.05.2010 р. і № 5-2010 від 1.06.2010 р.
складено три фотороботи та словесних портретів ймовірних злочинців (на
суму 1060 грн.);
3) організовано та проведено „круглий стіл‖ „Актуальні питання
виконання покарання у виді довічного позбавлення волі‖ в рамках проекту
„Підтримка пенітенціарної реформи в Україні на прохання Громадської
організації „Всеукраїнський центр правової допомоги „Громадський
захисник‖ (отримано 2 650 грн.);
4) підготовлено висновок судової експертизи на ухвалу Господарського
суду Запорізької обл.. з дослідження об‘єктів інтелектуальної власності від
09.09.2009 р. (на суму 10 тис. грн.);
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5) за договором № 9-2010 від 20.09.2010 р. проведено ознайомлення з
матеріалами кримінальної справи для надання науково-правового висновку
(на суму 600 грн.);
6) прийнято вступні іспити до аспірантури та здійснено підготовку
пошукувачів через систему аспірантури та здобування (на суму 169 958 грн.);
7) за договорами № 10-2010 від 16.11.2010 р. і № 10-1-2010 від
13.10.2010 р. підготовлено науково-правовий висновок на запит адвоката
Процьків О.П. щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
нежилого приміщення (на суму 5 000 грн.);
8) за договором № 6-2010 від 15.06.2010 р. на запит адвоката Довгаль
О. С. опрацьовано матеріали кримінальної справи № 1-116/08, на предмет
проведення науково-правової експертизи (на суму 600 грн.);
9) за договорами № 7-2010 від 18.06.2010 р. і № 8-2010 від 01.07.2010 р.
на запит адвоката Мельник В.О. опрацьовано матеріали кримінальної справи
та надано науково-правовий висновок на предмет можливості визнання
приватного нотаріуса службовою особою (на суму 5 тис. грн.);
10) за договором №12-2010 від 18.11.2010 р. проведено семінар-тренінг
на тему „Підтримка пенітенціарної реформи в Україні‖;
11) за друкування публікацій у збірнику „Питання боротьби зі
злочинністю‖ отримано 4 020 грн.;
12) за реалізацію збірника „Питання боротьби зі злочинністю‖
отримано 5 717,62 грн.
Загальна сума прибутку Інституту у 2010 р. склала 210 155 грн.
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
Протягом 2010 року Науково-дослідний інститут державного
будівництва та місцевого самоврядування проводив дослідження за
наступними господарськими договорами:
1) за договором № 1 від 25.08.2010 р. підготовлено науковий висновок,
щодо роз‘яснення положень чинного податкового законодавства України,
Вартість робіт склала 5000,00 (п‘ять тисяч) гривень.
2) за договором № 2 від 19.11.2010 р. підготовлено науковий висновок,
щодо питань: 1) чи порушені права власника нерухомого майна ТОВ
«Кримська девелоперська компанія» відносно майна, набутого згідно із
рішенням виконавчого комітету Сімферопольської міської Ради АР Крим; 2)
чи є законним задоволення вимог ЗАТ «Продмаш» щодо витребування з
незаконного володіння нерухомого майна згідно з заявленим віндікаційним
позовом; 3) чи є порушенням норм господарського процесуального права
відмова у задоволенні клопотання про відмову у призупиненні провадження
у справі № 5002-22/5152-2010 до розгляду справи за позовом ТОВ «Кримська
девелоперська компанія», яка на думку ТОВ «Кримська девелоперська
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компанія» пов‘язана зі справою, у якій було заявлено клопотання; 4) чи мало
місце необґрунтоване звільнення Господарським судом АР Крим по справі №
5002-22/5152-2010 від доказування фактів, встановлених рішенням суду в
іншій справі. Вартість робіт склала 1000,00 (одну тисячу) гривень.
3) за договором № 3 від 19.11.2010 р. з урахуванням нових документів
було підготовлено науковий висновок щодо питань: 1) чи порушені права
власника нерухомого майна ТОВ «Кримська девелоперська компанія»
відносно майна, набутого згідно із рішенням виконавчого комітету
Сімферопольської міської Ради АР Крим; 2) чи є законним задоволення
вимог ЗАТ «Продмаш» щодо витребування з незаконного володіння
нерухомого майна згідно з заявленим віндікаційним позовом; 3) чи є
порушенням норм господарського процесуального права відмова у
задоволенні клопотання про відмову у призупиненні провадження у справі №
5002-22/5152-2010 до розгляду справи за позовом ТОВ «Кримська
девелоперська компанія», яка на думку ТОВ «Кримська девелоперська
компанія» пов‘язана зі справою, у якій було заявлено клопотання; 4) чи мало
місце необґрунтоване звільнення Господарським судом АР Крим по справі №
5002-22/5152-2010 від доказування фактів, встановлених рішенням суду в
іншій справі. Вартість робіт склала 1000,00 (одну тисячу) гривень.
4) за договором № 2 від 02.12.2010 р. підготовлено науковий висновок
щодо питань: 1) у яких організаційно-правових формах можливе
використання громадянами земельних ділянок для потреб колективного
садівництва; 2) яка організаційно-правова форма є найбільш оптимальною
для здійснення колективного садівництва громадянами; 3) чи можливо
прийняття рішення щодо зміни організаційно-правової форми садівничого
товариства, якщо воно, відповідно до статуту, приймається на Загальних
зборах садівничого товариства, проте прийнято було на сумісному засіданні
Правління та ревізійної комісії садівничого товариства. Вартість робіт склала
1000,00 (одну тисячу) гривень.
5) за договором № 1 від 03.12.2010 р. підготовлено науковий висновок
щодо питань: 1) чи є законним використання садівничим товариством землі
на підставі Державного акту на постійне землекористування; 2) чи є діючим
на даний момент Державний акт на постійне землекористування №. ХР-1000-002445, виданий СТ «Вимпел» 15.09.1995 р. Вартість робіт склала 1000,00
(одну тисячу) гривень.
6) за договором № 1125/2010 від 25.11.2010 р. підготовлено науковий
висновок, щодо роз'яснення Замовнику норм чинного законодавства України
про співвідношення понять «залучення коштів», «депозит», «приймання
вкладів», «фінансові кредити», «розміщення коштів» у контексті різних
нормативно-правових актів та можливостей фінансової компанії надавати
відповідні фінансові послуги. Вартість робіт склала 600,00 (шістсот) гривень.
7) за договором № 1130/2010 від 30.11.2010 р. підготовлено науковий
висновок щодо роз'яснення Замовнику норм чинного законодавства України
стосовно загальних вимог до фінансових компаній, зокрема відносно умов,
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яким має відповідати фінансова компанія при її реєстрації, умов для
отримання нею ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, а також
відносно можливостей використання фінансовою компанією іноземної
валюти при залученні та розміщенні коштів у процесі її діяльності. Вартість
робіт склала 600,00 (шістсот) гривень.
8) за договором № 1201/2010 від 01.12.2010 р. підготовлено науковий
висновок щодо роз'яснення Замовнику порядку застосування норм чинного
законодавства України стосовно відшкодування матеріальної шкоди,
завданої внаслідок порушення правил дорожнього руху. Було проведено
наукову експертизу документів, представлених Замовником та надано
науково обґрунтовані висновки щодо законності відмови страхової компанії
у виплаті страхового відшкодування, а також щодо дотримання вимог
чинного законодавства при проведенні судової авто-технічної експертизи, на
підставі аналізу норм Закону України «Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів», Закону України «Про судову експертизу», та низки інших чинних
нормативно-правових актів. Вартість робіт склала 700,00 (сімсот) гривень.
9) за договором № 1203/2010 від 03.12.2010 р. підготовлено науковий
висновок щодо роз'яснення відповідності вимогам чинного законодавства дій
комунального підприємства, коли у випадку непроведення чергової
періодичної державної повірки приладів обліку холодної та гарячої води,
останнє здійснює нарахування за послуги з централізованого постачання
холодної та гарячої води не за показаннями лічильників, а згідно з
затвердженими нормами водоспоживання. Вартість робіт склала 600,00
(шістсот) гривень.
10) за договором № 1206/2010 від 06.12.2010 р. підготовлено науковий
висновок щодо роз'яснення Замовнику норм чинного законодавства України
стосовно необхідності патентування підприємницької діяльності, пов‘язаної
із використанням двокоординатних автоматів з реалізації м‘яких іграшок
типу «кран-машина». Вартість робіт склала 700,00 (сімсот) гривень.
11) за договором № 1207/2010 від 07.12.2010 р. підготовлено науковий
висновок щодо роз'яснення Замовнику норм чинного законодавства України
стосовно віднесення періодів роботи медичних працівників на окремих
посадах до стажу роботи в інфекційних закладах (відділеннях) охорони
здоров‘я, що зараховується при призначенні та обчисленні пенсії у
подвійному розмірі. Вартість робіт склала 700,00 (сімсот) гривень.
Загальна сума прибутку Інституту у 2010 р. склала 12900,00 грн.
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
У звітному році науковцями Інституту за господарськими договорами
(науково-технічні послуги) проводилася така робота:
1. Крупчан О.Д., Молодико К.Ю. провели науково-правову експертизу
на звернення ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» з питань проблем
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застосування окремих положень Цивільного кодексу України (лист від
10.01.2010 р. № 309-02/11);
2. Галянтич М.К., Бобрик В.І., Махінчук В.М. провели науковоправову експертизу на звернення фізичної особи Загороднього К.М. з питань
проблем застосування окремих положень Цивільного та Цивільного
процесуального кодексу України (лист від 22.01.2010 р. № 309-02/12);
3. Бобрик В.І., Короленко В.М. провели науково-правову експертизу
на звернення фізичної особи Кузюкова Г.П. щодо застосування норм чинного
законодавства в галузі цивільного, житлового, адміністративного права з
питань віднесення житлового приміщення до конкретної категорії житла
(лист № 309-1/13 від 26.01.2010 р.);
4. Первомайський О.О., Берестова І.Е., Молодико К.Ю. провели
науково-правову експертизу за зверненням Публічного акціонерного
товариства «Єкатеринославський комерційний банк» щодо окремих питань
правового регулювання сплати збору на загальнообов‘язкове пенсійне
страхування (лист № 309-07/51 від 17.03.2010 р.).
5. Луць В.В., Гриняк А.Б. провели науково-правову експертизу на
звернення АТ «Нова Лінія» щодо можливості визнання окремих частин
договору про надання інформаційно-консультаційних послуг недійсним та
відповідності вимогам чинного законодавства України (лист № 1760 від 06.
04. 2010 р.).
6. Первомайський О.О. провів науково-правову експертизу на
звернення ТОВ «ЕЙ.ДЖИ.ЕЙ. ТА ПАРТНЕРИ» з питань проблем
застосування окремих положень Цивільного та Сімейного кодексів України
(лист від 14.05.2010 р. № 309-02/54)
7. Безух О.В., Гриняк А.Б. провели науково-правову експертизу на
звернення НАЦ «Нафтогаз України» з питань проблем застосування окремих
положень Господарського та Цивільного кодексів України (лист від
14.09.2010 р. № 309-01/87-1)
Загальна сума прибутку Інституту у 2010 р. склала 49 тисяч 600 грн.
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
У звітному році науковцями Інституту за господарськими договорами
(науково-технічні послуги) проводилася така робота:
1. За договором № 01/01-2010 від 11.01.2010 проведено експертне
дослідження щодо факту неправомірного використання ТМ за свідоцтвами
України № 543 та № 544. Замовник – ТОВ "Роберт Бош Лтд". Вартість робіт
склала 6000, 00 грн.
2. За договором № 02/01-2010 від 11.01.2010 проведено експертні
дослідження щодо визначення тотожності або схожості позначення у назві
телефонного довідника "Ділова Івано-Франківщина" із ТМ за свідоцтвом
України № 94978. Замовник – ДСБЕЗ в Івано-Франківській області. Вартість
робіт склала – 8100,00 грн.
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3. За договором № 03/03-2010 від 23.03.10 проведено експертне
дослідження щодо незаконного використання ТМ "Mul-T-Lock" та
зображення "кремезний чоловік" у вигляді ключа. Замовник ДДСБЕЗ МВС
України. Вартість робіт склала – 6 000,00 грн.
4. За договором № 1703/02-2010 від 07.12.10 проведено експертне
дослідження щодо проведення експертного дослідження КІАС КМЕТІ.
Замовник – Київське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав
власності на об‘єкти нерухомого майна. Вартість робіт склала – 20000,00 грн.
5. За договором № 18/03- 2010 від 08.12.10 проведено експертне
дослідження щодо оформлення упаковки "Царський чай". Замовник – ТОВ
"Астапов і Партнери". Вартість робіт склала – 7002,00 грн.
6. За договором № 19 від 09.12.2010 проведено експертне дослідження
щодо комплексного експертного дослідження програмного комплексу
"Єдиний державний реєстр". Замовник – Державне підприємство
"Інформаційно-ресурсний центр". Вартість робіт склала – 30 000,00 грн.
7. За договором № 03/02-2010 від 22.03.2010 проведено експертне
дослідження щодо встановлення, чи буде використано при здійсненні
способу у відповідності до патенту на корисну модель №26552 кожну ознаку,
включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом № 78479 .
Замовник – ТОВ "Інтер-барс 4С". Вартість робіт склала – 8100 грн.
8. За договором № 06/03-2010 р проведено експертне дослідження
щодо використання промислового зразка за патентом України № 18905 у
виробі автопідйомник АР-18. Замовник – ТОВ "Арсенал-2". Вартість робіт
склала – 15 000,00 грн.
9. За договором № 10/1-2010 р. проведено експертне дослідження щодо
схожості ТМ "Медікор". Замовник – ТОВ "Медікор". Вартість проведених
робіт – 6000,00 грн.
10. За договором від 12.02.2010 року № 02/02-2010 за зверненням ДП
«Український Інститут промислової власності» проведено науково-правову
експертизу щодо висновку відповідності основних умов договору вимогам
законодавства України у сфері ІВ. Вартість робіт склала – 8100 грн.
11. У рамках виконання довготривалого договору на замовлення ДП
―Антонов‖ підготовлено висновок правової експертизи № 2/8 від 11.08.2010
щодо правових наслідків включення до фірмового найменування спільного
російсько-українського підприємства певного фірмового найменування, що
належить іншій юридичній особі. Вартість робіт склала – 50000,00 грн.
12. За договором № 07/03-2010 від 09.02.09 на замовлення ВНДІАЕН
підготовлено висновок правової експертизи. Вартість робіт склала – 30000,00
грн.
13. За договором № 11/03-2010 р. від 15.11.2010 р проведено незалежну
оцінку ринкової вартості знака для товарів і послуг «УкрВата. Замовник –
ТОВ "УкрВата‖. Вартість робіт склала – 15 000.00 грн.
14. За договором № 19-507/10 від 29.07.2010 р проведено незалежну
оцінку ринкової вартості придбання у власність виключних прав на
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комп‘ютерну програму ―Документообіг адміністративних судів‖. Замовник –
Державна судова адміністрація. Вартість робіт склала – 2500 грн.
15. За договором № 08/03-2010 р. проведено незалежну оцінку ринкової
вартості ДП ―Український Державний центр радіочастот‖. Вартість робіт
склала – 5000 грн.
16. За договором № 12/03 2010 проведено незалежну оцінку ринкової
вартості ДП "Інформаційний центр. Вартість робіт склала – 30000,00 грн.
17. За договором № 10/03-2010 р. від 20.10.2010 р. проведено
незалежну оцінку щодо ринкової вартості автоматизованої інформаційної
системи обліку мобільних терміналів на території України станом на серпень
2010 р. Замовник – НВФ"Українські національні інформаційні системи».
Вартість робіт склала – 30 000,00 грн.
18. За договором № 03/02010 ТМ проведено незалежну оцінку знака
для товарів і послуг "КГС" за свідоцтвом України №1113459. Замовник –
Генеральний директор ПрАТ "KGS Co" Живицький В.Є. Вартість робіт
склала - 16 000,00 грн.
19. За договором № 13/03 від 29.11.2010 проведено незалежну оцінку
вартості прав. Замовник – ДПП «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна». Вартість
робіт склала – 11 000,00 грн.
20. За договором № 13/03 від 18.11.2010 проведено незалежну оцінку
вартості прав. Замовник – ТОВ "Віленд". Вартість робіт склала – 50000,00
грн.
Загальна сума прибутку Інституту у 2010 р. склала 353 802, 00 тис. грн.
Науково-дослідний центр правової інформатики
Наукові дослідження для державних та недержавних організацій за
господарськими договорами у 2010 р. не проводились.
Однак впродовж року Центром надавались послуги щодо використання
та обслуговування ІПС «Законодавство», «Законопроект», «Крим», «Київ» –
укладено 71 угоду.
Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
У звітному році науковцями Інституту за господарськими договорами
(науково-технічні послуги) проводилася така робота:
1) за договором №1/П/НА-10809/НЮ від 18 червня 2010 р. на запит
Статутного територіально-галузевого об‘єднання «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ‖
Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства
транспорту і зв‘язку надано науковий висновок щодо застосування Закону
України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори‖ (на
суму 3 000 грн. 00 коп.);
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2) за договором №2 від 21 липня 2010 р. на запит ТОВ «ЮРПОЛІС
КОМПАНІ» надано науковий висновок щодо законності Договору про
відступлення вимоги від 01.09.2009 року, укладеного між Товариством з
обмеженою відповідальністю «Схід-Профбуд» і Товариством з обмеженою
відповідальністю «АГРО-СИНЕРГЕТИКА» (на суму 4 000 грн. 00 коп.);
3) за договором №3 від 21 липня 2010 р. на запит ТОВ «ЮРПОЛІС
КОМПАНІ» надано науковий висновок щодо законності Договору комісії
№2 від 10.12.2008 року, укладеного між Слов‘янським регіональним
виробничим управлінням Комунального підприємства «Компанія «Вода
Донбасу» і ТОВ «Енергоімпкс Плюс» (на суму 4 000 грн. 00 коп.);
4) за договором №4 від 21 липня 2010 р. на запит ТОВ «ЮРПОЛІС
КОМПАНІ» надано науковий висновок щодо законності Агентського
договору № 37/А від 03.12.2008 року, укладеного між ТОВ «Енергоімпкс
Плюс» і ТОВ «Схід-Профбуд» (на суму 4 000 грн. 00 коп.);
5) за договором №5 від 16 серпня 2010 р. на запит ТОВ «ЮРПОЛІС
КОМПАНІ» надано науковий висновок щодо можливості виходу учасника з
товариства з обмеженою відповідальністю, на рухоме майно якого накладено
обтяження (арешт) згідно з договором (на суму 2 500 грн. 00 коп.).
Загальна сума прибутку Інституту у 2010 р. склала 17 500 грн. 00 коп.:
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IV. Наукові експертні висновки для вищих та 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 та оборони, Фондом
держмайна, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини,
Міністерством юстиції України, Міністерством освіти і науки України,
Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, іншими
міністерствами та центральними органами державної влади.
Структурні підрозділи Академії значну увагу приділяли 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 України, Генеральною прокуратурою України,
Міністерством внутрішніх справ України, Державним департаментом з
питань виконання покарань тощо.
Так, протягом 2010 року для центральних органів державної влади було
підготовлено 178 наукових висновків, пропозицій, рекомендацій та
експертиз.
Інститут вивчення проблем злочинності
За звітний період для вищих та центральних органів державної влади
підготовлено понад 40 документів наукових висновків, пропозицій та
зауважень, зокрема:
1. Для комітетів Верховної Ради України:
- науковий висновок на проект Закону України ‖Про приватну
детективну (розшукову) діяльність‖ (реєстр № 6288 від 12.04.2010 р.). У
науковому висновку зазначається, що законопроект є актуальним і таким, що
сприятиме введенню приватної детективної (розшукової) діяльності у
«законне поле». Разом із тим висловлені зауваження, що стосуються
термінологічного викладення тексту законопроекту;
- науковий висновок на проект Закону України „Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства про захист
інформації про особу (персональних даних) (реєстр. № 5438 від 15.12.2009
р.). Позитивно оцінивши законопроект, фахівцями висловлені окремі
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зауваження, що стосуються редакційного та термінологічного тексту
законопроекту;
- науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України» (щодо підроблення документів, печаток,
штампів та бланків) (реєстр. № 6308 від 14.04.2010 р. У підготовленому
документів зроблено висновок щодо відповідності внесених або
запропонованих до зазначеного Закону змін статтям 357, 358 і 366 КК
України;
- пропозиції та зауваження до Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність». У підготовленому документі рекомендовано
внести відповідні доповнення до низки законів, що певним чином стосуються
наукової і науково-технічної діяльності. Крім того, для реалізації положень
цього закону необхідно забезпечити безумовне виконання положень ч.2 ст.
34 і насамперед у частині бюджетного фінансування наукової і науковотехнічної діяльності на рівні не меншому від 1,7% внутрішнього валового
продукту. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
знайшли відображення далеко не всі можливості громадських організацій, як
суб‘єктів науково-технологічної політики, хоча громадським науковим
організаціям належить величезний сукупний потенціал ініціативи і
професійних знань, залучення яких сприятиме успіху інноваційного розвитку
української наукової думки;
- пропозиції та зауваження до пакету антикорупційних законів, а саме:
«Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність
юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за
корупційні правопорушення». У підготовленому документів зазначається,
що чинний КК України передбачає в своїх нормах відповідальність за всі
види найбільш суспільно небезпечних діянь, що можуть бути вчинені
службовими особами юридичних осіб приватного права;
2. На запит народного депутата України Рябеки О.Г. підготовлені
пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про Національне бюро
антикорупційних розслідувань України». Зауваження на поданий
законопроект стосуються, зокрема, неможливості наділення вказаного органу
повноваженнями координаційного, контрольного і керівного характеру,
тобто повноваженнями органів виконавчої влади; нормативних аспектів
взаємодії Національного бюро антикорупційних розслідувань України з
органами виконавчої влади, правоохоронними та контролюючими органами,
науковими установами, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форм власності тощо.
3. На виконання доручення Президента України та РНБО України надано:
- аналітичні матеріали Конгресів ООН щодо боротьби із корупцією та
наркозлочинністю та відповідні пропозиції щодо покращення практики
147

боротьби зі злочинністю в Україні. Зокрема, рекомендовано розробляти нове
законодавство України у сфері боротьби із корупцією згідно із положеннями
ратифікованої Конвенції проти корупції, враховувати позитивний іноземний
досвід запобігання цьому явищу згідно із матеріалами 10 і 11 Конгресів ООН
та ін.
4. На доручення Голови Адміністрації Президента України підготовлено:
- пропозиції щодо удосконалення та конкретизації окремих положень
проектів Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на
2010-2012 роки та Національної програми щодо запобігання та протидії
корупції на 2010-2012 роки. Зокрема, пропозиції щодо проекту Національної
стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2012 роки
стосувалися визначення мети і формулювання принципів діяльності
Національного антикорупційного комітету, розробки та впровадження в
діяльність органів досудового слідства новітніх науково-технічних засобів та
інформаційних технологій для виявлення, попереднього дослідження,
фіксації і вилучення доказів при розслідуванні корупційних діянь, що містять
склад злочину, а також засобів криміналістичної профілактики вказаних
правопорушень. Разом із тим наголошено на некоректному вживанні деяких
кримінологічних термінів. Стосовно Національної програми щодо
запобігання та протидії корупції на 2010–2012 роки зазначено про
невідповідність положень цієї Програми чинному законодавству із реалізації
цільових державних документів; запропоновано певним чином згрупувати
окремі неузгоджені заходи, додати нових суб‘єктів запобігання корупції,
включити нові заходи протидії корупційним проявам, узгодити термінологію
Стратегії, передбачити контроль за ходом її виконання та ін.
5. На запит Конституційного Суду України надано:
- науковий висновок щодо правових підстав призначення покарання
за злочини, що передбачені ст. 93 та 1901 Кримінального кодексу України
1960 р.. У підготовленому документі зазначається, що на КК України 1960 р.
дія норми, передбаченої ч. 4 ст. 5 КК України 2001 р., не поширюється.
6. Для Верховного Суду України підготовлені:
- зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму
Верховного Суду України „Про деякі питання, що виникають під час
розгляду судами України скарг на постанови органу дізнання, слідчого,
прокурора про порушення кримінальної справи‖ (виконавець – сектор
дослідження проблем судової діяльності). Цілком позитивно оцінюючи
законопроект, деякі з положень, що містяться в ньому, викликають
зауваження та необхідність внесення певних пропозицій. зокрема, щодо
підсудності скарг на постанову про порушення кримінальної справи щодо
судді, термінологічного формулювання деяких положень в аспекті
забезпечення принципу презумпції невинуватості, усунення невиправданих
вимог до складання скарг учасниками процесу тощо.
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7. На прохання Міністерства юстиції України підготовлено:
- пропозиції та зауваження до проекту Кримінально-процесуального
кодексу України, розробленого Національною комісією зі зміцнення
демократії та утвердження верховенства права. У пропозиціях
сформульована позиція науковців щодо відсутності єдиного підходу у
проекті КПК України до визначення форми кримінально-процесуальної
діяльності, формалізації кримінального процесу, його початку та закінчення,
належних стадій та етапів руху кримінального провадження та намагань
гіперболізувати окремі інституції кримінального процесу. Разом із тим,
зауваження стосуються: необхідності узгодження концептуальних засади
здійснення кримінального провадження, закладених в законопроекті, із
відповідними положеннями базових законів, а саме законів "Про судоустрій
України" та "Про прокуратуру"; занадто значної кількості принципово нових
оцінних понять, офіційне тлумачення яких здійснюється за допомогою нових
оцінних понять, що суттєво ускладнює їх практичну реалізацію; доцільності
залишення чинного порядку вирішення заяв та повідомлень про вчинений
злочин із відповідним корегуванням як стосовно термінологічних змін, так і
потреб правозастосовної практики тощо.
8. На виконання запиту Державного комітету України з контролю за
наркотиками підготовлено:
- пропозиції до проекту Програми реалізації стратегії державної
антинаркотичної політики України на 2011-2015 роки. Зокрема, надано
перелік заходів, що сприятимуть широкомасштабній комплексній протидії
всім формам і засобам незаконного розповсюдження наркотичних засобів,
пропозиції стосовно проведення можливих науково-практичних досліджень
Інституту та зазначеного Комітету у сфері боротьби з наркозлочинністю
(наприклад, запропоновано оптимізувати діяльність суб‘єктів запобігання
наркозлочинності; розробити критерії оцінки ефективності боротьби з
наркозлочинністю тощо).
9. На запит Державного департаменту України з питань виконання
покарань надані:
- пропозиції про внесення змін до Положення про підрозділ
спеціального призначення Державного департаменту України з питань
виконання покарань. Зокрема, висловлені пропозиції щодо приведення змісту
Положення у відповідність із чинним законодавством України;
- пропозиції щодо проекту Інструкції про порядок відвідування установ
виконання покарань і слідчих ізоляторів. Зокрема, висловлені пропозиції
щодо приведення змісту Інструкції у відповідність із чинним законодавством
України.
10. На прохання Ради національної безпеки і оборони України:
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- підготовлені пропозиції щодо обґрунтування включення питань
„Про стан реалізації права потерпілого від злочину на доступ до правосуддя‖
та „Забезпечення прав людини та громадянина в системі реформування
судових та правоохоронних органів‖ до проекту Плану розгляду питань на
засіданнях РНБО у другому півріччі 2010 р. Необхідними аспектами, на яких
слід зосередити увагу для предметного огляду питання „Про стан реалізації
права потерпілого від злочину на доступ до правосуддя‖ на засіданнях РНБО,
є: розробка ефективного механізму забезпечення прав потерпілого на
справедливий суд та відшкодування завданої йому злочином шкоди;
розробка процесуальних гарантій забезпечення прав потерпілого на доступ
до правосуддя, реалізацію його права на надання кваліфікованої правової
допомоги тощо;
- підготовлено пропозиції щодо обґрунтування включення питання
„Корупція як вагомий чинник загрози національній безпеці України‖ до
проекту Плану розгляду питань на засіданнях РНБО України у другому
півріччі 2010 р. Надане обґрунтування містить перелік загроз, які пов‘язані з
існуванням соціально-правової проблеми корупції в Україні, та можливий
перелік заходів щодо обмеження її поширення. Разом із тим зазначається, що
незважаючи на збільшення кількісних показників боротьби з корупцією,
значна частина найнебезпечніших для національної безпеки корупційних
діянь залишається латентною;
- підготовлено пропозиції щодо обґрунтування включення питання
„Про стан розгляду судами України справ про корупційні правопорушення в
Україні за 2009 – першу половину 2010 років‖ до проекту Плану розгляду
питань на засіданнях РНБО України у другому півріччі 2010 р. В
обґрунтуванні, зокрема, зазначено, що моніторингом судової практики
паралельно повинні охоплюватися два питання. По-перше, це аналіз
динаміки показників розгляду корупційних правопорушень, за які згідно з
антикорупційним
законодавством
встановлюється
адміністративна
відповідальність. По-друге, аналіз динаміки злочинів, які, виходячи із
нещодавно прийнятого Закону України від 11 червня 2009 р. «Про
відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень»,
віднесені до корупційних злочинів;
- підготовлено пропозиції та зауваження на проект Концепції
Державної програми профілактики правопорушень на 2010-2015 роки.
Висловлено зауваження відносно назви документа, його неузгодженості із
чинним законодавством у сфері планування запобігання злочинності,
відсутності викладення результатів реалізації попередньої програми та ін.
Водночас рекомендовано віднести цю Концепцію до соціальних, а не
правоохоронних програм і розробляти подібний документ Верховною Радою
України, а не Кабінетом Міністрів України.
- підготовлено пропозиції та зауваження щодо положень пакету
документів, які стосуються створення та діяльності Національного
антикорупційного комітету України («Проект Положення про Національний
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антикорупційний комітет, Проекту Орієнтовного переліку питань, які
пропонуються для опрацювання і подальшого розгляду Національним
антикорупційним комітетом у 2010 році). У підготовленому документі
наголошується, що значна питома увага повинна приділятися створенню та
функціонуванню організаційно-управлінських та контрольно-правових
механізмів протидії корупції, забезпеченню реалізації єдиної державної
політики в сфері боротьби з корупцією; розробці пропозицій щодо
формування і реалізації стратегії антикорупційної політики держави та
удосконалення тактичних засад протидії корупції та ін. Також запропоновано
змінити назву даного органу на «Національний комітет розслідувань
корупційних правопорушень» або «Національний антикорупційний комітет
розслідувань»;
- підготовлено пропозиції і рекомендації щодо ефективності
практичного застосування антикорупційних законів: „Про засади
запобігання та протидії корупції‖, „Про відповідальність юридичних осіб за
вчинення корупційних правопорушень‖ та „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення‖. Пропозиції та рекомендації спрямовані на усунення
низки недоліків і суперечностей положень зазначених нормативних актів,
що ускладнюють їх застосування, а тому потребують доопрацювання;
- надані інформаційні та аналітичні матеріали та відповідні пропозиції
для підготовки до засідання з питання «Про стан протидії наркоманії,
злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та шляхи їх нейтралізації». Разом
із тим наголошується на доцільності проведення міжгалузевого
комплексного теоретико-прикладного дослідження запобігання та боротьби з
наркозлочинністю;
- наданий матеріал з прогнозними оцінками та конкретними
пропозиціями щодо розробки адекватних організаційно-правових й інших
заходів з метою зменшення рівня корупції у правоохоронних органах. З
метою зменшення процесів латентизації даного виду злочинності в даному
матеріалі запропоновано низку відповідних запобіжних заходів для
провадження у діяльність правоохоронних органів. Разом із тим
наголошується на необхідності відкласти термін введення в дію Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за корупційні правопорушення» від 11.06.2009 р. №1508.
Пропонується в цілому розглянути доцільність введення таких змін до КК
України, оскільки сучасне кримінальне законодавство є достатньою
нормативною базою для ефективної боротьби із найбільш небезпечними для
суспільства діяннями, що являють собою злочини корупційної
спрямованості.
11. На запит Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі надано:
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- науковий висновок у виді пропозицій та зауважень до Національної
доповіді «Стан дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі в
Україні», підготовленої Національною експертною комісією України з питань
суспільної моралі. У науковому висновку сформульовані пропозиції та
зауваження, що стосуються редакційного та термінологічного тексту
зазначеної Національної доповіді;
- науковий висновок у виді пропозицій та зауважень до збірника витягів
нормативно-правових актів "Правове регулювання захисту суспільної моралі
(збірник нормативно-правових актів", підготовленого Національною
експертною комісією України з питань суспільної моралі. Сформульовані
пропозиції та зауваження стосуються доповнення переліку нормативноправових актів, які слід включити до означеного збірника витягів, та оцінки
загальної якості підготовленого документа.
12. Інше:
На прохання Національного інституту стратегічних досліджень
підготовлено:
- пропозиції та зауваження до Стратегії національної безпеки України
«Україна у світі, що змінюється». Запропоновано привести деякі положення
документа у відповідність до Конституції України, приділити увагу
визначенню загроз для здоров‘я населення, питанням, пов‘язаним із
продовольчою безпекою, а також удосконаленню механізмів громадського
контролю за дотриманням прав осіб, позбавлених волі, та ін.
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
Для Верховної Ради України:
- науково-правовий висновок щодо законопроектів «Про мови в Україні»
за запитом Голови Верховної Ради України В. М. Литвина, згідно із яким
констатується, що законопроекти мають непослідовний та суперечливий
характер і потребують істотного доопрацювання;
- науково-правовий висновок щодо норм проекту Податкового кодексу
України, які стосуються присвоєння ідентифікаційних номерів (№ 121-012129 від 2.11.2010) на запит народного депутата України Колесніченка В.В.
Висновок містив відповіді на запитання, чи правомірно не включено до
проекту Податкового кодексу України існуюче право фізичних осіб платників податків, які через релігійні або інші переконання відмовляються
від ідентифікаційного номера, на облік за прізвищем, іменем, по батькові, без
включення даних про особу до електронних реєстрів, надане Законом
України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників та інших
обов‘язкових платежів» від 22.12.1994 р., та які можливі правові наслідки для
вказаної категорії громадян України щодо реалізації своїх прав і свобод, у
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разі позбавлення їх відповідного права. Згідно із висновком, результатом
відмови особи від подачі до органу державної податкової служби облікової
картки фізичної особи – платника податків (як наслідок неотримання
реєстраційного номера облікової картки платника податків) є позбавлення
права особи заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає, на яку
вільно погоджується (стаття 43 Конституції України); права володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатом своєї
інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41 Конституції України); права на
заняття підприємницькою діяльністю, що не заборонена законом (стаття 42
Конституції України). Тобто, обмеження існуючого права фізичних осіб –
платників податків, які через свої релігійні або інші переконання
відмовилися від включення інформації до Державного реєстру фізичних осіб
– платників податків та інших обов‘язкових платежів призведе до порушення
інших прав, гарантованих Конституцією України;
- зауваження та пропозиції щодо законопроекту «Про внесення змін до
Закону України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки»
надіслані до комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України;
 Для Комітету Верховної Ради України з питань правової політики:
- науково-експертний висновок щодо законопроекту «Про внесення змін
до статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», щодо
обґрунтованості й доцільності внесення змін до Закону України «Про
Конституційний Суд України» у частині розширення повноважень
Конституційного Суду України з питань прийняття рішень. Законопроектом,
зокрема, передбачається розширення повноважень Конституційного Суду
України закріплених у ст. 73 Закону. У висновку наголошується, що
вирішення вказаної проблеми залежить від відповіді на питання щодо
нормотворчої форми діяльності Конституційного Суду України. Відповідно
до Закону «Про Конституційний Суд України», він має право приймати акти,
що регламентують організацію його внутрішньої роботи. Такі акти носять
виключно організаційний характер і здійснюють регулятивний вплив лише
на суспільні відносини щодо внутрішньоорганізаційних питань.
Урегульовувати інші суспільні відносини Конституційний Суд має право
лише у межах прийняття рішень по справам щодо конституційних подань.
Прийняття того чи іншого рішення і визначення його відповідної редакції є
виключною прерогативою того органу влади, до повноважень якого і
належить його прийняття. Таким чином, у разі надання Конституційному
Суду України можливостей визначати, яку редакцію акта, що приймається
відповідним органом державної влади залишати чинною, а яку визнавати
неконституційною, це буде носити характер нормотворчої форми роботи і
підміняти собою роботу того органу, який правомочний приймати
відповідний акт. Прийняття нової редакції правового акта виходить за межі
компетенції Конституційного Суду, який згідно із ст. 13 Закону «Про
Конституційний Суд України» має право приймати рішення та давати
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висновки у справах щодо виключного переліку питань, а саме, з приводу
конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України,
актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідності Конституції
України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних
договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх
обов‘язковість, додержання конституційної процедури розслідування і
розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України та
офіційного тлумачення Конституції та законів України. Крім того,
закцентовано увагу на недотриманні юридичної техніки, при формулюванні
тексту пропонованих змін. Так, сам факт визнання Конституційним Судом
повністю неконституційним акта органу влади, тягне за собою визнання
неконституційними усіх його редакцій, що слід було урахувати при
формулюванні пропонованих змін;
- науково-експертний висновок щодо проекту Виборчого кодексу
України (глави 1 та 2). Згідно із висновком, текст Виборчого кодексу
надмірно ускладнений, деталізований, складний для сприйняття, має низку
невдалих та непослідовних положень і тому потребує доопрацювання
(Колісник В.П.);
 Для Конституційного Суду України:
- підготовлено висновок на запит судді Конституційного Суду України
Бринцева В.Д. за конституційним зверненням відносно офіційного
тлумачення ч.1 ст. 36, ст. 38, ч.1 ст. 38, ч.1 ст. 71 Конституції України,
окремих положень Закону України «Про вибори народних депутатів
України» та Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів». У висновку було відзначено невідповідність поданого звернення
вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України». Відповідно до
ст. 94 Закону, підставою для конституційного звернення щодо офіційного
тлумачення Конституції України та законів України є наявність
неоднозначного застосування положень Конституції України або законів
України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт
права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або
призвело до порушення його конституційних прав і свобод. Поставлені у
конституційному зверненні питання, можуть стати предметом розгляду
Конституційного Суду лише за наявності внесеного у встановленому
законом порядку одним із уповноважених на те суб‘єктів конституційного
подання. Отже, зроблено висновок, що розгляд конституційного звернення
гр. Коломойського І.В. є неможливим, а отже, провадження у справі має бути
припинено. Окрім того, відносно матеріального аспекту конституційного
звернення у підготовленому висновку відзначено, що обґрунтована позиція
щодо запровадження пропорційної виборчої системи вже була викладена у
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висновку по справі щодо законопроекту N 4180 із внесеними до нього
поправками N 1-32/2004 від 12 жовтня 2004 року. Конституційний Суд
України у цьому випадку визнав проект Закону України «Про внесення змін
до Конституції України» (реєстр. N 4180), який був попередньо схвалений
Верховною Радою України 23 червня 2004 року, таким, що відповідає
вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Отже, закріплена в п. 3
Прикінцевих та перехідних положень норма в якій визначено, що
конституційний склад Верховної Ради України у кількості 450 народних
депутатів України обирається у 2006 році на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування на засадах
пропорційної системи з обранням народних депутатів України відповідно до
закону в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за
виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих
блоків політичних партій не передбачає скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина. В результаті констатується, що відповідна
позиція суду є цілком правомірною і такою, що підлягає врахуванню при
розгляді нового звернення;
- підготовлено правовий висновок на запит судді Конституційного Суду
України Бауліна Ю. В. щодо відповідності Конституції України положень ст.
61 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про
Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. № 1861-У1, в
редакції Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України» від 9 березня 2010 р. № 1952- VI. В
результаті аналізу поставлених у конституційному поданні питань,
Конституції України та законів України, конституційного законодавства
інших держав, наукових праць вітчизняних та зарубіжних вченихдержавознавців було зроблено низку висновків. 1. Регламент Верховної Ради
України є конституційним законом України, що має конституційно
визначений загальний та спеціальний предмет правового регулювання і
разом з Основним Законом держави покликаний забезпечити повноту
правового регулювання суспільних відносин щодо порядку діяльності
Верховної Ради України, а також поряд з іншими законами України –
відносин щодо організації Верховної Ради України. 2. Враховуючи те, що
відносини, які виникають у зв'язку з формуванням та функціонуванням
коаліції у випадках зміни політико-правового статусу народних депутатів
України у Верховній Раді України не знайшли свого безпосереднього
унормування в Основному Законі України, вони можуть бути врегульовані на
рівні Регламенту Верховної Ради України з урахуванням конституційно
визначених засад формування коаліції, статусу народного депутата України
та засад конституційного ладу України. 3. Входження до парламентської
більшості окремих народних депутатів України, які не перебувають у
депутатських фракціях, що сформували коаліцію, не суперечить Конституції
України. 4. Достатніх підстав для визнання положень ст. 61 Регламенту
Верховної Ради України щодо формування коаліції депутатських фракцій у
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Верховній Раді України народними депутатами України такими, що
суперечать нормам Конституції України, не вбачається;
- підготовлено правовий висновок на запит судді Конституційного суду
Нікітіна Ю. І. щодо відповідності Конституції норм Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (125-01-202 від
2.02.2010), зокрема положень частини 3, абзацу 3 частини 4, частин 6 – 8
статті 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку», а також частини 7 статті 1 ЗУ «Про систему оподаткування». У
висновку було відзначено, що органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов‘язані діяти на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,
через що положення частини 3, абзацу 3 частини 4, частин 6 – 8 статті 12
Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»,
частини 7 статті 1 ЗУ «Про систему оподаткування», щодо визначення
розмірів відрахувань та порядку перерахування коштів збору на соціальноекономічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, уявляються такими, що не відповідають Конституції
України;
 Для Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі:
- на запит Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі (від 09.02.2010 р.) підготовлено експертний висновок на
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист
суспільної моралі», розроблений цією Комісією. Висновок був використаний
при доопрацюванні зазначеного законопроекту (лист Комісії від 30.03.2010 р.
№512 /5 – 07) (співробітники Львівської лабораторії прав людини і
громадянина).
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
За звітний період співробітниками Інституту була проведена робота та
підготовлено 15 наукових висновків за запитами від вказаних центральних
органів державної влади.
Зокрема:
- Науково-правовий висновок щодо тлумачення положення пункту 5
статті 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»
від 19 червня 1992 року № 2482-XII;
- Висновок до проекту Закону України про внесення змін до статті 116
Господарського процесуального кодексу України (щодо порядку видачі
наказу господарського суду).
- Зауваження до Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про соціальний захист дітей війни» (щодо виплат підвищення до
пенсії)»
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- Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до статті 130
Цивільного процесуального кодексу України» (щодо скасування
обов‘язкового характеру попереднього судового засідання в цивільному
судочинстві та необхідності оформлення його результатів самостійною
ухвалою).
- Пропозиції до проекту постанови Пленуму ВСУ «Про практику
застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України».
- Пропозиції до проекту постанови Пленуму ВСУ «Про практику
розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні» (вих. № 30902/108 від 30.06.2010 р.).
- Пропозиції щодо шляхів удосконалення законодавства з питань науки
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Вих. лист від
17.06.2010 р. № 309-01 / 97).
- Пропозиції та зауваження до проектів законів України „Про електронну
комерцію‖.
- Проект Методики ефективності видів ризиків здійснення державноприватного партнерства, їх оцінки та визначення форм і управління ризиками
на запит Міністерства економіки України.
- Проект Порядку надання приватним партнерам інформації державному
партнеру про виконання договору, укладеного в рамках державноприватного партнерства на запит Міністерства економіки України.
- Науково-правовий висновок щодо застосування ст. 51 ЦК на запит
Міністерства юстиції України.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
У звітному періоді підготовлено 15 документів з пропозиціями і
зауваженнями до нормативно-правових актів на замовлення вищих та
центральних органів державної влади. Зокрема:
На звернення Ради Національної безпеки і оборони України
підготовлено (17.11.2010 р.) пропозиції у сфері економіки інтелектуальної
власності та її правового забезпечення для підготовки засідання РНБО
України з питання загроз, які можуть виникнути в сфері економіки у 2011
році. Зазначені пропозиції використовувалися при підготовці Рішення РНБО
України від 17 листопада 2010 р. «Про виклики та загрози національній
безпеці України у 2011 році», затвердженому Указом Президента України №
1119/2010.
- На замовлення Вищого господарського суду України підготовлено
зауваження та пропозиції до проекту Рекомендацій президії Вищого
господарського суду України ―Про внесення змін та доповнень до
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рекомендацій президії від 10.06.2004 № 04-5/1107 ―Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов‘язаних із захистом прав інтелектуальної
власності‖.
Зазначені пропозиції та зауваження Інституту були обговорені під час
роботи круглого столу «Судова практика розв‘язання спорів, пов‘язаних із
захистом прав інтелектуальної власності», що проходив в рамках XVІ
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти
інтелектуальної власності (Ялта, 6-10 вересня 2010);
- На запит Департаменту контррозвідувального захисту економіки
держави Служби безпеки України від 01.10.2010 р. № 8/3/3-6057
підготовлено відповідь щодо поставленого у листі питання: «До якого виду
правовідносин можна віднести правовідносини, що виникли між ЗАТ по
виробництву інсуліну «Індар» і ТОВ «Мако», а також між ТОВ «Мако» і
ТОВ «Трудовий колектив заводу «Індар» стосовно передачі прав на
торговельні марки «Індар» за свідоцтвом України № 68702 від 16.10.2006 р.,
«Хумодар» за свідоцтвом України № 21871 від 15.11.2001 р. та «Монодар» за
свідоцтвом України № 21872 від 15.11.2001 р.?». Відповідь була направлена
до вказаного Департаменту СБУ листом від 20.10.2010 р. № 401 (на 11 арк.).
- На запит Ради національної безпеки та оборони України (лист від
23.11.2010, №14/8-2397-14-6) проведено науково-правову експертизу та
зроблені зауваження, пропозиції та рекомендації до проекту Закону України
―Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань
авторського права і суміжних прав‖. Запропоновано внести зміни та
доповнення до ст.ст. 1,9, 39, 40, 42, 43, 44, які впливають на функціонування
системи охорони авторського права та суміжних прав. Зауваженні
направлено також до Комітету науки та освіти Верховної Ради України.
- На замовлення Державного комітету України з питань науки, інновацій
та інформатизації (лист від 1511.2010 р. № 1/04-4-678) знаходяться у стадії
розробки:
- рекомендації та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України ―Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій‖. Зокрема, пропонується по новому визначити
механізм закріплення майнових прав інтелектуальної власності на технології,
які розроблені за рахунок коштів Державного бюджету України. Також
рекомендується законодавчо закріпити випадки, в яких майнові права на
технології залишає за собою головний розпорядник бюджетних коштів;
- рекомендації та пропозиції до проекту Закону України ―Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної
діяльності ‖ Цим законопроектом пропонується внести зміни до законів
України
―Про
інноваційну
діяльність‖
, ―Про освіту‖, ―Про страхування‖ тощо. В Інституті розробляються
пропозиції щодо вироблення чіткого категоріального апарату у сфері
інноваційної діяльності, недоліки щодо якого мають місце сьогодні.
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Розробляються також рекомендації, які мають на меті удосконалити
нормативну правову-базу в інноваційній сфері.
- На замовлення Державного департаменту інтелектуальної власності
(листом від 20.09.2010 р. № 16-09/5356) опрацьовано та підготовлено
зауваження і пропозиції до проекту Рекомендацій щодо оформлення
спадкування авторського права і суміжних прав та здійснення
правонаступництва суб‘єктів авторського права і суміжних прав.
Направлено до Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України листом від 10.11.2010 р. № 436 (на 14
акр.).
- На замовлення Державного департаменту інтелектуальної власності з
метою удосконалення договорів у сфері інтелектуальної власності
розроблено зауваження та пропозиції до проекту Закону України ―Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на
комп‘ютерні програми або компіляції даних (бази даних)‖ (лист Державному
департаменту інтелектуальної власності від 19 травня 2010 р. № 229 на 10
арк.).
У зазначених зауваженнях та пропозиціях Інститут надав детальні
зауваження до проекту Закону та зазначив, що у представленому вигляді
проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
на комп‘ютерні програми або компіляції даних (бази даних)» потребує
доопрацювання та вважає за доцільне створення робочої групи по розробці
проекту Закону, який має комплексно вирішити проблемні питання, пов‘язані
зі створенням об‘єктів інтелектуальної власності за бюджетні кошти.
На замовлення Державного департаменту інтелектуальної власності з
метою удосконалення договорів у сфері інтелектуальної власності
розроблено зауваження та пропозицій до проектів зразків примірних
договорів у сфері авторського права та суміжних прав;
На замовлення Державного департаменту інтелектуальної власності з
метою надання методичної допомоги засобам масової інформації у частині
охорони та захисту авторського права при створенні та використанні об‘єктів
авторського права та іншими об‘єктами господарювання, які використовують
об‘єкти авторського права, які належать засобам масової інформації
опрацьовано Рекомендації щодо охорони та захисту авторського права у
засобах масової інформації;
На замовлення Національного банку України проведено науковоправову експертизу щодо надання правової оцінки «Переліку об‘єктів, які
пропонуються для використання під час розроблення ескізу (дизайну)
презентаційного поліграфічного виробу «І. Котляревський-Ю. Дрогобич» та
можливості використання цих об‘єктів під час розробки такого ескізу.
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Науково-дослідний центр правової інформатики
На звернення Департаменту інформаційних технологій Міністерства
внутрішніх справ України від 31.08.2010 р. №16/ОЦ-4234 співробітником
Центру Раціборинським Б.Л. зроблено експертний висновок застосування
процедури закупівлі в одного учасника. Мета експертизи – підтвердження
експертних досліджень складності та специфіки послуг з розроблення
спеціального програмного забезпечення та технічної документації відомчих
інформаційних систем для забезпечення інформаційної взаємодії з
відомчою підсистемою системи «Аркан» в одного учасника – Інституту
програмних систем Національної академії наук України із урахуванням
вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», який набрав
чинності з 1 листопада 2010 року.
Результати експертизи:
Повторний аналіз поданих на експертизу матеріалів, додаткове
обстеження відомчої підсистеми «Аркан» у МВС України, враховуючи
положення ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника за умови
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи
чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним
постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи,
дозволяють зробити висновок про доцільність, саме з технічних причин,
застосування процедури закупівлі у одного учасника –
Інституту
програмних систем Національної академії наук України послуг з
розроблення спеціального програмного забезпечення та технічної
документації відомчої інформаційної системи для забезпечення
інформаційної взаємодії з відомчою підсистемою системи «Аркан».
Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
Загалом протягом травня-грудня 2010 року було підготовлено 14
експертних висновків для центральних органів державної влади.
Інститутом, зокрема, підготовлено такі експертні висновки:
- За дорученням Міністерства охорони здоров‘я України надані
пропозиції та зауваження щодо проекту Концепції Державної програми
реформування системи охорони здоров‘я, а також висновок до проекту
Концепції Державної програми реформування системи охорони здоров‘я –
Пашков В. М.
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V.

Наукові дослідження на замовлення регіонів

Академія тісно співпрацює не лише з центральними органами
державної влади, але й з місцевими та органами місцевого самоврядування. З
метою підвищення ролі правової науки в розробці та реалізації ефективної
регіональної політики та координації наукових досліджень у галузі держави
та права всіх установ Академією було створено 3 регіональні центри:
Донецький регіональний науковий центр (голова – Мамутов В.К.), Західний
регіональний науковий центр (голова – Нор В.Т.) та Південний регіональний
науковий центр (голова – Ківалов С. В.). Згідно з положенням про
Донецький регіональний науковий центр діяльність центру поширюється на
Східний регіон України, що включає Донецьку, Дніпропетровську,
Запорізьку, Луганську області. Відповідно до положення про Західний
регіональний науковий центр його діяльність поширюється на Західний
регіон України, що включає Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську,
Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку області.
Діяльність Південного регіонального наукового центру поширюється на
Південний регіон, до складу якого входить Автономна Республіка Крим,
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.
Одним з головних завдань регіональних наукових центрів є планування
та координація науково-дослідної діяльності у галузі держави та права членів
(академіків) та членів-кореспондентів Академії, а також усіх установ
Академії (лабораторій, інших наукових підрозділів), що знаходяться у
відповідних регіонах. Так, 26 березня 2010 року було затверджено склад
науково-координаційної ради Донецького та Західного регіонального
наукового центру, до складу якого увійшли дійсні члени (академіки) та
члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, які
мешкають у відповідних регіонах. Крім того, постановою президії від 26
березня 2010 року було затверджено відповідні положення про діяльність
регіональних наукових центрів, які визначають основні завдання центрів, їх
повноваження, керівництво центрів тощо.
У звітному періоді установами Академії здійснено цілу низку наукових
досліджень для Харківської обласної державної адміністрації, Харківської
обласної ради, Харківської міської ради, а також проведено наукові
дослідження для обласних, міських та районних правоохоронних й судових
органів в Херсонській, Сумській, Одеській, Донецькій, Житомирській,
Запорізькій, Київській, Івано-Франківській, Миколаївській, Полтавській,
Ужгородській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській областях.
Так, для органів державного управління на місцях, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних та судових органів, державних
підприємств, установ та організацій, навчальних закладів здійснено:
розробку проектів нормативно-правових актів, їх наукову експертизу, аналіз
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чинного законодавства з окремих питань, надано пропозиції щодо його
удосконалення, надано консультації тощо.
У цілому за звітний період на замовлення регіонів було проведено 77
наукових досліджень.
Інститут вивчення проблем злочинності
Протягом звітного періоду науковцями Інституту на замовлення
регіонів підготовлено 10 документів за результатами вивчення конкретних
проблем.
На запит Харківського регіонального антикорупційного комітету
підготовлені:
- пропозиції щодо переліку питань, які потребують розгляду на
засіданнях Харківського регіонального антикорупційного комітету у
другому півріччі 2010 р. (виконавці – сектор дослідження проблем
злочинності та її причин; сектор дослідження проблем запобігання
злочинності; сектор дослідження проблем міжнародного співробітництва у
сфері боротьби зі злочинністю; лабораторія «Використання сучасних
досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»; сектор дослідження
кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю). До порядку
денного засідань зазначеного Комітету рекомендовано низку питань,
пов‘язаних із організаційними, технічним, управлінськими та ін. аспектами
його діяльності. Крім того, запропоновано запровадити обов‘язкову
кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування; оприлюднювати результати діяльності органів
прокуратури та УМВС в Харківській області щодо протидії корупції та
одночасне звітування Голови Апеляційного суду щодо розгляду зазначеної
категорії справ;
- пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та
запобігання злочинам у сфері земельних відносин (виконавець – сектор
дослідження проблем запобігання злочинності). Зауваження пов‘язані із
недосконалістю диспозиції та санкції відповідних частин ст. 197-1 КК
України. Для удосконалення запобігання вказаному злочину запропоновано
низку заходів за результатами емпіричного дослідження шляхом
анкетування обласних прокуратур та Держземінспекцій України (понад 300
респондентів).
Разом із тим для засідання Харківського регіонального
антикорупційного комітету з питання «Про протидію корупційним
механізмам і необхідність створення системного контролю в сфері
здійснення діяльності по заготівлі, металургійні обробці металобрухту
чорних та кольорових металів» підготовлено відповідну інформацію, а так
само
пропозиції щодо нормативного і організаційно-правового
забезпечення виконання рішення засідання Харківського регіонального
антикорупційного комітету з питання «Про протидію корупційним
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механізмам і необхідність створення системного контролю в сфері
здійснення діяльності по заготівлі, металургійні обробці металобрухту
чорних та кольорових металів» (виконавці – сектор дослідження
кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю; сектор
дослідження проблем злочинності та її причин). Науковцями запропоновано
провести додаткову роз‘яснювальну роботу серед працівників органів
внутрішніх справ з приводу того, що порушення порядку здійснення
операцій з металобрухтом є злочином, передбаченим ст. 213 КК; розглянути
можливість посилення громадського контролю за додержанням порядку
здійснення операцій з металобрухтом суб‘єктами господарської діяльності
шляхом передбачення у бюджеті коштів на заохочення осіб, які сприяють
органам внутрішніх справ у викритті діяльності незаконних пунктів
прийому металобрухту від юридичних та фізичних осіб.
На звернення Харківської обласної ради профспілки працівників
інноваційних та малих підприємств надано відповідь щодо напрямів
подолання безладу в правоохоронних органах на шляху розвитку України
(виконавці – сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби
зі злочинністю, сектор дослідження проблем судової діяльності). У відповіді
науковців вказано, що на підставі наданих матеріалів журналістського
розслідування в усіх епізодах діяння зловмисників підпадають під дію
відповідної статті Кримінального кодексу України і в більшості випадків
має місце вчинення одразу декількох злочинів. Домінуючим є вчинення
злочину, передбаченого ст. 375 КК України «Постановлення суддею
(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або
постанови», ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків,
а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»,
ст. 190 «Шахрайство». Разом із тим надана інформація, що стосується
правової оцінки законності діяльності правоохоронних органів.
На звернення Всеукраїнської громадської організації «Національний
комітет по боротьбі з корупцією» надано відповідь щодо відповідності дій
посадових осіб вимогам Конституції та законів України (виконавець –
сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі
злочинністю). Зазначено, що якщо перешкоджання виникло внаслідок
прийняття службовими особами орендодавця в односторонньому порядку
відповідного рішення, то за наявності необхідних ознак злочину його можна
визнати суспільно небезпечним наслідком у виді істотної шкоди та
кваліфікувати за ст. 364 чи 365 КК.
На запит Центральної спілки споживчих товариств (Укоопспілка)
вивчено та проаналізовано матеріали щодо діяльності ВГО «Національний
комітет по боротьбі з корупцією» та підготовлено відповідну інформаційну
довідку з цього питання (виконавець – сектор дослідження кримінальноправових проблем боротьби зі злочинністю).
На запит слідчого відділу Сімферопольського РВ МУ МВС в
Автономній Республіці Крим досліджено питання щодо можливості
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вирішення судовим експертом правових питань та підготовлено відповідну
інформаційну довідку (виконавець – лабораторія «Використання сучасних
досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»);
На запит Господарського суду Запорізької області підготовлено
висновок судової експертизи з дослідження об‘єктів інтелектуальної
власності (виконавець – лабораторія «Використання сучасних досягнень
науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»). Під час судово-експертного
дослідження здійснено виокремлення суттєвих ознак промислових зразків
та порівняння об‘єктів за даними ознаками.
На запит прокурора Барвінківського району Харківської області,
підготовлено науково-правовий висновок щодо відповідності дій посадових
осіб органів внутрішніх справ відомчим нормативно-правовим актам
(виконавці – сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби
зі злочинністю; 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.
Результати співробітництва Інституту з органами місцевого
самоврядування, місцевими органами державної влади, підприємствами і
установами відображені в наступних формах і показниках:
- на запит Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської
області підготовлено Доповідну записку з проблем удосконалення
законодавства про місцеве самоврядування. У доповідній записці викладені
рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, яке регулює
здійснення місцевого самоврядування в Україні (Любченко П.М.);
- у відповідь на запит Голови державної податкової адміністрації
України в Харківській області С.Ф. Денисюка підготовлено правовий
висновок, у якому роз'яснено положення Закону України «Про податок на
додану вартість» з питань, чи вправі платник податку, який має суми
податку, фактично сплачені у попередніх податкових періодах
постачальником товарів (робіт, послуг) не декларувати суми ПДВ до
відшкодування, а включати до складу податкового кредиту наступного
податкового періоду в повному обсязі; та чи є правомірним застосування під
час перевірки підпункту 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про
податок на додану вартість» до періодів, в яких встановлено зниження
бюджетного відшкодування та нарахування податкових зобов‘язань у
періодах, в яких використано занижену суму бюджетного відшкодування в
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рахунок погашення податкових зобов‘язань з податку на додану вартість та
застосування штрафних санкцій, визначених пп. 17.1.4 ЗУ «Про порядок
погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетними та
державними цільовими фондами» на суму донарахованих податкових
зобов‘язань. У висновку було зазначено, що платник податку на додану
вартість, який має суми податку, фактично сплачені у попередніх податкових
періодах постачальником товарів (робіт, послуг), має право не декларувати
суми ПДВ до відшкодування, а включати до складу податкового кредиту
наступного податкового періоду в повному обсязі. Окрім того, була
відзначена правомірність застосування під час перевірки підпункту 7.7.7
пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість» до
періодів, в яких встановлено заниження бюджетного відшкодування та
нарахування податкових зобов‘язань у періодах, в яких використано
занижену суму бюджетного відшкодування в рахунок погашення податкових
зобов‘язань з податку на додану вартість та застосування штрафних санкцій
визначених пп. 17.1.4 ЗУ «Про порядок погашення зобов‘язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» на суму
донарахованих податкових зобов‘язань;
- підготовка наукового висновку на запит Харківської міської ради щодо
повноважень міських рад приймати рішення про припинення діяльності
районних у місті рад, підстав та порядку прийняття такого рішення;
- підготовка наукового висновку за зверненням Ленінської районної у
місті Харкові ради щодо порядку дострокового припинення повноважень
заступника голови Ленінської районної у місті Харкові ради;
- підготовка наукового висновку за зверненням депутата Запорізької
обласної ради Січкаря І. В. щодо правомірності створення та функціонування
робочих груп обласної ради;
- підготовка відповіді за зверненням Київського міського голови від
16.12.2009 року № 001-1156 щодо застосування положень Закону України
«Про засади запобігання та протидії корупції»;
- підготовлено відповідь на запит Управління підприємництва та
споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна
виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.05.2010 року № 021014, у якому поставлено питання дати роз‘яснення щодо повноважності
органів місцевого самоврядування визначати місця для торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами й установлювати відстані
для розташування торгових закладів, які здійснюють таку діяльність. На
поставлені запитання було роз‘яснено, що Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» прямо не визначає можливості органів місцевого
самоврядування встановлювати відстань для розташування підприємств, які
здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. У
той же час, формулювання законодавцем у п. 11 ст. 153 Закону «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо заборони
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продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів «у
невизначених для цього місцях торгівлі», які визначають органи місцевого
самоврядування, свідчить, що саме органи місцевого самоврядування мають
право визначати місця для торгівлі, що враховується під час надання дозволу
на таку торгівлю. Згідно зі ст. 3 Закону «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів» ліцензії видаються, призупиняються і
анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів
України. Виключний перелік підстав для анулювання ліцензії закріплений у
ч. 25 ст. 15 Закону, у якому серед підстав названо порушення вимог статті
153 Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам,
які не досягли 18 років або у невизначених для цього місцях (місця де
дозволяється торгівля враховуються органом, який здійснює ліцензування з
урахуванням тих місць, у яких органами місцевого самоврядування торгівлю
заборонено). Таким чином, порушення зазначених положень Закону може
потягти за собою анулювання ліцензії на здійснення торгівлі;
- відповідь на запит Голови державної податкової адміністрації України
в Харківській області С.Ф. Денисюка щодо питань застосування штрафів до
фізичної особи-підприємця, № 125-01-1315 від 3.06.2010;
- відповідь на запит Голови державної податкової адміністрації України
в Харківській області С.Ф. Денисюка щодо роз'яснення положень Закону
України «Про податок на додану вартість», від 125-01-1314 від 3.06.2010;
- відповідь на запит Голови державної податкової адміністрації України
в Харківській області С.Ф. Денисюка щодо проведення позапланової
перевірок (№ 25-10-2010 від 29.10.2010);
- відповідь на запит Голови управління освіти і науки Харківської
обласної державної адміністрації щодо опрацювання Податкового кодексу
України (№ 125-01-1687 від 6.08.2010);
- відповідь на запит Генерального директора Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства А.К. М‘якіна щодо правомірності
використання даним підприємством пільг по сплаті земельного податку (№
126-01-1554 від 8.07.2010).
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
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У звітному періоді Інститутом на замовлення регіональних суб‘єктів
було виконано 52 наукових (спеціальних) дослідження, у тому числі:
1. За ухвалами:
- За Ухвалою Господарського суду Донецької області від 25.11.2008 року
по справі № 04-06/34 про призначення судової експертизи об‘єктів
інтелектуальної власності. Щодо зобов‘язання відповідача припинити будьяке використання промислового зразка «Двері» за патентом України №14559
(варіант 1.1). За результатами дослідження судовим експертом Васьковською
Т.І. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної
власності від 12 липня 2010 року № 507 (0,62 друк. арк.).
- За ухвалою Господарського суду Житомирської обл. від 22.09.2010
року по справі № 8/144-НМ про призначення судової експертизи об‘єктів
інтелектуальної власності щодо порушення прав власника на ТМ "ТНК" знак
за свідоцтвом України для товарів і послуг № 19697. За результатами
дослідження судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Земцовою І.О.
підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної
власності від 15 листопада 2010 року № 692 (0,81 друк. арк.).
- За ухвалою Господарського суду Харківської області від 06.07.09 р. у
господарській справі № 16/84-09 про призначення судової експертизи
об‘єктів інтелектуальної власності щодо визнання недійсним патенту
України № 12290 на промисловий зразок . За результатами дослідження
судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Самолововой Н.О. підготовлено
Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності від 15
грудня 2010 року № 567 (1,30 друк. арк.).
- За ухвалою Господарського суду Київської обл. від 12.07.2010 року по
справі № 21/118-10 про призначення судової експертизи об‘єктів
інтелектуальної власності щодо порушення прав власника на ТМ "Титус" за
свідоцтвом України для товарів і послуг № 27872. За результатами
дослідження судовим експертом Коваленко Т.В. підготовлено Висновок
судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності від 03 грудня 2010
року № 659 (0,99 друк. арк.).
2. За постановами:
- Слідчого СВ ЛВ на ст. Чернівці Філіпа В.К. від 07.12.2009 р. у
кримінальній справі № 07/0359 щодо порушення авторських прав на аудіо та
аудіовізуальні твори.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.
підготовлено Висновок № 593 судової експертизи ОІВ від 29.01.2010 року
(0,68 друк. арк.).
- Слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в ІваноФранківській області Мердух Н.Я. від 25.01.2010 р. у кримінальній справі
№ 319604 щодо порушення авторських прав на аудіо та аудіовізуальні твори.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.
підготовлено Висновок № 606 судової експертизи ОІВ від 19.02.2010 року
(0,71 друк. арк.).
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- Слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в ІваноФранківській області Мердух Н.Я. від 15.02.2010 р. у кримінальній справі
№ 317331 щодо порушення авторських прав на аудіо та аудіовізуальні твори.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.
підготовлено Висновок № 610 судової експертизи ОІВ від 19.02.2010 року
(2,08 друк. арк.).
- Провідного інспектора ВД СБК та ПМП Миколаївської митниці від 21
січня 2010 року у справі порушення митних правил № 006/50400/10 про
порушення митних правил, передбаченого статтею 345 МК України.
За результатами дослідження судовим експертом Щукіною К.А.
підготовлено Висновок № 601 судової експертизи ОІВ від 25.01.2010 року
(1,06 друк. арк.).
- Старшого слідчого Прокуратури Довгинцевського району м. Кривий
Ріг Дніпропетровської області Бляхарського А.А. від 22.02.10 по
кримінальній справі № 57109003 щодо визначення правильності розрахунку
збитків, нанесених компанії «Adidas» внаслідок неправомірного
використання логотипів торгових марок «Adidas» на спортивному взутті.
За результатами дослідження судовими експертами Ковальовим К.М.,
та Сержановим М.Є. підготовлено Висновок № 35/613 комплексної судової
експертизи ОІВ від 24.02.2010 року.
- СВ СУ УМВС України в Житомирській області від 02.02.2010 р. у
кримінальній справі № 10/230012, порушеної за фактом незаконного
використання знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №
2R182445 – Jacobs, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1
статті 229 Кримінального кодексу України.
За результатами дослідження судовим експертом Земцовою І.О.
підготовлено Висновок № 602 судової експертизи ОІВ від 10.02.2010 року
(1,05 друк. арк.).
- СВ ПМУ ГУ МВС України в Полтавській обл. від 03.03.2010 р. у
кримінальній справі № 10730003, порушеної за ознаками складу злочину,
передбаченого частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України, щодо
неправомірного використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 3900 – Lipton.
За результатами дослідження судовими експертом Земцовою І.О.
підготовлено Висновок № 615 судової експертизи ОІВ від 12.03.2010 року
(1,05 друк. арк.).
- Слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в ІваноФранківській області Дацьо І.І. від 12.02.2010 р. у кримінальній справі
№ 317329 щодо порушення авторських прав на аудіо та аудіовізуальні твори.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 24.03.2010 року № 619
(1,37 друк. арк.).
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- Слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в ІваноФранківській області Мердух Н.Я. від 19.03.2010 р. у кримінальній справі
№ 320270 щодо порушення авторських прав на аудіо та аудіовізуальні твори.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 24.03.2010 року № 620
(1,12 друк. арк.).
- Старшого слідчого Ужгородської міжрайонної прокуратури
Пацкана М.В. від 27.04.2010 року у кримінальній справі № 9701710 щодо
використання винаходу за патентом України № 50574.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 11.05.2010 року № 632
(1,99 друк. арк.).
- Старшого слідчого СЧ СУ УМВС України Мазура А.В. від 02.04.2010
року у кримінальній справі № 56/0121 за фактом незаконного використання
знаку для товарів і послуг.
За результатами дослідження судовим експертом Сержановим М.
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 04.06.2010 року № 639
(1,74 друк. арк.).
- Слідчого УМВС України в Івано-Франківській області від 21.04.2010
року у кримінальній справі № 317329 по факту незаконного зберігання та
реалізації аудіовізуальної продукції.
За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л.
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 26.05.2010 року № 637
(1,74 друк. арк).
- СУ УМВС Івано-Франківській Області від 10.07.10 р. у кримінальній
справі № у кримінальній справі № 317434, щодо експертизи примірників
аудіовізуальних творів.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.,
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 02.08.2010 року № 652 (
0.62 друк. арк.).
- СУ УМВС Івано-Франківській області від 12.07.10 р. у кримінальній
справі № 319501, щодо експертизи примірників аудіовізуальних творів.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.,
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 02.08.2010 року № 653 (
1.55 друк. арк.).
- СУ УМВС Івано-Франківській області від 02.06.10 р. № у
кримінальній справі № 316719, щодо експертизи примірників
аудіовізуальних творів.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.,
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 04.08.2010 року № 654
( 1.99 друк. арк.).
- СУ УМВС Івано-Франківській області від 30.08.10 р. № у
кримінальній справі № 317469 щодо незаконного виготовлення продукції.
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За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.,
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 03.09.2010 року № 665(
1.24 друк. арк.).
- СУ УМВС Івано-Франківській області від 04.08.10 р. у кримінальній
справі № 318555, щодо незаконного виготовлення продукції.
За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А.,
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 03.09.2010 року № 666 (
3.79 друк. арк.).
- СУ УМВС Івано-Франківській області від 12.07.10 р. у кримінальній
справі № 317434, щодо призначення додаткової експертизи примірників
аудіовізуальних творів.
За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л.,
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 05.08.2010 року № 655 (
1.24 друк. арк.).
- СУ УМВС Івано-Франківській області від 12.07.10 р. у кримінальній
справі № 319501, щодо призначення додаткової експертизи примірників
аудіовізуальних творів.
За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л.,
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 05.08.2010 року № 656 (
1.68 друк. арк.).
- Галицького РВ УМВС України Івано-Франківській області від
02.06.10 р. у кримінальній справі № 316719, щодо призначення додаткової
експертизи примірників аудіовізуальних творів.
За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л.,
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 05.08.2010 року № 657 (
1.30 друк. арк.).
- слідчого Кременчуцького ГУ УМВС в Полтавській обл. від 15.04.2010
р. у кримінальній справі № 09815029, щодо неправомірного використання
знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1197. За результатами
дослідження судовим експертом Васьковською Т.І. підготовлено Висновок
судової експертизи ОІВ від 11.10.2010 року № 636 (0,93 друк. арк.).
- слідчого Білоцерківського міського відділу ГУ МВС України в
Київській обл. від 19.10.2010 р. у кримінальній справі № 02-6348, щодо
порушення прав власника на знак для товарів і послуг № 742815А. За
результатами дослідження судовим експертом Петренко С.А. підготовлено
Висновок судової експертизи ОІВ від 25.10.2010 року № 684 (0,93 друк. арк.).
- слідчого СУ УМВС в Івано-Франківській області від 13.09.2010 у
кримінальній
справі
№ 319578,
щодо
експертизи
примірників
аудіовізуальних творів. За результатами дослідження судовим експертом
Петренко С.А. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 28.09.2010
року № 671 (1,13 друк. арк.).
- слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській
області від 13.09.2010 у кримінальній справі № 320190, щодо експертизи
примірників аудіовізуальних творів. За результатами дослідження судовим
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експертом Петренко С.А. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від
28.09.2010 року № 672 (1,12 друк. арк.).
- слідчого СВ СУ ГУМВС України в Івано-Франківській області від
13.10.2010 р. у кримінальній справі № 318658, щодо порушення прав
власника на авторські права на комп'ютерні програми. За результатами
дослідження судовими експертами Петренко С.А. та Шульпіним І.Л.
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.11.2010 року № 691
(0,99 друк. арк.).
- слідчого ГУ МВС Запорізького міського управління Заводського
райвідділу від 30.08.10 року у кримінальній справі № 651028 , щодо
незаконного виготовлення продукції за свідоцтвом України на знак для
товарів і послуг № 85551 За результатами дослідження судовим експертом
Шульпіним І.Л. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від
29.10.2010 року № 668 (0,43 друк. арк.).
- слідчого СУ ГУМВС в Черкаській області від 01.10.10 р. у
кримінальній справі №3801000045 , щодо порушення прав власника знака
для товарів і послуг № 25581.За результатами дослідження судовим
експертом Сержановим М.Є., підготовлено Висновок судової експертизи
ОІВ від 21.10.2010 року № 685 ( 0.37 друк. арк.).
3. За зверненнями:
- Заступника начальника УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській
області Борисовича І.Я. (вих. № 7/116 від 12 січня 2010 р.) щодо визначення
схожості між словесним позначенням, що входить до назви телефонного
довідника та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 94978, а
також розрахунок розміру матеріальної шкоди від такого протиправного
використання знаку.
За результатами дослідження експертами Петренком С.А., Шульпіним
І.Л. та Дорохіною І. підготовлено Висновок № 309 експертного дослідження
ОІВ від 20.01.2010 року (1,36 друк. арк.).
- Начальника Управління МВС України на Донецькій залізниці С.П.
Безрука (вих. № 33/603 від 25.01.2010 року) щодо застосування винаходу у
обладнанні системи БАУ електростабілізаційної підготовки води.
За результатами дослідження експертами Петренком С.А.,
Дорошенком О.Ф. та спеціалістом Тверезенко О.О. підготовлено Висновок №
311 експертного дослідження ОІВ від 08.02.2010 року (0,71 друк. арк.).
- Комерційного директора компанії ТОВ «Роберт Бош Лтд» Ляйф
Шнайдера (лист вх. № 327 від 11.01.2010р.), щодо незаконного використання
на зразках продукції знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України
№1543 та №1544.
За результатами дослідження судовим експертом Васьковською Т.А.
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 13.01.2010 р. №308 (0.62
друк.арк.).
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- Начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області
Логвиненка С.В., щодо незаконного використання знак для товарів і послуг
"Лускунчик-смакунчик".
За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.О.
підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 02.03.2010 року № 312
(0,37 друк. арк.)
- Начальника Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській
області Денисовського М.Д. (вих. № 5533 від 02 квітня 2010 р.) щодо
використання літературного твору та його фрагментів при створенні іншого
об‘єкта авторського права.
За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено
Висновок експертного дослідження ОІВ від 20.04.2010 року № 316 (0,37
друк. арк.).
Науково-дослідний центр правової інформатики
У звітний період здійснювалося впровадження результатів наукових
досліджень
Центру
в
діяльність
міськрад,
райрад,
сільрад,
облдержадміністрацій, райдержадміністрацій, регіональних судових
органів, територіальних представництв міністерств та державних комітетів,
що полягає в наданні послуг стосовно використання та обслуговування ІПС
«Законодавство», «Законопроект», «Крим», «Київ». Перелік договорів між
замовниками і Центром (всього 50 договорів станом на 15 грудня 2010 р.)
наведено у п. 3 даного Звіту (в табл. 3.1 – рядки 1-50).
На засіданні підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України з
питання «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2008/2009
навчальному році та основні завдання на 2009/2010 рік» (22 квітня 2010 р.,
м. Харків, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого)
направлено інформаційний лист керівникам вищих навчальних закладів,
керівникам регіональних органів управління освіти і науки, керівникам
підприємств Харківського регіону з пропозицією безкоштовного
впровадження «Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і
права». Названа система орієнтована на широке коло спеціалістів, чия
діяльність потребує постійної актуалізації знань щодо чинних нормативноправових актів, відомостей щодо проведених досліджень з проблем держави
і права, наукових розробок з правової інформатики та інформаційного
права.
З метою впровадження новітніх інформаційних технологій в
організаційні процеси та створення єдиного інформаційного середовища
Харківської області утворено науково-технічну Раду Програми
інформатизації області «Електронна Харківщина» на 2011-2013 роки, до
складу якої включено співробітника Центру Антоненка С.А. Проект в
рамках цієї програми пройшов експертизу Державного комітету України з
питань науки, інновацій та інформатизації та підготовлений для
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затвердження Харківською обласною радою. Розроблено та направлено в
Харківську обласну державну адміністрацію пропозиції до Програми
інформатизації Харківської області (вих. №92 від 15.06.2010 р.).
Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
У звітному періоді Інститутом на замовлення регіональних суб‘єктів
було виконано 2 наукових дослідження, зокрема:
- За запитом Чугуївського міжрайонного прокурора Харківської області,
радника юстиції Бондаренко О.В. підготовлено висновок щодо можливого
порушення при звільненні найманого працівника Погромської Л.Г.
- За запитом заступника голови Державної податкової адміністрації у
Харківській області Шустової В. Ю. було підготовлено висновок щодо
наявності правових підстав для притягнення посадової особи органу
державної податкової служби до дисциплінарної відповідальності.
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VI. Участь Інституту в законопроектній (нормотворчій) роботі
Важливим напрямком науково-дослідницької діяльності інститутів
Академії є розробка та правова експертиза законопроектів й інших
нормативно-правових актів, внесення відповідних змін, розробка
рекомендацій та пропозицій, що є також однією з форм впровадження
результатів наукової діяльності. Протягом звітного року значна увага
приділялась, зокрема, розробці зауважень та пропозицій до чинного
законодавства з метою його удосконалення та приведення у відповідність до
міжнародних та європейських правових стандартів.
Протягом 2010 року науковці НАПрН брали учать у роботі 42 груп із
розробки законів та інших нормативно-правових актів, створених з ініціативи
центральних органів державної влади серед них, зокрема утворені згідно з
Указами Президента України: Робоча група з питань удосконалення
законодавства про вибори (членами групи є Тацій В.Я., Шемшученко Ю.С.,
Копиленко О.Л., Маляренко В.Т. та Шаповал В.М.); Робоча група з питань
судової реформи (членами групи є Ківалов С.В., Козюбра М.І., Копиленко
О.Л., Кузнєцова Н.С., Маляренко В.Т., Нор В.Т., Опришко В.Ф., Притика
Д.М., Святоцький О.Д. Тацій В.Я.); Робоча група з питань реформування
кримінального судочинства (членами робочої групи є Ківалов С.В.,
Коваленко В.В., Копиленко О.Л., Маляренко В.Т., Притика Д.М., Тацій В.Я.
Тихий В.П.); Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження
верховенства права (Авер‘янов В.Б., Битяк Ю.П., Козюбра М.І., Шаповал
В.М., Шевчук С.В.)
Загалом протягом 2010 р. Інститути Академії брали участь у розробленні
понад 100 проектів законів та інших нормативно-правових актів за власною
ініціативою та за дорученням органів державної влади та місцевого
самоврядування. Академіки та члени-кореспонденти Академії самостійно
взяли участь у розробці 152 проектів законів та інших нормативно-правових
актів. Серед них слід відзначити проекти Законів України «Про міліцію»,
«Про вищу освіту», проекти Законі в України «Про обрання суддів» та «Про
звільнення суддів», проект закону України «Про енергетичний моніторинг»,
проект закону України «Про порядок виконання рішень та висновків
Конституційного Суду України Верховною Радою України» тощо.
Академія правових наук вносить свій вклад у проведення державноправових перетворень, ініційованих Президентом України. Одним з основних
напрямків наукового забезпечення законотворчої діяльності у 2010 році стала
співпраця з Адміністрацією Президента України, в межах якої спільним
розпорядженням НАПрН України та Адміністрації Президента України
утворено 7 робочих груп, метою яких є розробка найважливіших
нормативних актів, спрямованих на реалізацію соціально-економічних та
правових реформ, передбачених програмою Президента України та Кабінету
Міністрів України. До складу робочих груп увійшло близько 70 провідних
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фахівців Національної академії правових наук України та Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
За період роботи (а це всього півроку) було розроблено близько 20
нормативно-правових актів та концепцій. Зокрема, проект Інноваційного
кодексу України, проект Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади», проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
Кабінет Міністрів України», проект змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування», проект «Кодексу поведінки державного службовця»,
пропозиції щодо змін до Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»,
пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», проект Закону
України «Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових
актів».
Зазначені робочі групи очолили провідні науковці: Тацій В.Я., Битяк
Ю.П., Петришин О.В., Авер‘янов В.Б., Гетьман А.П., Кузнєцова Н.С.,
Борисов В.І.
Робоча група під керівництвом академіка НАН та НАПрН України Тація
В.Я. зосередила головну увагу на розробці проекту Закону про внесення змін
до Закону ―Про Кабінет Міністрів України‖ та проекту Закону ―Про
центральні органи виконавчої влади‖, а також розробила Концепцію Закону
України ―Про Адміністрацію Президента України, консультативні, дорадчі та
інші допоміжні органи та служби Президента України‖.
7 жовтня 2010 року, тобто уже після поновлення дії Конституції України
в редакції 1996 р., Верховною Радою України була ухвалена нова редакція
Закону ―Про Кабінет Міністрів України‖ і його статус в цілому було
приведено у відповідність до чинної Конституції України, робоча група
прийшла до висновку, що Закон не потребує значної переробки. Проте
окремі положення потребують уточнення.
Зокрема, робоча група
запропонувала в цьому Законі визначити: строк подання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України до Верховної Ради України; порядок
продовження здійснення повноважень Кабінетом Міністрів України, який
склав повноваження перед новообраним Президентом України, до початку
роботи новосформованого Кабінету Міністрів України; доповнити підстави
відставки Кабінету Міністрів України (у разі неможливості виконувати
Прем‘єр-міністром України своїх повноваження за станом здоров‘я);
уточнити зміст інституту контрасигнатури (скріплення актів Президента
України підписами Прем‘єр-міністра України і міністра, відповідального за
акт та його виконання); уточнити порядок надання відповіді за результатами
розгляду депутатського запиту або звернення. Крім того робоча група
наполягає на приведенні ч. 6 ст. 51 Закону ―Про Кабінет Міністрів України‖ у
відповідність до п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції, відповідно до якої виключно
законами України визначаються права і свободи людини і громадянина.
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Також робоча група розробила Концепцію та проект Закону ―Про
центральні органи виконавчої влади‖. Потреба в розробці та ухваленні такого
Закону виникла відразу після ухвалення Основного Закону України. У п. 12
ч. 1 ст. 92 Конституції України міститься імперативна вимога, згідно з якою
організація і діяльність органів виконавчої влади визначається виключно
законами. Проте за двадцять років незалежності України відповідного Закону
не було прийнято. Проект Закону ―Про центральні органи виконавчої влади‖
розроблено з урахуванням концептуальних підходів, покладених в основу
Указу Президента України ―Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади‖ та інших указів глави держави. Слід зазначити, що 04
березня 2011 р. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон у
першому читанні.
В ініціативному порядку робоча група розробила Концепцію Закону
України „Про Адміністрацію Президента України, консультативні, дорадчі та
інші допоміжні органи та служби Президента України‖. Зазначений Закон
покликаний деталізувати нормативне регулювання питання правового
статусу, засад організації й діяльності апарату Президента України. При
цьому має бути сформульоване визначення Адміністрації Президента
України, окреслено її місце в системі консультативно-дорадчих та інших
допоміжних органів і служб глави держави, основні завдання, функції і
повноваження, визначена загальна структура цього органу, встановлені
повноваження основних посадових осіб Адміністрації Президента України.
Законом повинні бути внормовані й питання щодо порядку утворення,
функціонування,
матеріально-фінансового
забезпечення
системи
консультативно-дорадчих органів і служб Адміністрації Президента України.
Робоча група з реформування місцевої влади під керівництвом академіка
НАПрН України Битяка Ю.П. підготовила Концепцію реформування
територіальної організації влади. Основні положення Концепції
обговорювалися на круглому столі за участю голів обласних рад і
представників Мінрегіонбуду, а також на засіданні Правління Української
Асоціації місцевих і регіональних влад. За рішенням Правління Української
Асоціації місцевих і регіональних влад Концепція реформування
територіальної організації влади була в цілому підтримана і передана на
доопрацювання. В процесі доопрацювання робочою групою були враховані
87 пропозиції місцевих рад, а також Асоціації міст України. Підсумковий
проект Концепції спрямований на розгляд Кабінету Міністрів України. 10-11
березня 2011 р. положення Концепції доповідалися на круглому столі за
участю Голови Верховної Ради України, представників комітету Верховної
Ради України з питань державного будівництва і місцевого самоврядування,
представників Кабінету Міністрів України. Відносно змісту Концепції
реформування територіальної організації влади в цілому необхідно
зазначити, що вона має комплексний характер і спрямована на здійснення
територіального реформування, формування повноцінної системи місцевого і
регіонального самоврядування згідно зі стандартами Ради Європи,
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забезпечення доступності управлінських та громадських послуг,
забезпечення регіонального розвитку. Метою Концепції є створення більш
раціональної та ефективної системи публічної влади в адміністративнотериторіальних одиницях, здатної гарантувати найвищу соціальну цінність
людини, створити оптимальні умови для її розвитку, забезпечити
комплексний і стабільний розвиток усіх регіонів шляхом найповнішого
використання їх потенціалу. Необхідним елементом такої системи має бути
самостійне, дієве місцеве самоврядування на всіх рівнях адміністративнотериторіального устрою України
Цілеспрямоване, послідовне та повне виконання завдань, передбачених
Концепцією, дозволить перейти до якісно нового рівня опрацювання та
здійснення політики територіального розвитку, збалансованого розвитку
усіх регіонів України.
Робоча група з розробки виборчого законодавства під керівництвом
професора, академіка НАПрН України Петришина О.В. здійснювала
діяльність щодо визначення методологічних засад правового регулювання
виборчого процесу, регламентування окремих процедур з урахуванням
світового та європейського досвіду, практики проведення виборчих перегонів
у вітчизняній дійсності.
Одним з напрямків стало дослідження ‖політичних‖ та „технологічних‖
засад процедури підготовки та проведення виборів з метою визначення кола
суспільних відносин, що мають врегульовуватися на законодавчому рівні.
Окреслення цих складових дасть змогу „розвантажити‖ виборчий кодекс від
норм-інструкцій, сприятиме підвищенню ролі Центральної виборчої комісії у
покращенні процедури проведення виборів при збереженні стабільності
виборчого законодавства. Крім цього, детального аналізу дістали питання
визначення загального й особливого у виборах Президента України,
народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної
республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів.
Визначення цих складників дозволило з‘ясувати структуру кодифікованого
акту, в якому загальну частину мають становити норми, що властиві для
будь-яких виборів незалежно від їх виду.
Іншим напрямком діяльності є дослідження конкретних виборчих
процедур, їх правове регулювання та перспектива розвитку. Зокрема, щодо
територіальної організації виборів рекомендується утворення виборчих
округів та дільниць вивести за межі виборчого процесу. Схвалені
Венеціанською комісією на 51-й пленарній сесії у 2002 р. керівні принципи
щодо виборів, гарантуючи принцип рівноправності голосів, передбачають,
що при визначенні виборчих округів мають враховуватися географічний
критерій та межі адміністративного поділу. У разі перегляду меж він має
проводитися неупереджено, з урахуванням думки комісії, яка має бути
незалежною, включати спеціалістів з географії, соціології й урівноважену
кількість представників партій і, за потреби, представників національних
меншин.
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Стосовно організації роботи виборчих комісій робоча група акцентувала
увагу на належному регламентуванні правового статусу виборчих комісій як
державних органів (територіальний принцип діяльності, відповідальність
комісії та її посадових осіб). Більше того, якісний рівень членів виборчих
комісій має забезпечуватися державою, прямим результатом якого є
підвищення виборчої культури взагалі. Створення дієвого механізму
навчання членів комісій, підвищення відповідальності політичних партійсуб‘єктів виборчого процесу у висуванні кандидатів в члени територіальних
та дільничних виборчих комісій є необхідною умовою розвитку виборчого
законодавства.
Перед групою під керівництвом професора, академіка НАПрН України
Авер‘янова В.Б. стояла задача з розробки проекту „Кодексу поведінки
державних службовців‖, проекту Закону України про внесення змін до
Закону України „Про державну службу‖ та проекту Закону України „Про
службу в органах місцевого самоврядування‖.
Під час роботи членами робочої групи було проаналізоване чинне
вітчизняне та зарубіжне законодавство з питань регулювання державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування. Знайдені та
запропоновані оптимальні моделі (з точки зору фахівців групи) оновлення
національного законодавства з зазначених питань та проекти відповідних
нормативних актів.
Так, робочою групою запропоновано Концепцію реформування
законодавства про державну службу в Україні, оскільки чинний закон
України „Про державну службу‖ не повною мірою відповідає покладеним на
нього вимогам, і, фактично, є законом не про державну службу взагалі, а
законом про службу в апараті органів виконавчої влади. За межами його дії
залишаються такі види державної служби, як митна, податкова, виконавча,
служба в органах внутрішніх справ, безпеки України та ін. Єдиного логічного
підходу до визначення системи, видів, сфер та напрямків державної служби в
Україні не має. Тому пропонується прийняти модельний закон про державну
службу в Україні (або про загальні засади державної служби), де чітко
визначити два основні блоки державної служби: цивільну та мілітаризовану.
В свою чергу, цивільну службу пропонується поділити на службу в апараті
органів державної виконавчої влади, контролюючих органів (там де ці органи
представлені цивільними службовцями, тобто тими, що не носять форму, як
це притаманно мілітаризованій службі – СБУ, міліція, прокуратура, МНС,
транспорт, зв‘язківці та ін.).
Пропозиції про внесення змін до Закону України „Про державну
службу‖ не надавалися також і тому, що питання, які він вирішує,
пропонується закріпити в „Кодексі поведінки державних службовців‖. В
Кодексі пропонується закріпити основні вимоги до поведінки державного
службовця, окреслити засади регулювання суспільних відносини, що
складаються в процесі реалізації особами, на які поширюється дія Закону
України "Про державну службу" функціональних обов‘язків, вирішуються
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питання
застосування
засобів
стимулювання
ефективної
праці
держслужбовців тощо. Його дію пропонується розповсюдити на службовців
органів місцевого самоврядування. Все це логічно упорядкує законодавство
про державну службу, спростить його розуміння та застосування.
Члени робочої групи під керівництвом академіка НАПрН України
Гетьмана А.П. працювали над розробкою інноваційного законодавства
України. Результатом їхньої діяльності стала розробка проекту Інноваційного
кодексу України, пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про
інноваційну діяльність», пропозиції щодо внесення змін до Закону України
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»,
пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».
На сьогодні регулювання відносин, що складаються у зв‘язку із
організацією та здійсненням інноваційної діяльності, в тому числі тих, що
пов‘язані із інвестуванням, здійснюється близько 400 нормативно-правовими
актами. Логічно припустити, що результатом систематизації інноваційного
законодавства має стати Інноваційний кодекс України, який повинен
визначати загальні засади та містити основні положення правового
регулювання відносин, що складаються у зв‘язку з організацією та
здійсненням інноваційної діяльності.
Члени робочої групи дійшли висновку, що доцільно у проекті
Інноваційного кодексу України визначити поняття національної інноваційної
системи, її структури та принципів функціонування; встановити загальні
засади державного регулювання функціонування національної інноваційної
системи, в тому числі предмет та основні напрямки державної інноваційної
політики, форми та державно-правові засоби її реалізації, закріпити загальні
засади прогнозування, планування та пріоритети інноваційного розвитку
національної економічної системи, охоплюючи і питання забезпечення
інноваційної безпеки держави.
Ще одним напрямком роботи групи був проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про інноваційну діяльність». Під час роботи над
зазначеним проектом членами робочої групи було запропоновано внесення
змін та доповнень до діючого Закону, які стосуються таких питань:
визначення поняття «інноваційна діяльність», а також узгодження ГКУ,
діючого Закону «Про інноваційну діяльність» та ЗУ «Про інвестиційну
діяльність»; визначення терміна «інновація»; визначення терміна
«інноваційний продукт»; визначення терміна «інноваційна продукція»;
запропоновано доповнити діючий Закон терміном «державна інноваційна
політика»; запропоновано доповнити перелік принципів державної
інноваційної політики, закріплених у п. 2 ст. 3 ЗУ «Про інноваційну
діяльність», принципами, що відображають об‘єктивні закономірності
функціонування національної інноваційної системи, а саме: свобода
інтелектуальної
творчої
діяльності;
вільний
оборот
результатів
інтелектуальної діяльності та вільне переміщення інформації і знань;
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спрямованість на практичне використання знань та результатів
інтелектуальної
діяльності;
саморегулівні
засади
функціонування
національної інноваційної системи; використання механізмів державного
управління національної інноваційної системи з метою забезпечення та
підтримання умов її функціонування та сталого розвитку, а також
задоволення публічних інтересів; наведено уточнене визначення поняття
«об‘єкти інноваційної діяльності», а також вимоги, що до них ставляться; а
також визначення «суб‘єктів інноваційної діяльності».
Окремим питанням робоча група розробляла проект Закону про
внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій». Членами робочої групи особливу увагу
приділено визначенню поняття «технологія» як спеціального складного
(синтезованого) об‘єкта права інтелектуальної власності Було надано її
поняття і зафіксовано основні засади обігу в межах України. Визначено
головні принципи державного регулювання відносин пов‘язаних із
створенням, передачею прав і втіленням технології, розробки і впровадження
технологічних продуктів. Серед головних принципів регулювання відносин
пов‘язаних із обігом технологій було визначено – принцип пріоритетності
національного використання технологій, згідно з яким кожен розробник
технології повинен вжити усіх можливих заходів щодо впровадження такої
технології на території України, а лише після цього експортувати її до
іноземних країн. Також проведено нормативний розподіл між технологією як
складним (синтезованим) об‘єктом права інтелектуальної власності та
розробленим на її основі технологічним продуктом, який є особливим
різновидом інноваційного об‘єкту.
Робоча група під керівництвом професора, члена-кореспондента НАПрН
України С. М. Прилипка розробляла пропозиції про внесення змін до проекту
Трудового кодексу України.
Оскільки на сьогоднішній день одним із важливих та невідкладних
завдань України як незалежної правової держави є створення цілісної
системи законодавчих актів, що регулюють трудові відносини між
працівником та роботодавцем, незалежно від форм власності, видів
діяльності та галузевої належності. Чинний на сьогодні Кодекс законів про
працю України, прийнятий у 1971 р., не завжди відображає потреби ринкової
економіки, недостатньою мірою регулює питання, пов‘язані з трудовим
відносинами та вимагає істотного оновлення. Реформування трудового
законодавства потребує не удосконалення чи уточнення окремих норм, а
розроблення нових концептуальних підходів щодо правового регулювання
трудових відносин. Тобто законодавство потребує не часткових змін, а
кодифікації, результатом якої має бути новий Трудовий кодекс України.
Членами робочої групи при підготовці проекту нового Трудового
кодексу України було взято за основу прийнятий Верховною Радою України
у другому читанні проект Трудового кодексу України від 10 грудня 2009
року, який було перероблено та суттєво доповнено.
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Підготовлений робочою групою проект нового Трудового кодексу
України має на меті визначення основних засад реалізації передбачених
Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення
належних умов праці на основі застосування сучасних мотиваційних і
стимулюючих механізмів гідної праці, забезпечення захисту інтересів
працівників та роботодавців. Характерною особливістю наданого
законопроекту є комплексний підхід до вирішення соціально-трудових
питань, кодифікація і уніфікація законодавчих актів з питань праці та
інкорпорація їх норм до проекту.
До проекту Трудового кодексу України повністю інкорпоровані норми
законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про колективні
договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» та частково Закону України «Про охорону праці».
Робоча група під керівництвом професора, академіка НАПрН України
Борисова В.І. готувала проект ЗУ «Про кримінологічну експертизу проектів
нормативно-правових актів» та пропозиції до Концепції кодексу про
кримінальні
проступки
(антигромадські
правопорушення).
Також
продовжувалась робота над проектом Кримінально-процесуального кодексу
України.
Робота над проектом КПК України триває достатньо тривалий час.
Певною мірою це обумовлено різними підходами з боку розробників цього
Кодексу до бачення концептуальної моделі майбутнього кримінального
процесу – чи буде він змішаного типу або змагальний. Фахівцями НАПрН
України та Національного університету «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого» у складі робочої групи (відповідальна – доктор
юридичних наук Капліна О. В.) було надано чимало пропозицій та
зауважень, які враховувалися під час підготовки чергового варіанту
законопроекту. Зокрема, було запропоновано низку змін та доповнень до
статей, що розміщені у Загальній частині проекту КПК України. Також
членами робочої групи була обґрунтована необхідність приведення тексту
проекту КПК України у відповідність до Закону України «Про судоустрій та
статус суддів» стосовно функціонування автоматизованої системи
документообігу суду, складу суду при розгляді справ у Верховному Суді
України, порядку перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
та інше. Ідеологія наданих пропозицій та зауважень ґрунтується на
загальновизнаних
міжнародно-правових
стандартах
кримінального
судочинства, демократичних принципах права в сфері захисту прав людини,
а також усталеному для національної правової системи підході до визначення
типу кримінального процесу України. Члени робочої групи дійшли висновку,
що майбутній КПК України повинен бути побудований із збереженням
основних інститутів національного кримінально-процесуального права, які
відповідають демократичним засадам і особливостям розвитку українського
суспільства, що забезпечить позитивне його сприйняття працівниками
правоохоронних органів, суддями, адвокатами, громадянами, інтересів яких
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стосуватиметься кримінальне провадження. Сутнісні напрацювання, що були
здійснені членами робочої групи, спрямовані до відповідних установ, на які
покладені зобов‘язання з підготовки остаточного варіанту проекту КПК
України.
У ході роботи над розробкою проекту Кодексу про кримінальні
проступки (антигромадські правопорушення) було вивчено досвід світового
співтовариства, а також досліджена можливість спрощення процедури
притягнення до юридичної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні
проступки. Членами робочої групи були визначені підходи до встановлення
юридичної природи кримінального проступку; уточнені умови і підстави
введення цього нового інституту; визначені мета, завдання цього Кодексу,
принципи відповідальності за такі діяння, призначення та виконання
покарань та інших спеціальних заходів тощо. Під час цієї роботи була
запропонована структура Кодексу про кримінальні проступки, визначено
зміст та розташування його розділів. Також було підготовлено перелік
злочинів невеликої тяжкості, щодо яких є можливою трансформація в
кримінальні проступки (всього 37 статей та 149 частин статей чинного КК
України). Разом із тим члени робочої групи вважають, що питання щодо
доцільності прийняття Кодексу про кримінальні проступки залишається
дискусійним і потребує проведення додаткових наукових обговорень. Окрім
того, при умові позитивного вирішення цього питання бажано попередньо
прийняти на державному рівні Концепцію щодо структури та основних
положень цього Кодексу.
Законопроектом «Про кримінологічну експертизу проектів нормативноправових актів» пропонується визначити правові та організаційні засади
запровадження в Україні кримінологічної експертизи проектів нормативноправових актів з метою виявлення та запобігання нормативному закріпленню
положень, реалізація яких може посилювати дію причин та умов, що
сприяють вчиненню злочинів, або послаблювати соціальні заходи,
спрямовані на усунення зазначених причин та умов. На підставі цього
планується створити вагомий чинник для усунення причин і умов, які
сприяють злочинним діянням та корупційним проявам.
Пріоритетними напрямами проведення експертизи нормативно-правових
актів є їх відповідність Конституції України та чинним міжнародно-правовим
договорам, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України,
принципу верховенства права і демократії, положенню про недопущення
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина при
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного законодавства,
фінансово-економічні потужності держави тощо.
З огляду на це, на законодавчому рівні необхідно визначити загальні
засади проведення експертизи проектів нормативно-правових актів,
суб‘єктів, загальні вимоги до проведення подібної експертизи. Саме ці
положення мають стати базовими для розробки і прийняття проекту Закону
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України «Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових
актів».
Результати діяльності робочих груп розглядались і обговорювались на
засіданні Президії НАПрН України. Керівники робочих груп виступили з
доповідями щодо розроблених документів, зазначивши їхні цілі та очікувані
результати від їх прийняття. За рішенням Президії всі нормативно-правові
акти, концепції та супровідні документи до них направлені до Адміністрації
Президента України.
Одним з головних завдань Академії є науково-консультативне
супроводження діяльності Конституційної Асамблеї, утвореної відповідно до
Указу Президента України від 21 лютого 2011 року. Метою Асамблеї є:
підготовка пропозицій щодо вдосконалення конституційного регулювання
суспільних відносин, забезпечення максимальної демократичності та
деполітизації цього процесу, а також започаткування широкого обговорення
конституційних ініціатив, залучення до нього громадськості, вчених,
міжнародного експертного середовища.
До складу Науково-експертної групи Конституційної Асамблеї увійшло
7 членів Академії – Колісник В. П., Копиленко О. Л., Маляренко В. Т., Нор В.
Т., Тацій В. Я., Тихий В. П., Шемшученко Ю. С.
Слід відзначити також вагому роль у законотворчій (нормотворчій)
діяльності членів Академії, які обіймають посади в органах державної влади:
Голови Верховної Ради України В. М. Литвина, міністра освіти і науки,
молоді та спорту Д. В. Табачника, Голови Центральної виборчої комісії В. М.
Шаповала, Голови комітету Верховної Ради України з питань правосуддя С.
В. Ківалова, народних депутатів України С. П. Головатого, Д. М. Притики,
С.М. Гусарова, директора Інституту законодавства Верховної Ради України
О. Л. Копиленка та інших.
Інститут вивчення проблем злочинності
У 2010 р. фахівці Інституту брали активну участь у реалізації
законопроектної та нормотворчої роботі, у тому числі й у здійсненні завдань,
що пов‘язані з нею. Основні види цієї участі зводяться до такого:
Розробка законопроектів та надання пропозицій та зауважень до
чинного законодавства і проектів законів на замовлення органів державної
влади та правоохоронних органів:
У 2010 р. науковці Інституту брали участь у розробці понад 20
законопроектів та роботі з доопрацювання надісланих проектів нормативноправових та інших документів.
- у складі робочої групи Міністерства юстиції України розроблено
проект Закону України «Про прокуратуру та статус прокурорів». Проект
Закону України «Про прокуратуру та статус прокурорів» містить
концептуально нові положення, що стосуються ролі та призначення ролі
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прокуратури в системі державних органів, забезпечення виконання
конституційних функцій. В проекті знайшли своє відбиття гарантії
забезпечення незалежності прокурора, які стосуються порядку призначення
його на посаду, притягнення до дисциплінарної відповідальності,
запроваджено принцип незмінності прокурорів у кримінальному судочинстві
тощо;
- за дорученням РНБО України надано пропозиції до Указу Президента
України № 275-2010 «Про утворення Національного антикорупційного
комітету». У пропозиціях приділено увагу на необхідності узгодження
термінології Указу, уточнення суб‘єктів, що здійснюватимуть відповідні
антикорупційні заходи, та ін.;
- для Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією та за дорученням народного
депутата України А.В. Пшонки надано пропозиції та зауваження щодо
удосконалення антикорупційних законів «Про засади запобігання та протидії
корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (виконавці –
сектор дослідження проблем запобігання злочинності; сектор дослідження
кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю; сектор
міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю). У
пропозиціях наголошено на необхідності підвищення поінформованості
громадськості про корупцію та розробці заходів щодо її запобігання, Закону
України «Про громадський контроль», а також на підвищенні
відповідальності суб‘єктів антикорупційної діяльності за результати своєї
роботи тощо). Разом із тим звернено увагу на певні труднощі у застосуванні
ст. 368-1 КК, які головним чином пов‘язані із недосконалістю законодавчої
бази, що регулює порядок звітності державних службовців перед державою
щодо одержаних доходів та їх витрачання;
- для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності підготовлені зауваження та
пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за
антиконкурентні дії» (виконавець – наукова лабораторія дослідження
злочинності проти прав і свобод людини і громадянина). У підготовлених
зауваженнях й пропозиціях зазначається на суперечності між положеннями
різних нормативних актів, що стосуються відповідальності за
антиконкурентні дії;
- для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності і Комітету Верховної Ради України з
питань правосуддя підготовлені пропозиції та зауваження до проекту Закону
України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України
щодо правового статусу потерпілого від злочину». За думкою науковців, у
цілому проект заслуговує на підтримку, оскільки створення кримінально184

правових засобів посилення правового статусу потерпілих від злочинів,
надійне гарантування захисту їх прав та законних інтересів є необхідним в
умовах сучасного розвитку кримінально-правових відносин та правової
системи в цілому. Пропозиція щодо доповнення КК України статтею 52-1
«Використання грошових надходжень від виконання покарань» видається не
досить вдалою, адже зазначені питання повинні вирішуватись згідно з
приписами Кримінально-виконавчого кодексу України;
- для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності підготовлені пропозиції та
зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до статей 78 і 79
Кримінального кодексу України (щодо звільнення від відбування покарання
з випробуванням)». Зроблено висновок, що пропозиції про доповнення ч. 3
ст. 78 та ч. 6 ст.79 КК вказівкою про неможливість застосування звільнення
від призначеного покарання з випробуванням у разі вчинення засудженою
особою нового злочину є зайвими;
- за дорученням РНБО України надано пропозиції щодо вдосконалення
законодавства та діяльності органів державної влади з питань протидії
корупції з урахуванням положень Указу Президента України №454/2010 від
26.03.2010 р. «Питання Національного антикорупційного комітету». У
пропозиціях рекомендовано підвищити контроль за реалізацією
ратифікованої Україною Конвенції проти корупції, перелічено основні
напрями роботи суб‘єктів антикорупційної діяльності згідно з цією
Конвенцією та перелічено заходи правоохоронного, технічного,
управлінського, організаційного та іншого характеру, що надано у 10 та 11
Конгресах ООН на боротьбу із корупцією);
- за дорученням РНБО України надано пропозиції та зауваження щодо
проекту Закону України «Про основи державної політики щодо протидії
злочинності». Підготовлені пропозиції стосуються вдосконалення засад
державного управління в сфері протидії злочинності, а також упровадження
нового визначення поняття «протидія злочинності»;
- на прохання Інституту законодавства Верховної Ради України надані
пропозиції до проекту Указу Президента України «Про затвердження
Національної програми розвитку ювенальної юстиції в Україні». У
підготовленому документів, зокрема, запропоновано внесення редакційних
змін до статей проекту;
- для Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
підготовлено пропозиції та зауваження до Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність». Запропоновані науковцями пропозиції та
зауваження стосуються удосконалення численних положень законодавства з
питань науки;
- для Міністерства юстиції України підготовлено пропозиції та
зауваження щодо доопрацювання проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо удосконалення засад запобігання та
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протидії корупції». Зазначено, що заслуговують на увагу заміна поняття
«нематеріальні блага» на «нематеріальні активи»;
- для Міністерства юстиції України підготовлено пропозиції та
зауваження до проекту Указу Президента України «Про Національну
стратегію щодо запобігання та протидію корупції на 2010-2014 роки».
Запропоновано вдосконалити принципи дії Стратегії, зокрема, врахувати
верховенство права тощо. Разом із тим підтримується пропозиція
декриміналізації одержання неправомірної вигоди в незначному розмірі;
- для Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі
надані пропозиції щодо доповнення збірнику витягів нормативно-правових
актів: «Правове регулювання захисту суспільної моралі», підготовленого
зазначеною Комісією. Висловлені доповнення стосуються уточнення
переліку нормативно-правових актів, які повинні увійти до збірнику витягів
нормативно-правових актів "Правове регулювання захисту суспільної моралі
(збірник нормативно-правових актів".
Участь у робочих групах по розробці законопроектів:
- акад. НАПрН України В.І. Борисов відповідно до п. 3 рішення
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
від 19 листопада 2009 р. № 3 включений до складу робочої групи з розробки
змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" у частині віднесення веб-сайтів до засобів масової інформації, їх
державну реєстрацію та відображення на веб-сайтах їх представницької
сторінки;
- акад. НАПрН України В.С. Зеленецький є членом робочої групи з
підготовки проектів законів України «Про прокуратуру» та «Про систему
органів досудового розслідування і статус слідчих» (Міністерство юстиції
України, Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права);
- акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько є членом секції з теоретичних,
загальнометодичних, процесуальних та організаційних питань судової
експертизи Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової
експертизи при Міністерстві юстиції України;
- А.Х. Степанюк є членом Науково-методичної ради Державного
департаменту України з питань виконання покарань;
- Н.В. Сібільова Н. В. є заступником Голови міжвідомчої робочої
групи з підготовки проектів законів України «Про прокуратуру та статус
прокурорів» та «Про систему органів досудового розслідування і статус
слідчих» (Міністерство юстиції України); членом Консультативної ради з
питань ювенальної юстиції, що діє при Інституті законодавства Верховної
Ради України;
- П.Б. Євграфов і М.І. Хавронюк за Указом Президента України від 24
березня 2010 р. призначені членами робочої групи з питань судової реформи;
186

- акад. НАПрН України В.П. Тихий рішенням Президії Академії
правових наук України від 21.12.2009 р. №68/7 включений до складу Робочої
групи з питань підготовки проекту змін до Статуту Академії правових наук
України.
- І.С. Яковець є членом Консультативної ради з питань ювенальної
юстиції, що діє при Інституті законодавства Верховної Ради України; членом
громадської ради з питань дотримання прав людини в установах виконання
покарань при Міністерстві юстиції України; членом Науково-методичної ради
Державного департаменту України з питань виконання покарань;
- О.Г. Шило за рішенням Комітету Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності є членом спеціальної
робочої групи з доопрацювання проекту Кримінально-процесуального
кодексу України.
Правова експертиза законопроектів та інших актів:
- науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального Кодексу України» (щодо підроблення документів, печаток,
штампів та бланків), підготовлений на запит Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради
України. У підготовленому документів зроблено висновок щодо
відповідності внесених або запропонованих до зазначеного Закону змін
статтям 357, 358 і 366 КК України;
- науковий висновок на Закон України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо
вдосконалення процедур здійснення конфіскації», підготовлений на запит
Міністерства юстиції України. Зазначено, що недоцільно розглядати питання
про спеціальну конфіскацію, яке має процесуальну природу, на рівні
окремого розділу КК, оскільки юридична природа спеціальної конфіскації не
є кримінально-правовою, а тому примусове вилучення предметів, речей,
засобів та знарядь злочину, які не є майном у цивільно-правовому сенсі,
обмежені або вилучені з цивільного обігу, є попереджувальним примусовим
процесуальним заходом, що повинен мати відповідну регламентацію у
кримінально-процесуальному законодавстві;
- науковий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін та
доповнень до деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства про
захист інформації про особу (персональних даних)», підготовлений на
прохання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Зазначено, що запропонована редакція ст. 23 Закону України «Про
інформацію» нівелює право людини на ознайомлення з інформацією про неї.
Також висловлено думку, що пропозиція щодо закріплення у ст. 182-1 КК
альтернативного діяння «обробка персональних даних, яка здійснюється без
надання відповідних на те повноважень» є зайвою;
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- науковий висновок на проект Закону України ‖Про приватну
детективну (розшукову) діяльність‖, внесений депутатом Верховної Ради
України В.Д. Швецем (реєстр № 6288 від 12.04.2010 р.) на прохання Комітету
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності Верховної Ради України. В цілому позитивно
оцінюючи проект, науковці вважають законопроект актуальним і таким, що
сприятиме введенню приватної детективної (розшукової) діяльності у
законне поле. Більшість попередніх зауважень до проекту Закону України
―Про приватну детективну (розшукову) діяльність‖ враховані у новій
редакції цього проекту Закону України (ділі – новий Проект), у тому числі,
стосовно самої назви проекту, що цілком відповідає сутності приватнодетективної діяльності. Разом із тим окремі аспекти приватно-детективної
діяльності, потребують подальшого удосконалення у новому Проекті. Це
стосується, зокрема, необхідності розмежування термінів детективна і
розшукова діяльність, віднесення приватної детективної діяльності до
переліку тих видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню,
вказавши про це як у проекті Закону України ‖Про приватну детективну
діяльність‖, так і зробивши відповідне доповнення до Закону України ―Про
ліцензування певних видів господарської діяльності‖, тощо;
- науковий висновок на проект Концепції Державної програми
розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до
2015 року на запит Державного департаменту України з питань виконання
покарань. У висновку наголошено на доцільності розробки й прийняття
подібного документу, внесено редакційні уточнення.
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
Відповідно до п. 10.2 Статуту одним із важливих завдань науководослідної діяльності Інституту є розробка і правова експертиза
законопроектів і інших правових актів, рекомендацій і пропозицій з питань
державно-правового будівництва та інших питань, які стосуються сфер
діяльності державних органів, місцевих рад та органів місцевого
самоврядування на замовлення органів державної влади і місцевого
самоврядування.
Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:
- проект Закону «Про основи місцевого самоврядування в Україні», який
внесений на розгляд до комітету Верховної Ради України;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про засади запобігання та
протидії корупції»;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про відповідальність
юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень»;
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- участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення»;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про міліцію»;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»);
- участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про засади державного
нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності»;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про нотаріат»;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про інформацію»;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів (щодо підвищення ефективності роботи
правоохоронних органів по захисту конституційних прав, свобод громадян та
інтересів держави від протиправних посягань»;
- участь у підготовці проекту Закону України «Про місцеву поліцію».
Розробка законопроектів за власною ініціативою:
- доопрацювання проекту Закону України «Про нормативно-правові акти
України» (прийнятий ВРУ в першому читанні). Проект має сприяти
забезпеченню системності чинного законодавства України завдяки
нормативному врегулюванню процедури прийняття нормативно-правових
актів України та чіткому закріпленню їх;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства в
сфері регулювання інноваційної діяльності. Пропозиції спрямовані на
удосконалення системи господарсько-правових засобів державної підтримки та
державного регулювання інноваційної діяльності, створення єдиної підсистеми
органів державної виконавчої влади, зобов‘язаних здійснювати реалізацію
інноваційної економічної функції та інноваційної політики держави;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства в
сфері трансферу технологій. Пропозиції спрямовані на удосконалення
чинного законодавства, що регулює правові відносини з трансферу
технологій;
- розробка макету Інноваційного Кодексу України, що включає в себе
структуру та ключові змістовні аспекти. Макет визначає структурну та
змістовну основу Інноваційного кодексу України – кодифікованого
нормативно-правового акту, який має стати правовою основою державної
інноваційної політики, центральною ланкою системи інноваційного
законодавства;
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Участь у робочих групах по розробці законопроектів:
- Академік НАПрН України Петришин О. В. 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.
У складі робочих груп по розробці проектів нормативно-правових актів
вели активну роботу й інші співробітники Інституту:
- проекту Адміністративно-процедурного кодексу України – академік
НАПрН України Битяк Ю. П.;
- проекту Кодексу України про адміністративні проступки – академік
НАПрН України Битяк Ю. П. Участь в робочій групі з підготовки проекту
Кодексу України про адміністративні проступки (проект Центру політикоправових реформ) в якості члена робочої групи бере к.ю.н. Константий О.В.
- проекту Податкового кодексу України (академік НАПрН України
Кучерявенко М.П.; к.ю.н., доцент Лукашев О.А.);
- проекту нової редакції Закону України «Про державну службу» –
академік НАПрН України Битяк Ю. П.;
- проекту Закону України «Про вищу освіту в Україні» – академік
НАПрН України Битяк Ю. П., к.ю.н., доцент Зуй В.В.;
- проекту Закону України «Про нормативно-правові акти в Україні» –
к.ю.н., доцент Богачова Л.Л.
- проекту Закону України «Про державний контроль у сфері діяльності
органів виконавчої влади та їх посадових осіб» – член-кореспондент НАПрН
України Гаращук В.М.
- К.ю.н., доцент Серьогіна С.Г. є головою робочої групи Національної
академії правових наук України щодо розробки проекту Закону про внесення
змін до розділу ХІ Конституції України, Закону України про внесення змін до
Закону України «Про місцеве самоврядування». Окрім того, є членом робочих
груп Національної академії правових наук України щодо розробки проекту
Виборчого кодексу України, проекту Закону про внесення змін до розділу ІІІ
Конституції України, Закону України про внесення змін до Закону України
«Про вибори народних депутатів України», Закону України про внесення змін
до Закону України «Про вибори Президента України», Закону України про
внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів», проекту Закону України «Про всеукраїнський референдум».
- К.ю.н. Мазур А. В. згідно з наказом ДМСУ № 205 від 21.03.2006р.
«Про створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку митної служби
на період до 2015 р.» є членом робочої групи з підготовки проекту
відповідного нормативно-правового акту.
Правова експертиза законопроектів:
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Протягом 2010 р. науковці Інституту традиційно значну увагу
приділяли розробці зауважень і пропозицій до чинного законодавства з
метою його удосконалення і приведення у відповідність до європейських
правових стандартів, проведенню правової експертизи проектів законів та
інших правових актів, підготовці висновків щодо подання відповідних актів
до Конституційного Суду України. Результати даної роботи Інституту були
втілені в наступних показниках:
1) підготовлено науково-правовий висновок щодо відповідності
Конституції України окремих положень Закону України «Про Кабінет
Міністрів України». В результаті роботи було висловлено цілу низку
пропозицій:
- щодо п. 3 ст. 2 Закону «Про Кабінет Міністрів України»: згідно цієї
норми, до основних завдань Кабінету Міністрів України належить
забезпечення проведення бюджетної політики, однак дане положення не
узгоджується зі ст. 116 Конституції України, що визначає основні напрямки
діяльності Кабінету Міністрів України. Пункт 3 статті 116 Конституції
України таку функцію уряду не передбачає й закріплює, що Кабінет
Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної
та податкової політики. Оскільки забезпечення проведення бюджетної
політики є напрямком діяльності, а не конкретним повноваженням, то, на
нашу думку, п.10 ст. 116 Конституції України щодо можливості здійснення
Кабінетом Міністрів України інших повноважень, визначених законами
України, у цьому разі не може застосовуватися;
- щодо ч.3 ст.6 Закону: обіймання посади члена Кабінету Міністрів
України, є реалізацією конституційного права на працю, передбаченого ч.1
ст. 43 Основного Закону України. На особу, що працює, розповсюджується
ціла низка гарантій та компенсацій, в тому числі і гарантія на безпечні умови
праці (ч.4 ст. 43 Конституції України). У вищезгаданій нормі закону
передбачається, що на посади членів Кабінету Міністрів України не
поширюється трудове законодавство. Вказане галузеве законодавство є
профільним щодо гарантування права на працю. В разі залишення норми
закону, що аналізується, в чинній редакції виникає ситуація, коли певна
категорія громадян України позбавлена конституційно встановлених гарантій
реалізації права на працю (хоча, при цьому існує суперечність положення ч.3
ст. 6 закону із положеннями статей 57, 59 цього ж закону, в яких йдеться про
те, що умови оплати праці членів КМУ визначаються законодавством, а
також про те, що стаж роботи на посаді члена Кабінету Міністрів
зараховується до загального стажу);
- щодо ч.7 ст.8, ч.2 ст.11 Закону: зауваження стосуються положення
про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів разом із
призначенням Прем‘єра на посаду. Хоча така постановка питання характерна
для деяких західних демократій, однак у вітчизняних конституційних умовах
її застосування може викликати чимало запитань. Насамперед, згідно ст.85
Конституції України розгляд і прийняття рішення про схвалення Програми
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Кабінету Міністрів і призначення Прем'єр-міністра є окремими
конституційними повноваженнями парламенту. Реалізація цих повноважень
повинна здійснюватись через окремі парламентські процедури. До того ж
мова йде про програму діяльності колегіального органу, Кабінету Міністрів,
а не про програму діяльності Прем'єра. Враховуючи колегіальний принцип
ухвалення рішень (ч.3 ст. 3 закону) цим органом виглядає нелогічним, що ще
до сформування цього органу та за одноособовим поданням кандидата на
посаду Прем'єра буде затверджена Програма Кабінету Міністрів;
- щодо ст. 10 Закону: Конституція не пов'язує набуття повноважень
Кабінетом Міністрів із складенням його членами присяги, а визначає його
моментом прийняття парламентом рішення про призначення членів уряду;
- щодо ч. 2 ст. 18 Закону: висловлено позицію, що у даному разі не
враховано рішення Конституційного Суду України від 11.12.2007 р. № 12рп/2007 (справа про припинення повноважень членів Кабінету Міністрів
України), згідно з яким в контексті положень п. 12 ч.1 ст. 85 Конституції
Верховна Рада України може реалізувати своє повноваження щодо
звільнення з посад Міністра оборони України, Міністра закордонних справ
України і без подання Президента України. Крім того, згідно із зазначеним
рішенням Конституційного Суду України під положенням «звільнення
зазначених осіб з посад» у пункті 12 частини першої статті 85 Конституції
України треба розуміти звільнення з посад членів Кабінету Міністрів
України, включаючи Прем'єр-міністра України. Зважаючи на те, що п.12 ч.1
ст. 85 Конституції України в якості окремих підстав припинення
повноважень членів Кабінету Міністрів України зазначено звільнення з
посади і вирішення питання про відставку Прем‘єр-міністра України, членів
Кабінету Міністрів України, в контексті рішення Конституційного Суду
України в Законі України «Про Кабінет Міністрів України» має бути
передбачена можливість звільнення з посади Прем‘єр-міністра України
Верховною Радою України не тільки як наслідок його відставки ( як це
передбачено у ч.1 ст. 18 Закону «Про Кабінет Міністрів України».
2) підготовлено експертний висновок на проект Закону України «Про
місцевий
референдум»,
внесений
Кабінетом
Міністрів
України
(реєстраційний № 7082 від 03.09.2010 р.), відповідно до запиту Кабінету
Міністрів України № 7082 від 03 вересня 2010. В результаті опрацювання
проекту було зазначено, що окремі терміни, які використовуються у
законопроекті певною мірою звужують поняття місцевого референдуму,
закріплене у ст.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
як «форми прийняття територіальною громадою рішень». Окремі положення
проекту суперечать Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(ч.1 ст. 1, ч. 5 ст. 7 та іншим). Крім того, вказано на суперечності між
нормами самого законопроекту, а також на необхідності переглянути
прикінцеві положення законопроекту та узгодити їх із новою редакцією
Закону України «Про державний реєстр виборців», а також Бюджетним
кодексом;
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3) проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів» (реєстраційний № 6203 від 17.03.2010
року). В результаті роботи над проектом були відзначені як його позитивні
відмінності, так і низку недоліків, які потребують усунення в процесі
доопрацювання. Зокрема, щодо ч. 1 ст. 58 проекту, де ідеться, що проведення
публічних заходів для ведення передвиборної агітації здійснюється
відповідно до закону, не конкретизовано який закон потребує застосування.
Серед форм передвиборної агітації, якими оперує проект до публічних
заходів відносяться: проведення зборів громадян, проведення зустрічей з
виборцями, організація мітингів, вуличних походів, демонстрацій, пікетів,
проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів тощо. Лише частина
з них одержала правове закріплення (збори громадян), окремі – носять
організаційний характер (круглі столи, прес-конференції, брифінги), однак
серед тих заходів, що регламентовані у законодавстві, більшість не
закріплена у законі. Це стосується насамперед, зборів громадян, зустрічей з
виборцями тощо. Пункт 1 ч. 1 ст. 63 проекту встановлює заборону на участь
у здійсненні передвиборної агітації іноземних осіб та осіб без громадянства.
Вважаємо, що встановлення такої загальної заборони для іноземців та осіб
без громадянства, які на законних підставах проживають на території
України певною мірою не узгоджується з вимогами Конституції України та
Загальної декларації прав людини, тому такі обмеження мають бути
переглянуті. Відповідно до ч. 5 ст. 63 проекту засобам масової інформації,
окрім друкованих партійних видань, їх посадовим та службовим особам і
творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і
передачах, не обумовлених угодами про розміщення передвиборної агітації,
забороняється підтримувати кандидатів у депутати, кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови, їх передвиборні програми, а так
само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців
голосувати за або проти кандидата у депутати, кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови. Втім проект не дає відповіді на
питання, які саме діяння мають ознаки підтримки суб‘єктів виборчого
процесу та їх передвиборних програм, що дає підстави для зловживань та
зайвих претензій до засобів масової інформації. Аналогічно постає проблема
у з‘ясуванні тих видів діяльності творчих працівників, що підпадають під
спонукання виборців голосувати за або проти суб‘єктів виборчого процесу. У
проекті залишились поза увагою випадки, коли під час проведення
передвиборної
агітації
використовуються
зарубіжні
електронні
(аудіовізуальні) засоби масової інформації, які діють за межами території
України (ч. 4 ст. 61), мовлення яких поширюється на територію України.
Підкреслюється необхідність встановлення заборони для суб‘єктів виборчого
процесу на розміщення агітаційних матеріалів і у таких засобах масової
інформації. Також залишилась поза увагою проекту проблема можливості
проведення передвиборчої агітації на підприємствах приватної форми
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власності та у господарських товариствах, оскільки проект (ч.2 ст. 63
проекту) встановлює заборони лише для державних та комунальних установ.
Відзначено недоліки технічного характеру, зокрема, в окремих статтях
проект застосовує поняття окружна (територіальна) виборча комісія, а у
деяких нормах – територіальна виборча комісія (ч. 5 ст. 60 проекту);
4) проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів» (реєстр. № 5503 від 29.12.2009 р.).
Поряд із загальною позитивною оцінкою законопроекту, були обґрунтовані
окремі зауваження та пропозиції, зокрема:
- у запропонованій редакції Закону нечітко визначений термін початку
підсумкового засідання дільничної виборчої комісії;
- кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу
із списку виборців для голосування за місцем перебуванням, не може
встановлюватися на підставі порівняння списку виборців та витягу з нього;
вона визначається виключно за кількісними даними, зазначеними у витягу;
- необґрунтованою вбачається вимога виготовлення територіальною
виборчою комісією для кожної виборчої дільниці бланків протоколів про
підрахунок голосів виборців по кожному виборчому округу у фіксованій
кількості 100 примірників;
- заборона визнання голосування у межах виборчого округу недійсним,
а також зобов'язання окружних (територіальних) виборчих комісій
встановлювати підсумки голосування незалежно від кількості виборчих
дільниць, на яких голосування було визнано недійсним, порушують
конституційні принципи прямого вільного виборчого права і законодавчі
засади виборчого процесу;
- у законопроекті нечітко викладена позиція щодо того, чи може
територіальна виборча комісія, виборча комісія Автономної Республіки Крим
прийняти рішення про результати виборів депутатів сільської, селищної,
міської, районної у місті, районної, обласної ради, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим у тому випадку, якщо в окремих округах буде
призначено проведення повторного голосування або вибори будуть визнані
такими, що не відбулися;
- положення щодо проведення повторних місцевих виборів тими ж
виборчими комісіями, які проводили чергові вибори не узгоджується з
нормами ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 28 законопроекту, які передбачають, що
повноваження окружних та дільничних виборчих комісій закінчуються через
десять днів після офіційного оприлюднення відповідними територіальними
виборчими комісіями результатів відповідних місцевих виборів (Бодрова
І.І.);
5) проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про
адміністративно-територіальний устрій України». В процесі роботи над
проектом Закону було висловлено рекомендації щодо його доопрацювання:
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- оскільки предметом регулювання проекту є виключно територіальний
устрій України, запропоновано змінити його назву, сформулювавши її
наступним чином: «Про територіальний устрій України», що буде
відповідати п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України;
- вказано на відсутність єдності критеріїв при формулюванні визначень
і понять, та неврахування логічних законів загального, спеціального та
одиничного. Наприклад, якщо визначення населених пунктів йде через якісні
показники, то область та район окреслюється кількісними, що ставить
питання про критерії та можливості проведення адміністративнотериторіальної реформи в Україні;
- щодо ч. 2 ст. 2 законопроекту: викликає заперечення характеристика
адміністративно-територіальної одиниці як цілісної частини території
України, оскільки окремі види її є штучно утвореними й багатоскладовими;
- щодо ч.3 ст.2 законопроекту: вказано на необґрунтованість
виокремлення першого, другого та третього рівнів системи адміністративнотериторіального устрою і запропонованого їх розташування, особливо у
контексті дії принципу субсидіарності. Обґрунтовано доцільність
законодавчого закріплення регіонального, районного та місцевого
(локального) рівнів, що водночас і сприяло б легалізації поняття «регіон»;
- щодо ст.ст. 17-28 законопроекту: відзначено, що окремі повноваження
не знайшли свого прямого закріплення у вказаних статтях законопроекту,
зокрема, щодо зміни меж областей, їх адміністративних центрів, віднесення
селищ до категорії сіл, міст – до категорії селищ тощо;
- щодо ч.2 ст.18 законопроекту: викликає заперечення норма, яка
передбачає оформлення рішень парламенту ненормативного характеру
(зазначених у ч. 1 ст. 18) у вигляді законів України;
- щодо п.4 ч.1 ст.19 законопроекту: відповідні норми в частині
державного контролю за органами місцевого самоврядування потребують
узгодження із нормами ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», які відносять повноваження у сфері адміністративнотериторіального устрою до групи власних (самоврядних);
6) проведено наукову експертизу законопроекту про внесення змін до
законодавчих актів (щодо забезпечення доступу до публічної інформації) (№
7321). В підготовленому правовому висновку відзначено, що у
запропонованій редакції законопроект не зможе забезпечити свободу
поширення інформації відповідно до практики розвинених демократичних
держав, заснований на хибних підходах і тому потребує істотного
доопрацювання;
7) проведено наукову експертизу проекту Закону про внесення змін до
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення
щодо
відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного
характеру (ст. 164; 166-10 КУпАП). В підготовленому правовому висновку
висловлена низка зауважень та пропозицій щодо удосконалення тексту
законопроекту;
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8) здійснена правова експертиза проекту Закону України «Про
Український інститут національної пам‘яті». В результаті експертизи
констатується необхідність істотного доопрацювання проекту в контексті
відповідності сучасним конкретно-історичним умовам розвитку України.
Так, завдання Інституту національної пам‘яті, наведені у ст. 3 проекту
Закону, є достатньо сумнівними, наприклад, здійснення заходів, спрямованих
на популяризацію в Україні та за її межами об‘єктивної та справедливої
історії; підготовка пропозицій щодо забезпечення остаточної ліквідації
колишнього СРСР тощо. Загалом, поняття «історична правда», «об‘єктивна
історія», «справедлива історія» передбачають множинність інтерпретацій з
боку аналітиків, що зазвичай відбувається в політичному контексті. Замість
означеного проект мав би бути спрямованим на недопущення злочинів,
пов‘язаних, зокрема, з геноцидом (як це практикується в країнах Європи),
враховуючи те, що Україна є поліетнічною державою і, крім титульної нації,
до її складу входить чимало національних меншин, врахування культурних
особливостей яких є необхідним для загальногромадянської солідарності. В
сучасних умовах мислити незалежність та суверенітет без посилання на
колективні структури розвитку й безпеки так само неможливо, як мислити
національну ідею без посилання на цивілізацію. В українському контексті,
зокрема, є сенс вести мову про багатонаціональну, а також транснаціональну
історію, що передбачає зв‘язок партикулярного й універсального і коли
історія сприймається як взаємодія різних націй, етносів і культур;
9) проведено наукову експертизу проекту Закону «Про внесення
змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Системний
аналіз законопроекту дозволив констатувати, що більшість норм попередньої
редакції закону фактично залишилась без змін, вилучені деякі норми, що
мали важливе значення для організації та діяльності органів виконавчої
влади на місцях; змінене розміщення статей в законопроекті тощо.
Запропоновані зміни нічого не додають у контексті розвитку місцевих
державних адміністрацій, не посилюють їх статус у якості складової
виконавчої влади, що здійснюють контрольно-наглядові повноваження; ці
зміни взагалі не сприяють підвищенню статусу та розширенню прав
місцевого самоврядування, залишаючи існуючу модель управління
територіями. У зв‘язку з цим вбачається за доцільне викладення не в новій
редакції, а корегування шляхом внесення змін та доповнень до окремих
статей чинного закону про місцеві державні адміністрації. Зроблено
висновок, що проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» потребує системного доопрацювання;
10) проведена правова експертиза проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства
про захист інформації про особу (персональних даних)» (реєстр. № 5438 від
15.12.2009 р.). У підготовленому висновку констатується, що
запропонованому Проекту не вистачає комплексності, адже правове
регулювання відносин із захисту інформації про особу (персональних даних)
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в Україні здійснюється не лише Конституцією України та Законом України
«Про інформацію», але й багатьма іншими нормативними актами, зокрема
Законами
України
«Про
захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах» та «Про Державний реєстр фізичних осібплатників податків та інших обов‘язкових платежів», Указами Президента
України від 11 січня 2002 року № 12 «Про заходи щодо реєстрації фізичних
осіб» та від 10 березня 2005 року № 457 «Про внесення змін до Положення
про паспорт громадянина України для виїзду за кордон та визнання такими,
що втратили чинність, деяких указів Президента України», Постановою
Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт
громадянина України та свідоцтво про народження» від 26 червня 1992 року
№ 2503-XII, постановами Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996
року № 1182 «Питання паспортизації громадян», від 6 листопада 1997 року
№ 1232 «Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів
фізичних осіб - платників податків та інших обов‘язкових платежів», від 4
червня 1998 року № 794 «Про затвердження Положення про організацію
персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов‘язкового
державного пенсійного страхування», від 15 березня 2006 року № 327 «Про
створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування» тощо. Обґрунтовано, що запропонований Проект
змін має передбачати узгодження положень відповідних нормативних актів з
метою виключення можливих проблем при їх застосуванні;
11) проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про
заборону Кабінету Міністрів України відносити до переліку платних послуг,
які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми
власності, певних послуг» (реєстр. № 7245 від 12.10.2010 р.). У висновку
констатується, що з точки зору юридичної техніки, не виглядає оптимальним
правове закріплення питань, що розглядаються, у вигляді окремого закону,
адже в такому випадку відбувається нагромадження нормативно-правового
матеріалу, що ускладнює його наступне практичне застосування, та загалом
не сприяє забезпеченню узгодженості законодавства у цій сфері. У
відповідному сенсі більш доречним було б об‘єднання запропонованих норм
із текстом вже існуючих нормативно-правових актів, що регулюють питання
освіти. Так, розділ ІV Закону України «Про освіту», який визначає загальні
засади фінансово-господарської діяльності навчальних закладів та установ,
організацій, підприємств системи освіти, можна було б доповнити нормами
щодо послуг, які за будь-яких обставин повинні надаватись на безоплатній
основі, забезпечивши таким чином більш системне регулювання відповідних
правових відносин. Також відзначено, що закріплення заборони органу
державної влади діяти певним чином (що випливає з назви Проекту («Про
заборону Кабінету Міністрів України відносити до переліку....) також не
виглядає оптимальною формою врегулювання компетенції цього вищого
органу влади, адже більш виправданим традиційно вважається позитивне
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регулювання компетенції, тобто визначення «меж можливої поведінки». В
результаті висловлено точку зору, що запропонований проект Закону вимагає
подальшого доопрацювання;
12) підготовлено висновок до проекту Закону України «Про внесення
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо
відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного
характеру)» (ст. 164; 166-10 КУпАП);
Участь у розробці проектів інших правових актів:
1) для Фонду місцевого самоврядування
- на запит голови Фонду щодо проекту Стратегії реформування
місцевого самоврядування в Україні (7.11.2010 № 143(01) 5-10) були
підготовлені пропозиції щодо покращення якості нормативно-правового
регулювання місцевого рівня організації влади і вдосконалення тексту
стратегії, які в основному зводяться до наступного. 1) Пропонується
доповнити ч. 2 стратегії положенням щодо визначення головною метою
проведення реформи місцевого самоврядування «покращення умов для
реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина на місцевому
рівні територіальної організації влади». 2) Основними завданнями,
виконанням яких забезпечується досягнення головної реформи місцевого
самоврядування (ч. 3 стратегії) пропонується передбачити «посилення ролі
інститутів громадянського суспільства у забезпеченні розвитку місцевого
самоврядування, встановлення партнерських взаємовідносин між вищими,
центральними органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, координація їх зусиль з метою вирішення нагальних
проблем територіального розвитку, захисту прав та законних інтересів
людини і громадянина». Зміцнення місцевого самоврядування є можливим
тільки за умов поєднання інституційних змін в системі публічної влади з
реформою адміністративно-територіального устрою України. Реформа у цій
сфері має упорядкувати систему адміністративно-територіальних одиниць,
раціоналізувати їх межі, наблизити органи влади до населення, забезпечити
формування самодостатніх територіальних громад, розвиток та належне
функціонування місцевого і регіонального самоврядування. Впровадження її
повинно носити комплексний характер і передбачати систему заходів
політичного, правового, матеріально-фінансового, організаційного та іншого
характеру. До них слід віднести, зокрема, визначення критеріїв (фінансовоекономічних, демографічних, географічних, адміністративно-політичних
тощо) створення адміністративно-територіальних одиниць; встановлення
категорій населених пунктів та чітких критеріїв їх віднесення до певної
категорії; вивчення питання щодо доцільності укрупнення адміністративнотериторіальних одиниць районного та первинного (місцевого) рівня з
урахуванням географічних, природно-кліматичних, історичних, соціальноекономічних, демографічних та суспільно-політичних факторів та інші
заходи. Серед напрямів проведення реформи місцевого самоврядування у п. 1
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ч. 4 стратегії передбачено внесення змін до Конституції України з метою
впорядкування системи адміністративно-територіального устрою, однак
серед завдань, виконанням яких забезпечується досягнення головної реформи
місцевого самоврядування (ч. 3 стратегії) відповідна норма не передбачена.
Враховуючи, що юридична категорія «завдання» є первинною щодо категорії
«напрямки реалізації» запропоновано доповнити ч. 3 стратегії завданням
щодо «створення належних інституційних, правових та організаційних
заходів, необхідних для здійснення реформування адміністративнотериторіального устрою України та забезпечення сталого розвитку регіонів».
2) для Адміністрації Президента України:
- на запит Глави Адміністрації Президента України надані пропозиції
щодо удосконалення та конкретизації окремих положень Національної
стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010-1012 роки та
Національної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2012
роки. В процесі роботи проведений аналіз чинного законодавства України
про державний контроль, про боротьбу з корупцією, про адміністративну
відповідальність;
3) Для Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі:
- на запит Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі підготовлено експертний висновок щодо недоцільності
розробки Концепції захисту суспільної моралі в Україні. У висновку
відзначено, що розробка та ухвалення Концепції захисту суспільної моралі в
Україні як правового документа навряд чи зможе істотно вплинути на
зміцнення моральних засад функціонування українського суспільства,
запровадження їх у міжособистісне спілкування та формування високих
морально-етичних переконань окремих осіб; саме тому розробка і ухвалення
такої Концепції є недоцільною.
4)
для Вищого адміністративного суду України:
- здійснено рецензування 2-х проектів постанов Пленуму Вищого
адміністративного суду України, внаслідок чого підготовлено: рекомендації
щодо внесення змін і доповнень до проекту Постанови Пленуму Вищого
адміністративного суду України «Про судову практику вирішення
адміністративними судами справ, пов‘язаних із застосуванням митного
законодавства»; рекомендації щодо внесення змін і доповнень до проекту
Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику
розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на
публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби».
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Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
З метою впровадження наукових досліджень, що проводяться у
Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва
Національної академії правових наук України, у практику законотворення
здійснювалося вивчення і проводився аналіз проектів законодавчих актів, що
розроблялися і вносилися на розгляд Верховної Ради України суб‘єктами
права законодавчої ініціативи.
Результати досліджень шляхом внесення зауважень і пропозицій до
законопроектів надсилались до відповідних комітетів Верховної Ради
України: з питань правової політики, з питань правосуддя, з питань правової
політики, з питань аграрної політики та земельних відносин; з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Висновки щодо вказаних проектів законів України направлені листами у
відповідні профільні комітети Верховної Ради України.
Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 130 Цивільного
процесуального кодексу України» (щодо скасування обов‘язкового характеру
попереднього судового засідання в цивільному судочинстві та необхідності
оформлення його результатів самостійною ухвалою).
Розробка законопроектів за власною ініціативою
Притика Д.М. – розроблено авторських проектів законів та інших
нормативних актів:
- № 5539, 20.01.2010 р. Про внесення змін до Закону України «Про
судоустрій України» (щодо повноважень Президента України);
- № 6120, 01.03.2010 р. Про внесення змін до Кодексу адміністративного
судочинства України (щодо врегулювання порядку відкликання апеляційної
чи касаційної скарги);
- № 6206, 17.03.2010 р. Про внесення змін до Закону України «Про
судоустрій України» (щодо механізму наділення адміністративними
повноваженнями у судах загальної юрисдикції);
- № 7028, 05.08.2010 р. Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про
судоустрій і статус суддів»;
- № 7337, 05.11.2010 р. Про внесення змін до статті 254 Кодексу
адміністративного судочинства України (щодо набрання судовим рішенням
законної сили).
Молодико К.Ю. підготував Законопроект «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо банківської діяльності»
(з
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пояснювальною запискою до нього), який передано до Верховної Ради
України
Метою законопроекту є збалансування законних прав та інтересів
комерційних банків та їх клієнтів на засадах справедливості, забезпечення
ліквідності та сталого розвитку вітчизняної банківської системи відповідно
до європейських та світових тенденцій.
Суть законопроекту: Пропонується запровадити таку класифікацію
банківських рахунків: поточні, вкладні, депозитні, встановити такі загальні
засади ї функціонування двох останніх видів рахунків:
- вкладні – функціонують як безстрокові в правовому режимі позики.
Клієнт вправі у будь-який момент зняти з них кошти, попередивши банк за 5
календарних днів.
- депозитні – функціонують як строкові в правовому режимі позики.
Дострокове зняття коштів з них, якщо інше не передбачено договором між
банком та вкладником, можливе лише за чітко визначених законом обставин
соціального характеру (тяжка хвороба вкладника, його близького родича
тощо).
У законопроекті передбачено внести зміни до Цивільного кодексу
України, Господарського Кодексу України, Законів України «Про банки і
банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Участь у робочих групах по розробці законопроектів:
Притика Д.М. як член Робочої групи з питань судової реформи
розроблено Проект Закону про судоустрій та статус суддів (реєстр. №6450).
Правова експертиза законопроектів:
З метою впровадження наукових досліджень, що проводяться в
Інституті, у практику законотворення здійснювалося вивчення і аналіз
проектів законодавчих актів, що розроблялися і вносилися на розгляд
Верховної Ради України суб‘єктами права законодавчої ініціативи, що
визначені Конституцією України.
Вивчене і проаналізоване земельне, аграрне, екологічне та інше
законодавство, розглянуто і внесено зауваження і пропозиції до наступних
законопроектів, що надійшли на розгляд Верховної Ради України від
суб‘єктів законодавчої ініціативи (висновки щодо вказаних проектів законів
України направлені листами у відповідні профільні комітети Верховної Ради
України). Зокрема надано зауваження та пропозиції до таких законопроектів:
- проект Закону України «Про мораторій на видалення зелених
насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м.
Києва»;
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- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» (щодо видачі документів дозвільного
характеру)»
- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
захист тварин від жорстокого поводження» (щодо надання документів
дозвільного характеру)»;
- проект Закону України «Про внесення змін до статті 37 Закону
України «Про тваринний світ» (щодо диких птахів);
- Зауваження та пропозиції на проект постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику застосування судами ст. 376 ЦК України» (лист
№ 309-02/35 від 18.02.2010 р.);
- зауваження та пропозиції на проект постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ у наказному
провадженні» (лист № 309-02/108 від 30.06.2010 р.)
- Зауваження та пропозиції на проект Закону України „Про електронну
комерцію‖, №6086-2 від 16.032010 р.
- Законопроект «Про судоустрій і статус суддів» № 6450.
- Про внесення доповнень до статті 23 Закону України «Про питну
воду та питне водопостачання»
- «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» (щодо
посилення заходів по боротьбі з браконьєрством)»
- «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» (щодо
посилення заходів з охорони та раціонального використання тваринного
світу та боротьби з браконьєрством»
- «Про лісові ресурси»
- законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо
забезпечення доступу до публічної інформації) реєстр. № 7321 від 02.11.2010
р.»
- Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг»
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Розробка законопроектів за власною ініціативою:
В рамках проведення дослідження за фундаментальною темою
«Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері
інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його
впровадження в Україні» підготовлено науково-практичний звіт, розділ 3
якого під назвою «Проблеми нормативно-правового регулювання суспільних
відносин у сфері інтелектуальної власності в Україні: неузгодженість
термінології в національних галузях законодавства» містить опрацьований
термінологічний апарат у сфері інтелектуальної власності та його
співвідношення з термінологічним апаратом інших галузей національного
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законодавства України. Надано висновки та рекомендації стосовно
узгодження термінологічного міжгалузевого апарату між собою з метою
усунення наявних колізій та прогалин.
Участь у робочих групах по розробці законопроектів:
Співробітники Інституту брали участь у засіданнях 3 робочих групах по
розробці законопроектів, а саме:
- спільна робоча група з питань інтелектуальної власності та доступу до
лікарських заходів, яка утворена спільним наказом МОЗ України і НАПрН
України № 787/130 від 16.09.2010 р. До складу робочої групи увійшли
наступні співробітники Інституту: д.ю.н. Орлюк О.П. (співголова робочої
групи), Міндрул А.В. (заступник співголови), Медведева Н.Г. (секретар),
Работягова Л.І. (член робочої групи);
- д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. приймав участь у якості експерта у
засіданні наглядової ради по виконанню проекту «Вдосконалення стратегій,
політики та регулювання інновацій в Україні» (05.11.2010 р.) у складі комісії
зі сторони Міністерства економіки України;
- к.ю.н. Сімсон О.Е. є радником Голови Державного комітету з питань
науки, інновацій і інформатизації В.П.Семіноженка у якості експерта з
питань експертизи законопроектів у сфері інноваційної діяльності та
трансферу технологій.
Науково-правова експертиза законопроектів:
Проведено 8 науково-правових експертиз проектів законів і
підготовлено наступні матеріали:
- науково-правова експертиза матеріалів ―Стан та проблеми реалізації
Закону України ―Про наукову і науково-технічну діяльність‖ та шляхи його
вдосконалення‖.
Підготовлено
пропозиції
щодо
удосконалення
законодавства України в науковій сфері, які направлені листом Національній
академії правових наук України для обговорення на слуханнях Комітету з
питань науки і освіти Верховної Ради України ―Стан та проблеми реалізації
Закону України ―Про наукову і науково-технічну діяльність‖ та шляхи його
вдосконалення‖ 30 червня 2010 р. Пропозиції обговорено на слуханнях
Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, яке відбулося 30
червня 2010 р. (доповідь Голови Комітету з питань науки і освіти В.І.
Полохало.) Комітет з питань науки і освіти затвердив Рекомендації слухань
08.07.2010 р.
- На замовлення Ради Національної безпеки і оборони України,
Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України
було проаналізовано положення Проекту Податкового кодексу України з
метою співвідношення його положень із положеннями чинного спеціального
законодавства у сфері інтелектуальної власності, а також у частині цивільноправового та господарсько-правового регулювання. Зокрема, аналіз
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проводився стосовно норм ЦК та ГК України, законів України з питань
правової охорони винаходів, промислових зразків, корисних моделей, знаків
для товарів та послуг, зазначень походження товарів, авторських та суміжних
прав тощо та підготовлено відповідні висновки науково-правових експертиз
(листи: № 303/2 від 10.08.2010 р.; № 303/3 від 10.08 2010 р.; № 303/4 від
10.08.2010 р. ). На розроблені пропозиції одержано позитивний відгук від
Державної податкової адміністрації України (лист № 10118/6//11-0116 від
30.09.2010 р.);
- На запит Національної академії правових наук України від 29.10.2010
р. № 1235 підготовлено висновок науково-правової експертизи щодо проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань інтелектуальної власності» (реєстр. № 7205 від 10.09.2010 р.).
Висновок було направлено до Національної академії правових наук України
листом від 11.11.2010 р. (на 6 арк.). Копію висновку було направлено до Ради
національної безпеки та оборони України, Інституту стратегічних
досліджень, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. У
висновку пропонувалось:
- прискорити розгляд зазначеного проекту Закону у Комітеті Верховної
Ради України з питань правової політики та інших комітетах Верховної Ради
України;
- прийняти за основу Проект № 7205, з наступним доопрацюванням його
положень;
- створити при Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти
робочу групу з метою доопрацювання положень Проекту № 7205 із
залученням представників державних органів та наукових установ у сфері
інтелектуальної власності.
Доцільно зазначити, що вищенаведений проект Закону 3 грудня 2010 р.
прийнято у першому читанні.
- На запит Ради національної безпеки та оборони України (лист від
23.11.2010, №14/8-2397-14-6) проведено науково-правову експертизу та
зроблені зауваження, пропозиції та рекомендації до проекту Закону України
―Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань
авторського права і суміжних прав‖. Запропоновано внести зміни та
доповнення до ст.ст. 1,9, 39, 40, 42, 43, 44, які впливають на функціонування
системи охорони авторського права та суміжних прав (виконавці д.ю.н.
Мироненко Н.М., к.ю.н. Штефан О.О., Штефан А.С.). Зауваженні направлено
також до Комітету науки та освіти Верховної Ради України.
- На замовлення Державного комітету України з питань науки, інновацій
та інформатизації (лист від 15.11.2010 р. № 1/04-4-678) підготовлено:
- висновок науково-правової експертизи з відповідними
рекомендаціями та пропозиціями до проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій». Зокрема, пропонується по-новому визначити
механізм закріплення майнових прав інтелектуальної власності на технології,
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які розроблені за рахунок коштів Державного бюджету України. Також
рекомендується законодавчо закріпити випадки, в яких майнові права на
технології залишає за собою головний розпорядник бюджетних коштів;
- висновок науково-правової експертизи з рекомендаціями та
пропозиціями до проекту Закону України ―Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності‖.
Цим законопроектом пропонується внести зміни до законів України ―Про
інноваційну діяльність‖, ―Про освіту‖, ―Про страхування‖ тощо. В Інституті
розробляються пропозиції щодо вироблення чіткого категоріального апарату
у сфері інноваційної діяльності, недоліки щодо якого мають місце сьогодні.
Розробляються також рекомендації, які мають на меті удосконалити
нормативну правову-базу в інноваційній сфері.
- На замовлення Державного департаменту інтелектуальної власності з
метою удосконалення договорів у сфері інтелектуальної власності
розроблено зауваження та пропозиції до проекту Закону України ―Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на
комп‘ютерні програми або компіляції даних (бази даних)‖ (лист Державному
департаменту інтелектуальної власності від 19 травня 2010 р. № 229 на 10
арк.).
Участь у розробці проектів інших нормативно-правових актів:
Співробітники Інституту брали участь у розробці 10 проектів інших
нормативно-правових та правових актів, а саме:
- Зауваження та пропозиції до проекту Регламенту Системи трансферу
технологій Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного
агентства України з інвестицій та інновацій (СТТ INDEV). Зазначений
Регламент є основним керівним документом, який регламентує роботу СТТ
INDEV та визначає умови взаємодії учасників СТТ INDEV;
- На замовлення дирекції Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона
було розроблено схему надання права на використання корисної моделі та
ноу-хау, створено проект Ліцензійного договору про надання права на
використання корисної моделі та ноу-хау;
- За результатами семінару ―Інтелектуальна власність та доступ до
лікарських засобів в Україні‖, організованого та проведеного Інститутом 8
квітня 2010 р. за фінансової підтримки Міжнародного фонду Відродження
фахівцями Інституту було розроблено:
- проект наказу Міністерства охорони здоров‘я України та
Національної академії правових наук України про утворення спільної робочої
групи з питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів;
- проект Положення про робочу групу з питань інтелектуальної
власності та доступу до лікарських засобів.
Зазначені документи, разом із зверненням до Міністра охорони
здоров‘я України З.М. Митника, були направлені до Міністерства охорони
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здоров‘я України на погодження листом Національної академії правових
наук України від 16.04.2010 р. № 606.
На основі розроблених Інститутом проекту наказу МОН та НАПрНУ
про утворення спільної робочої групи з питань інтелектуальної власності та
доступу до лікарських засобів та проект Положення про робочу групу з
питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів було
затверджено:
- спільний наказ Міністерства охорони здоров‘я України та
Національної академії правових наук України «Про утворення спільної
Робочої групи з питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських
засобів» від 16.09.2010 р. № 787/130;
- Положення про Робочу групу з питань інтелектуальної власності та
доступу до лікарських засобів, затверджене спільним наказом МОЗ України
та НАПрНУ від 16.09.2010 р. № 787/130;
 склад Робочої групи з питань інтелектуальної власності та доступу
до лікарських засобів, затверджений спільним наказом МОЗ України та
НАПрНУ від 16.09.2010 р. № 787/130.
Науково-дослідний центр правової інформатики
Розробка законопроектів, проектів інших актів на замовлення органів
державної влади
У 2010 р. Верховною Радою України ухвалено один Закон України,
розроблений за участі співробітників Центру, окрім цього співробітники
Центру брали участь у підготовці 6 законопроектів, проектів інших актів на
замовлення органів державної влади, а саме:
- Верховна Рада України 1 червня 2010 р. ухвалила, а Президент
України 25 червня 2010 р. підписав Закон України «Про захист персональних
даних» (реєстр. № 2273 від 25.03.2008 р.), який вступає в дію з 1 січня 2011 р.
У розробці проекту Закону брали участь співробітники Центру Брижко В.М.,
Жиляєв І.Б.;
- співробітник Центру Лихоступ С.В. брала участь у підготовці
аналітичних та робочих матеріалів, що лягли в основу проекту постанови
Верховної Ради України «Про затвердження Програми інформатизації
законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2010-2015 роки»
(реєстр. № 6633 від 01.07.2010 р., внесений народним депутатом України
С.О.Довгим) з додатками. Проект опрацьовується в Комітеті з питань
Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради
України;
- співробітник Центру Жиляєв І.Б. брав участь у підготовці аналітичних
та робочих матеріалів, що лягли в основу проекту Постанови про проведення
парламентських слухань на тему: «Про розбудову інформаційного
суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення
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сталого соціального, економічного та екологічного розвитку» (15 грудня 2010
року) (реєстр. № 6431 від 26.05.2010 р., поданий народним депутатом В.
Полохало). Комітет з питань науки і освіти 7 липня 2010 року розглянув
проект та рекомендував Верховній Раді України прийняти проект. Проект
відхилено та знято з розгляду (9 вересня 2010 р.);
- співробітник Центру Новицька Н.Б. брала участь у підготовці проекту
Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про захист
суспільної моралі» від 15.09.2010 р. № 7132. Законодавча ініціатива: П.
Унгурян, П. Мовчан, Л. Григорович, Р. Князевич, Є. Царьков, Г. Самофалов,
А. Павловський, К. Ващук, Ю. Новікова, В. Олійник. Проект поданий на
розгляд Верховної Ради України;
- Співробітником Центру Брижко В.М. підготовлено та направлено в
Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі
(лист від 18.05.2010 р. № 73) пропозиції щодо змін до Закону України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» у частині віднесення
веб-сайтів до засобів масової інформації, їх державну реєстрацію та
відображення на веб-сайті його представницької сторінки;
- в.о.директора Центру Пилипчуком В.Г., як членом створеної за
дорученням Президента України робочої групи з підготовки нової редакції
проекту «Стратегії національної безпеки України» уточнено основні виклики
і загрози національній безпеці у сферах, визначених Законом «Про основи
національної безпеки України» (направлено в НАПрН України, вих. №149
від 01. 11.2010 р.), опрацьовано та внесено пропозиції щодо тексту Стратегії,
враховані робочою групою (направлено в Національний інститут
стратегічних досліджень, вих. № 172 від 16 грудня 2010 р.).
Участь науковців Центру у робочих групах по розробці проектів
нормативно-правових актів:
За звітний період науковці Центру брали участь у роботі 7 робочих груп
по розробці законопроектів та 2 консультативних рад.
Швець М.Я., Марущак А.І. та Новицька Н.Б. - члени робочої групи з
розробки змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» у частині віднесення веб-сайтів до засобів масової
інформації, їх державну реєстрацію та відображення на веб-сайті його
представницької сторінки (Наказ від 21.12.2009 р. № 240-У Національної
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі). Центром
підготовлено та надано пропозиції щодо змін до вказаного Закону України
(Лист від 18.05.2010 р. № 73) до засідання Робочої групи, що відбулось 25
травня 2010 р.
Швець М.Я. та Новицька Н.Б. - члени міжвідомчої робочої групи для
підготовки проекту Концепції захисту суспільної моралі в Україні.
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Новицький А.М. - член робочої групи по розробці Податкового кодексу
України у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від
26.05.2010 р. № 285.
До складу робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про
доступ до публічної інформації» (реєстр. №2763 від 11.07.2008 р.) включено
Марущака А.І. (Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2008 р. №
308/7).
Жиляєв І.Б. є членом Робочої групи Держкомінформнауки з
доопрацювання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
Концепцію електронного урядування» та Робочої групи з розробки проекту
Кодексу про освіту (Міжнародний фонд «Відродження»).
Швець М.Я., Жиляєв І.Б. – члени Консультативної ради з питань
інформатизації при Верховній Раді України. Працівники Центру підготували
аналітичні матеріали та брали участь у спільному засіданні Комітету з питань
науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при
Верховній Раді України, 17 травня 2010 р., та в інших засіданнях
Консультативної ради. Опубліковано матеріали «Діяльність Консультативної
Ради з питань інформатизації при Верховній Раді України» (Жиляєв І.Б. //
Досвід впровадження е-урядування та е-демократії в Україні. – К.:
Національний центр підтримки електронного урядування, 2010. – с. 24-25).
До складу Науково-консультативної ради Національної експертної
комісії України з питань захисту суспільної моралі входять Швець М.Я. та
Новицька Н.Б. (Голова Юридичної науково-консультаційної ради
Національної експертної комісії України з питань захисту норм суспільної
моралі). Брали участь у засіданнях Юридичної ради Науковоконсультативної ради, присвяченому обговоренню зауважень та пропозицій
громадськості до Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України Про захист суспільної моралі» (10 березня 2010 р., 19 квітня 2010 р.).
Пилипчук В.Г. є членом робочої групи з підготовки проекту «Стратегії
національної безпеки України». Підготовлено пропозиції щодо проекту
Стратегії, а також проекту рішення РНБО України й Указу Президента
України про її затвердження.
Пилипчук В.Г. також є заступником голови Міжвідомчої науковокоординаційної ради НАН України та СБ України, якою опрацьовувались
актуальні проблеми забезпечення безпеки людини, суспільства і держави.
Правова експертиза і наукова оцінка проектів законів та інших актів:
Здійснена правова експертиза 2 законопроектів та інших актів.
- співробітник Центру Лихоступ С.В. підготувала експертний висновок
проекту постанови «Про затвердження завдань Національної програми
інформатизації на 2010—2012 роки» (реєстр. № 7025 від 30.07.2010 р.,
внесений Кабінетом Міністрів України). Опрацьовується в Комітеті з питань
науки і освіти. Експертний висновок направлено до Президії НАПрН України
(вих. № 119 від 20.09.2010 р.). Експертом зроблено висновок щодо
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доцільності підтримки та прийняття проекту «Про затвердження завдань
Національної програми інформатизації на 2010—2012 роки».
- співробітниками Центру Цимбалюком В.С. та Пилипчуком В.Г.
проведено наукову оцінку проекту Закону України «Про національну
громадську телерадіокомпанію України», до якого зроблено низку зауважень
та пропозицій, що направлені в робочу групу із суспільних комунікацій
Громадської гуманітарної ради при Президентові України (вих. № 153 від
17.11.2010 р.).
Участь у розробці проектів інших правових актів:
Співробітник Центру Жиляєв І.Б. брав участь у розробленні концепції
Кодексу законів про освіту та Концепції розвитку електронного урядування в
Україні. Опубліковано: «Матеріали до розробки концепції Кодексу законів
про освіту» (Жиляєв І.Б. та ін. – К.: Міжнародний фонд «Відродження», 2010.
– 136 с.) та «Концепція розвитку електронного урядування в Україні»
(Жиляєв І.Б. та ін. За ред. И А.І. Семенченко. – К.: Національний центр
підтримки електронного урядування, 2010. – 16 с.).
В.о. директора Центру Пилипчук В.Г. брав участь у розробці та
опрацюванні 29 відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів в галузі
державної безпеки України.
Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
Одним із важливих завдань діяльності Інституту є правова експертиза
законопроектів та інших правових актів, розробка рекомендацій і пропозицій,
що є однією з форм впровадження основних результатів діяльності.
Значна увага приділялась розробці зауважень і пропозицій до чинного
законодавства з метою його удосконалення та приведення у відповідність до
міжнародних та європейських правових стандартів, проведенню правової
експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів.
Результати наукових досліджень Інституту впроваджувалися в
діяльність органів державної влади, правоохоронних і судових органів.
Найбільш вагомі результати такого впровадження полягають в
наступному:
Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:
- Макет Інноваційного кодексу України, з пояснювальною запискою.
- Проект Трудового кодексу, з пояснювальною запискою.
- Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
інноваційну діяльність», з пояснювальною запискою.
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- Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», з
пояснювальною запискою.
- Проект Закону України «Про соціальний захист студентів»;
- Проект Закону України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне
медичне страхування».
Участь у робочих групах по розробці законопроектів:
Співробітники Інституту є членами:
1. Робочої групи з опрацювання проектів Інвестиційного кодексу
України, Інноваційного кодексу України, проекту Закону про внесення змін
до Закону України „Про інноваційну діяльність‖, проекту Закону про
внесення змін до Закону України „Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій‖, проекту Державної стратегії інноваційного
розвитку України та робочої групи.
2. Робочої групи з розробки проекту Соціального кодексу України,
проекту Трудового кодексу України, проекту Закону України «Про правовий
та соціальний захист студентів», проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне
страхування», проекту Загальнодержавної програми подолання та
запобігання бідності в Україні, проекту Концепції пенсійного забезпечення,
проекту Концепції державного медичного забезпечення
3. Робочої підгрупи «Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери»
при МОН України.
Правова експертиза законопроектів:
Проведено правову експертизу наступних законодавчих актів, зокрема:
- Проекту Трудового кодексу України (відповідні пропозиції та
зауваження направлені до президії НАПрН України);
- Доопрацьовано Концепцію подальшого проведення пенсійної реформи
в Україні, схвалену розпорядженням КМУ від 14 жовтня 2009 р. N 1224-р
- Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
(щодо звернення стягнення на окремі види доходів)».
- Проекту Закону України «Про аукціони».
- Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
(щодо захисту прав дітей, що виховуються у неповних сім‘ях)».
- Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
виконавче провадження» (щодо зміни розміру відрахувань із заробітної
плати та інших доходів).
Участь у розробці проектів інших нормативно-правових актів:
Розроблено:
- Проект Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної
програми
удосконалення
господарсько-правового
забезпечення
210

функціонування системи охорони здоров‘я в Україні», з пояснювальною
запискою.
- Проект Постанови КМУ «Про затвердження Положення про зміст та
порядок укладення договору (контракту) на оптову реалізацію лікарських
засобів», з пояснювальною запискою.
- Проект Постанови КМУ «Питання забезпечення закладів охорони
здоров‘я медичною технікою», з пояснювальною запискою.
- Проект Закону України «Про господарсько-правовий статус закладів
охорони здоров‘я», з пояснювальною запискою.
- Проект Постанови КМУ «Питання закупівлі лікарських засобів за
державні кошти».
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VII. Перспективні напрямки наукових досліджень
На сьогоднішній день основні цілі та напрямки державної політики у
сфері наукової та науково-технічної діяльності визначає прийнятий 11 липня
2001 року Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки» в редакції від 12 жовтня 2010 року.
Для наукових установ НАПрН України орієнтиром у визначенні
тематики досліджень є Пріоритетні напрями розвитку правової науки на
2011 – 2015 рр., затверджені рішенням загальних зборів від 24 вересня 2010
р.
Затверджені загальними зборами Академії пріоритетні напрями розвитку
правової науки повною мірою відповідають «Основним науковим напрямам
та найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки», що
затверджені спільним наказом Міністерства освіти і науки України і
Національною академією наук України від 26.11.09 № 1066/609.
Відповідно до вимог Міністерства економіки України Національна
академія правових наук України повинна проводити планування власної
наукової діяльності у середньостроковій перспективі на 3 найближчих роки.
Тому кожен Інститут розробляє перспективні плани наукових досліджень на
наступні три роки.
Інститут вивчення проблем злочинності
У 2011 р. у секторах та лабораторіях Інституту планується продовження
перехідних тем фундаментальних та прикладних досліджень.
Перспективним для сектора дослідження кримінально-правових
проблем боротьби зі злочинністю у 2011 р. стане продовження роботи над
реалізацією
дослідження
«Теоретичні
проблеми
кримінальної
відповідальності та покарання» у межах загальної теми ―Фундаментальні та
прикладні проблеми боротьби зі злочинністю‖ за основними напрямками
наукової роботи 2010 р., а саме: кримінально-правова характеристика злочину
та складу злочину; кримінально-правова відповідальність за заподіяння
майнової шкоди; компроміс у кримінальному праві; заохочення як метод
кримінально-правового регулювання суспільних відносин; злочини проти
статевої свободи та статевої недоторканості; кримінальна відповідальність за
злочини у сфері господарської діяльності. Крім того, планується продовження
роботи над монографіями:
- «Поняття майнової шкоди в кримінальному праві України» (Л.М.
Демидова);
- «Аналіз інституту звільнення від кримінальної відповідальності» (О.М.
Лемешко).
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Разом із тим у 2011 році планується продовжити роботу в межах
загальної теми прикладного дослідження «Комплексне дослідження
кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та
кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному
етапі розвитку українського суспільства» за напрямком «Теоретичні
проблеми кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення».
Основні виконавці: Л.М. Демидова (керівник підтеми), акад. НАПрН
України В.І. Борисов, В.В. Зайда, О.М. Лемешко, М.М. Панов, О.О. Пащенко,
А.Ю. Коновалова, Т.А. Павленко, С.В. Гізімчук, Д.Ю. Клітенко.
У 2011 р. перспективним для сектора дослідження проблем
кримінально-виконавчого законодавства стане наукове дослідження
«Теоретичні та прикладні проблеми виконання кримінальних покарань» в
межах загальної теми ―Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі
злочинністю‖.
У науковій роботі планується продовжити здійснення аналізу
кримінально-виконавчого законодавства як цілісної нормативної системи;
з‘ясування та надання характеристики основних елементи у діяльності органів
та установ виконання покарань; розгляд проблеми реформування Державної
кримінально-виконавчої служби; наукове дослідження питань забезпечення
правового регулювання соціально-виховної роботи із засудженими до
позбавлення волі; наукове дослідження питань виправлення засуджених до
позбавлення волі та його основних заходів; з‘ясування правового статусу
засуджених в Україні; визначення шляхів вирішення проблемних питань.
Теоретичні розробки мають бути використані у наукових статтях,
доповідях на науково-практичних конференціях, ―круглих столах‖, виступах
перед практичними співробітниками, при підготовці аналітичних та
доповідних довідок, а також у заключному звіті.
Результатом роботи повинно стати покращення стану теоретичної
розробки проблемних питань виконання кримінальних покарань,
вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
Очікувані результати: наукові статті, участь у науково-практичних
конференціях з науковими доповідями, інформаційна довідка, проведення
тренінгів з працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України.
Разом із тим у 2011 році планується продовжити роботу за такими
темами прикладних досліджень, як «Дослідження теоретичних та практичних
проблем соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі (на
виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб,
які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015
року)» і «Теоретичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які
відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання
пунктів 1, 2, 4, 15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації
осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015
року)».
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Основні виконавці: А.Х. Степанюк (керівник підтеми), І.С. Яковець,
В.С. Батиргареєва, О.І. Опанасенков, О.В. Лисодєд, А.В. Байлов.
У 2011 р. перспективними напрямками наукових досліджень сектора
дослідження проблем злочинності та її причин за підтемою «Теоретичні та
прикладні проблеми запобігання злочинності у паливно-енергетичному
комплексі України» у межах загальної теми ―Фундаментальні та прикладні
проблеми боротьби зі злочинністю‖ стане вивчення і систематизація наукової
літератури, оновлення статистичних даних за тематикою дослідження;
підготовка кількох розділів колективної монографії «Теоретичні та прикладні
проблеми запобігання злочинності у паливно-енергетичному комплексі
України»; підготовка наукових статей, доповідей на науково-практичні
конференції, семінари, «круглі» столи.
Основні виконавці: Б.М. Головкін (керівник підтеми), І.О. Христич,
Г.Ю. Дарнопих, Л.О. Шевченко, Ю.О. Оберемко.
У 2011 р. науковцями сектора дослідження проблем запобігання
злочинності планується продовжити дослідження за напрямком
„Кримінологічні основи боротьби зі злочинністю в Україні‖ у межах
загальної теми ―Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі
злочинністю‖. На основі проведеного дослідження фахівцями сектора
планується: ознайомлення та критичний розгляд програм запобігання
злочинності деяких країн СНД та іноземних держав; вивчення та
узагальнення міжнародного досвіду планування та програмування
запобігання злочинності та її проявів за результатами ознайомлення із
Конгресами ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя, що
відбулись протягом 1955–2010 рр.; написання публікацій до засобів масової
інформації про результати дослідження, що здійснюється; підготовка низки
розділів монографії з умовною назвою «Державне і регіональне планування
запобігання злочинності в Україні»; підготовка наукових статей, доповідей
на науково-практичних конференціях, семінарах, ―круглих столах‖.
Основні виконавці: чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна (науковий
керівник підтеми), С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, С.С. Шрамко.
Перспективним напрямком наукових досліджень сектора дослідження
проблем судової діяльності у 2011 р. за темою "Кримінально-процесуальні
заходи вдосконалення діяльності органів кримінальної юстиції" стане
розробка проблеми удосконалення і гармонізації функціонування системи
органів, які кримінально-процесуальними заходами здійснюють боротьбу зі
злочинністю. З цією метою заплановано складання системи та структури
повноважень, змісту та форм діяльності органів кримінальної юстиції, а також
аналітичної довідки з питань кримінально-процесуальних заходів
вдосконалення діяльності органів кримінальної юстиції; написання та
опублікування наукових статей, тез виступів з питань повноважень органів
досудового слідства; формування бази даних системи "Бібліографія".
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Крім того, у 2011 році планується в межах загальної теми прикладного
дослідження «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінальнопроцесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії
корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського
суспільства» продовжити роботу за напрямком «Кримінально-процесуальний
напрямок протидії корупційним правопорушенням». По завершенню теми
планується підготувати: 1) пропозиції до чинного законодавства України щодо
запобігання та протидії корупції в Україні; 2) методичні рекомендації щодо
запобігання та протидії корупції; 3) інструкції з виявлення та припинення
проявів корупції у правоохоронних та судових органах; 4) монографію,
наукові статті та інші публікації з питань підвищення ефективності діяльності
правоохоронних органів.
Основні виконавці: акад. НАПрН України В.С. Зеленецький (науковий
керівник), Н.В. Сібільова, О.Г. Шило, М.А. Погорецький, Н.В. Глинська, О.І.
Остропілець, Л.І. Почерніна.
Перспективним для лабораторії ―Використання сучасних досягнень
науки і техніки у боротьбі зі злочинністю‖ у 2011 році у межах теми
―Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю‖
стане дослідження проблеми криміналістичного забезпечення оптимізації
слідчої діяльності.
Так само у 2011 році планується в межах загальної теми прикладного
дослідження «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінальнопроцесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії
корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського
суспільства» продовжити роботу за напрямком «Проблеми формування
криміналістичних методик розслідування корупційних злочинів».
Разом із тим перспективним для лабораторії у 2011 р. у межах теми
―Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: проблеми
формування та модернізації‖ стане розробка рекомендацій щодо взаємодії
слідчих та інших органів при розслідуванні злочинних проявів, залучення
спеціальних знань з метою оптимізації збирання доказів; дослідження
проблем профілактичних заходів як структурного елемента окремих
криміналістичних методик, формування необхідних рекомендацій слідчому
щодо їх реалізації; дослідження проблем доцільності розробки
криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ та їх
співвідношення з методиками розслідування.
На підставі проведених досліджень будуть підготовлені наукові статті,
доповіді на науково-практичних конференціях, "круглих столах", семінарах;
інформаційні листи та довідки до правоохоронних органів, участь у
виставках досягнень науки і техніки, заключний звіт.
Основні виконавці: акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько (науковий
керівник теми), Г.К. Авдєєва, В.В. Білоус, Л.І. Керик, Д.В. Затенацький, Н.В.
Павлюк; чл.-кор. НАПрН України В.А. Журавель (науковий керівник теми),
С.В. Веліканов, М.О. Соколенко.
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Сектором дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері
боротьби зі злочинністю у 2011 р. планується продовжити виконання
дослідження за темою ―Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації
законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством
Європейського Союзу‖. З цією метою здійснюватиметься оцінка
вітчизняного законодавства у сфері боротьби зі злочинністю, а також
можливостей його адаптації до законодавства Європейського Союзу.
На підставі проведеного дослідження будуть підготовлені наукові
статті, доповіді на науково-практичних конференціях, "круглих столах",
семінарах; рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного
законодавства у цій сфері.
Крім того, у 2011 р. планується в межах загальної теми прикладного
дослідження «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінальнопроцесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії
корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського
суспільства» продовжити роботу за напрямком «Кримінолого-соціологічні
проблеми протидії корупційним правопорушенням».
За результатами роботи будуть підготовлені аналітична довідка щодо
оцінки існуючої в Україні системи протидії корупційним правопорушенням.
Результати дослідження за темою в цілому знайдуть відображення у
заключному звіті. Крім того, буде здійснена підготовка наукових статей,
розділу в науково-практичному посібнику, доповіді на конференціях,
аналітичні довідки, пропозиції по внесенню змін та доповнень до чинного
законодавства.
Основні виконавці: О.Ю. Шостко (науковий керівник підтеми), О.В.
Сердюк, Ю.П. Дзюба, Т.Є. Дунаєва.
У 2011 р. наукова лабораторія дослідження злочинності проти прав і
свобод людини і громадянина продовжить дослідження за темою
―Теоретичні та прикладні проблеми забезпечення безпеки людини за
кримінальним законодавством України‖.
Значимість зазначеного дослідження полягатиме у визначенні видів
злочинного порушення безпеки людини, з‘ясуванні суттєвих зв‘язків між
безпекою людини і навколишнім середовищем (довкілля), розроблені теорії
кримінально-правового
забезпечення
безпеки
людини,
з‘ясування
особливостей кримінальної відповідальності за порушення особистої
безпеки, розв‘язанні складних питань кримінальної відповідальності за
порушення
особистої
безпеки.
При
цьому
основна
увага
зосереджуватиметься на вивченні видів злочинного порушення безпеки
людини та кримінальної відповідальності за порушення особистої безпеки.
За результатами роботи будуть підготовлені монографія «Кримінальна
відповідальність за порушення безпеки людини», наукові статті та пропозиції
щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства.
Основні виконавці: акад. НАПрН України В.П. Тихий (науковий
керівник теми), П.П. Андрушко, М.І. Хавронюк, В.І. Осадчий, С.Я. Лихова,
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Ю.А. Пономаренко, О.М. Подільчак, Н.В. Шепелєва.
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
Відповідно до Пріоритетних напрямків розвитку правової науки на 20112015 рр., затверджених Національною академією правових наук України,
Вчена рада Інституту основними напрямками наукових досліджень Інституту
державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України на
2010-2015 рр. визнала:
1. Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і
громадянина;
- Методологічні засади дослідження прав людини та їх державного
захисту в Україні;
- Міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби забезпечення
прав людини в Україні;
- Проблеми гарантування реалізації основних прав і свобод людини і
громадянина в умовах становлення демократичної, соціальної, правової
держави;
- Рішення Європейського суду з прав людини, як механізм забезпечення
та захисту прав і свобод людини і громадянина;
- Удосконалення конституційного забезпечення прав і свобод людини в
Україні.
2. Проблеми формування національної правової системи України;
- Розвиток правової системи України в умовах становлення
європейського правового простору;
- Проблеми підвищення якості нормотворчої діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
- Проблеми адаптації національної правової системи України до
міжнародно-правових стандартів;
- Інтерпретаційно-правові акти: поняття, структура, види;
- Декларація в системі джерел права;
- Територіальна громада як суб‘єкт права.
3. Правове забезпечення державного будівництва, розвитку політичної
системи та місцевого самоврядування;
- Проблеми удосконалення правового регулювання компетенції органів
публічної влади;
- Теоретичні та правові проблеми організації та функціонування
української держави в умовах конституційної реформи;
- Конституційно-правове регулювання механізму реалізації публічної
влади в Україні;
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- Проблеми функціонування органів державної влади, конституційноправових, адміністративно-правових відносин та державно-правової
конфліктології;
- Проблеми удосконалення організації влади на місцевому рівні.
4. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку.
- Правові проблеми визначення і реалізації державного суверенітету в
умовах європейської інтеграції та глобалізації;
- Вплив європейських інтеграційних процесів на закономірності
державно-правового розвитку України на сучасному етапі;
- Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті
наближення до європейських правових стандартів;
- Досвід удосконалення органів державної влади в європейських країнах
та можливості його застосування в Україні;
- Конституційно-правові аспекти реформування інституту виборів в
аспекті міжнародних стандартів.
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
Виконання науково-дослідної роботи за 2010 рік та досягнуті
результати доводять, що проблеми приватного права та підприємництва є
багатоаспектними і фактично охоплюють усі ланки суспільного буття і
свідомості, пов‘язані з найрізноманітнішими зв‘язками, що зумовлюються та
визначаються процесами практичної реалізації суб'єктивних прав та
обов‘язків і розвитком суспільства та держави в цілому. Ці проблеми мають
загальнонаціональне значення і саме тому потребують високого фахового
рівня їх наукового розв‘язання. Тому у звітному періоді особлива увага
приділялася науковим дослідженням із науково обґрунтованого забезпечення
реалізації положень Цивільного, Сімейного, Земельного та Господарського
кодексів України.
Перспективним напрямком наукових досліджень Інституту є розробка
таких тем:
«Удосконалення механізму правового регулювання участі суб‘єктів
публічного права у цивільних відносинах», яка потребує окремої
затвердженої теми дослідження. Керівником теми планується к.ю.н., доц.
Первомайський О.О. Актуальність проведення цього наукового дослідження
в сфері удосконалення механізму правового регулювання участі суб‘єктів
публічного права у цивільних відносинах обумовлена тим, що, по-перше, ці
суб‘єкти не є природними учасниками цивільних відносин й допущенні до
участі в цих відносинах з метою забезпечення виконання своїх основних
функцій, що вимагає визначення чітких меж такої участі, по-друге, значна
частина суб‘єктів публічного права наділена владними повноваженнями, а
отже, нагальним є розробка таких правових форм участі суб‘єктів публічного
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права, які дозволятимуть з однієї сторони залучати цих суб‘єктів до участі в
цивільних відносинах, а з іншої, зберегти цілісність таких засадничих
положень існування цивільних відносин як рівність сторін, добровільність
участі тощо.
Важливим є й те, що належне врегулювання цивільних правовідносин
за участю суб‘єктів публічного права послугує надійним підґрунтям для
захисту суб‘єктів приватного права в межах цих же відносинах від
невиправданих особливостей та імунітетів, що могли би надаватися
суб‘єктам публічного права.
З огляду ж на те, що, незважаючи на існування певної кількості
наукових розробок з проблематики участі суб‘єктів публічного права у
цивільних відносинах, до цього часу виникає ціла низка теоретичних та
практичних питань, що пов‗язані з вказаними проблемами, доцільним є
розробка теоретичної моделі участі суб‘єктів публічного права у цивільних
відносинах, що буде використана для удосконалення існуючого механізму
правового регулювання участі суб‘єктів публічного права у цивільних
відносинах.
Необхідно відмітити, що розробка цієї проблематики дозволить
удосконалити механізм правового регулювання участі в цивільних
відносинах таких суб‘єктів публічного права як держава Україна,
територіальні громади, органи державної влади, органи місцевого
самоврядування в аспекті визначення правових підстав та форм такої участі,
кола представників (агентів) держави України та територіальних громад в
особі яких перші братимуть участь в цивільних відносинах, підстави, межі та
особливості цивільно-правової відповідальності суб‘єктів публічного права.
Впровадження результатів дослідження представлятиме собою
законопроекти, проекти підзаконних нормативних актів і роз‘яснень вищих
судових органів, колективні та одноосібні монографії, брошури, наукові
записки, статті, тези доповідей, коментарі законодавства та матеріалів
судової практики, в яких буде досліджено правові проблеми розробки
теоретичної моделі участі суб‘єктів публічного права в цивільних відносинах та
застосування цієї моделі для удосконалення вказаного механізму; дослідження
понять та змісту цивільної правосуб'єктності, право- та дієздатності суб‘єктів
публічного права; визначення систематики суб‘єктів публічного права як
учасників цивільних відносин; дослідження участі суб‘єктів публічного
права у речових, зобов‘язальних та інших видах цивільних відносин;
визначення підстав, умов, меж та особливостей цивільно-правової
відповідальності суб‘єктів публічного права.
«Проблеми забезпечення оптимального співвідношення приватних і
публічних інтересів в державному регулюванні підприємницької діяльності»,
яка потребує окремої затвердженої теми дослідження. Науковим керівником
планується Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., професор, академік
НАПрН України, завідувач відділу правових проблем підприємництва НДІ
приватного права і підприємництва НАПрН України.
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Актуальність теми характеризується переходом від галузевого до
функціонального управління економікою (господарською системою), як це
відбувається у розвинутих країнах, потребує перегляду застосування
правових режимів, які застосовуються для регулювання економічних
відносин.
Правовий порядок у сфері господарювання є цілісним та комплексним
утворенням, що об‘єднає реалізацію як приватних інтересів фізичних і
юридичних осіб, так і публічних інтересів з метою забезпеченості
стабільності та розвитку економічної системи суспільства. Він відображає
різні рівні упорядкування суспільного життя: 1) ринкове саморегулювання
економічних відносин суб‘єктів господарювання; 2) державне регулювання
макроекономічних процесів; 3) відповідальність держави перед людиною за
свою діяльність, що і передбачає комплексне застосування різних методів
регулювання з метою отримання оптимального результату.
Аналіз розвитку світової економіки свідчить, що тільки ринкове
саморегулювання економічних відносин на підставі реалізації приватних
інтересів, як це відбувалося в епоху „дикого‖ капіталізму чи тільки
централізоване державне регулювання економіки з мотивів забезпечення
публічних інтересів, як це було в радянські часи не в змозі забезпечити
поступовий розвиток суверенної, незалежної демократичної, соціальної,
правової держави. Тому законом визначена необхідність їх оптимального
поєднання.
Визначаючи теоретичну розробленість принципів адміністративного
державного управління економікою ще з радянських часів та намагання
розповсюдити принципи приватного права на регулювання сучасних
економічних відносин, необхідно зазначити, що правове регулювання на
функціональному та координаційному рівнях, мета правового регулювання у
господарській сфері потребує вивчення та більш ґрунтовного впровадження
із врахуванням сучасних економічних реалій.
Сучасний економічний стан України, світова економічна криза
потребує дієвих заходів з боку держави щодо забезпечення стабільності та
конкурентоспроможності держави. У світовій практиці посилюється
тенденція здійснення державного впливу на економічні процеси. Разом з тим,
актуальним в Україні є завдання розвитку приватної ініціативи. Єдиних
підходів до диференціації державного регулювання економіки та вирішення
завдання оптимального співвідношення приватних та публічних інтересів не
вироблено. В процесі господарської діяльності виникають різнорідні
відносини між державними органами, суб‘єктами господарювання і
споживачами із приводу суспільного виробництва і споживання, предметів і
явищ оточуючого світу, що використовуються в такій діяльності. Правове
регулювання у цій сфері охоплює множинність пов‘язаних між собою
елементів (приватних і публічних), які знаходяться у відносинах і зв‘язках
між собою та складають певне цілісне утворення – господарську систему
країни.
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Функціональне застосування приватноправових норм на певних етапах
існування господарських відносин не відображає в цілому господарські
відносини в масштабі, часі і наслідках та, відповідно, не дозволяє їх
адекватно регулювати. Дрібне відхилення від вимог закону не може складати
будь-якої загрози для суспільства, але системне застосування навіть не
заборонених дій може призвести до зовсім інших наслідків
Особливістю підприємницької діяльності також є той факт, що
конкуренція, як економічне явище, є способом існування господарської
ринкової системи, яку будують в Україні, та рушієм виникаючих
господарських горизонтальних і вертикальних відносин. Вся господарська
діяльність, як суспільні відносини, підпорядкована законам конкуренції, які
мають публічний характер. Це загальновизнаний факт. При цьому
конкуренція у сучасному вигляді передбачає не тільки змагання між
суб‘єктами господарювання, що передбачає складні горизонтальні і
вертикальні відносини, але й соціальний захист споживачів – фізичних осіб,
господарської системи (суспільного господарського порядку) в цілому.
«Наукові підходи до уніфікації і спеціалізації законодавства про
цивільне, господарське і адміністративне судочинство в Україні», яка
потребує окремої затвердженої теми дослідження. Науковим керівником
теми планується к.ю.н. Бобрик В.І.
Актуальність цієї теми визначається прискоренням в Україні судової
реформи та потребою забезпечити досягнення завдань судочинства у
цивільних, господарських і адміністративних справах. Визначальним при
цьому є нагальна соціальна потреба та соціальний запит на формування
ефективної, незалежної та незаангажованої судової влади, вироблення
сучасного, загальноприйнятного і обов‘язкового програмного документу в
цій сфері та удосконалення вітчизняного судочинства як засобу захисту
приватних інтересів фізичних і юридичних осіб. Одним із напрямків судової
реформи має стати уніфікація різних галузей процесуального законодавства
із збереженням особливості (спеціалізації) вирішення окремих категорій
судових справ.
Насамперед варто відзначити, що проблемам процесуального права
недостатньо приділяється увага в юридичній науці. Вони досить поверхнево
розглядаються в науково-практичних посібниках, науково-практичних
коментарях процесуальних кодексів, а також в досить обмеженій кількості
монографій
і
дисертаційних
досліджень.
Проблема
уніфікації
процесуального законодавства на фундаментальному рівні взагалі не
досліджувались, однак вона піднімалась у роботах таких вітчизняних
науковців як Ю. М. Грошевий, Д. М. Шадура, В. І. Бобрик, М. М. Бородін, В.
Комаров та інших. Науковим підґрунтям є дослідження загальних проблем
цивільного, господарського і адміністративного процесуального права та
судоустрою в Україні.
Проект наукового дослідження проблем уніфікації і спеціалізації
законодавства України про цивільне, господарське та адміністративне
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судочинство в Україні направлений на визначення доцільності посилення
уніфікації та спеціалізації судових процедур вирішення цивільних,
господарських і адміністративних справ, а також відповідного вітчизняного
процесуального законодавства в умовах прискорення реформи судової влади
в Україні, що визначає його мету (основну ціль). Завдання наукових пошуків
в рамках цієї роботи полягають в тому, що б: 1) ретроспективно дослідити
розвиток вітчизняної судової системи і вітчизняного процесуального
законодавства з метою визначення основних чинників, які зумовили
розрізненість законодавчого регулювання процесуальної діяльності
вітчизняних цивільних (судів загальної юрисдикції), господарських і
адміністративних судів (спеціалізованих судів); 2) встановити сутність
поняття «уніфікація права (законодавства)» як у загально-правовому, так і у
вузько процесуально-правому значенні; 3) визначити розуміння поняття
«спеціалізації судів» та спеціалізації судових процедур вирішення окремих
категорій справ 4) встановити спільні риси і відмінності різних галузей
процесуального права; 5) визначити доцільність уніфікації процесуального
законодавства в Україні в сучасних умовах 6) окреслити чинники, які
обумовлюють спеціалізацію судочинства; 7) визначити потребу збереження
спеціалізації судів та/чи диференційованого регулювання цивільного,
господарського і адміністративного процесу; 8) встановити можливі способи
уніфікації процесуального законодавства України; 9) визначити підходи до
уніфікації принципів процесуального права; 10) визначення взаємодії,
співвідношення та підходів до уніфікації окремих інститутів і норм
цивільного, господарського і адміністративного процесуального права;
11) дослідити іноземний досвід уніфікації та спеціалізації процесуального
законодавства та судових процедур.
Впровадження сучасних процесуальних форм захисту приватних прав
фізичних та юридичних осіб в Україні та країнах СНД, яка потребує окремої
затвердженої теми дослідження. Керівником цієї наукової теми планується
академік Крупчан О.Д.
Актуальність проведення наукового дослідження в сфері впровадження
сучасних процесуальних форм захисту приватних прав фізичних та
юридичних осіб в Україні та країнах СНД полягає у тому, що протягом
останніх років безперервно зростає кількість звернень фізичних та
юридичних осіб за судовим захистом своїх приватних прав. І таке явище є
характерним не лише для України, а для й інших пострадянських країн,
зокрема, тих, які входять у СНД. У багатьох країнах СНД було проведено
істотні судові реформи, що призвело до зміни системи судоустрою та
прийняття нового ефективного процесуального законодавства. В рамках
таких реформ були запроваджені прогресивні процесуальні форми захисту
приватних прав юридичних і фізичних осіб. З огляду на це, а також зважаючи
на єдині корені правової системи України та країн СНД вбачається за
доцільне визначити всі відповідні позитивні процесуальні надбання кожної
країни, що входить до країн СНД, порівняти їх зі станом процесуального
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законодавства і його реалізації в Україні, що безумно дозволить зробити
слушні пропозиції із удосконалення процесуального законодавства та
практики його застосування в Україні.
Крім того, прискорення в Україні судової реформи зумовлює
виникнення потреби у забезпеченні досягнень завдань судочинства по різних
категоріях справ, вироблення сучасного, загальноприйнятного і
обов‘язкового програмного документу в цій сфері та удосконалення
вітчизняного судочинства як засобу захисту приватних інтересів фізичних і
юридичних осіб. Одним із напрямків судової реформи має стати
впровадження сучасних процесуальних форм захисту приватних прав
фізичних та юридичних осіб в Україні та країнах СНД.
Соціальна та економічна значимість роботи пов‘язана із з тим, що це
дослідження має не лише теоретичне значення для вітчизняної юридичної
науки, оскільки питання впровадження сучасних процесуальних форм
захисту приватних прав фізичних та юридичних осіб в Україні та країнах
СНД є фактично недослідженими в Україні, і має практичне значення,
оскільки його результати можуть лягти в основу створення в Україні якісно
нового уніфікованого, а відтак й спрощеного, процесуального законодавства
України, що закріплює особливості розгляду окремих категорій справ
(спеціалізацію судової форми), і в кінцевому рахунку дозволить судовій владі
ефективно здійснювати правосуддя у цивільних, господарських та
адміністративних справах.
Ця тема передбачає здійснення наукового обґрунтування окремих
елементів судової реформи в Україні. Дослідження має здійснюватись
переважно за основі компаритивіського підходу і передбачає зосередження
уваги на особливих процедурах, що передбачені процесуальним
законодавством України та країн СНД, міждержавними угодами і
модельними законами, виробленими в рамках СНД. Результатом цього
проекту планується створення належного теоретичне підґрунтя для окремих
аспектів продовження судової реформи в Україні та удосконалення
вітчизняного процесуального законодавства. Безпосереднє впровадження
результатів дослідження залежить від Верховної Ради України, Верховного
Суду України, Вищого господарського суду України. Вищого
адміністративного суду України, Міністерства юстиції України, інших
органів державного управління, місцевих та апеляційних судів
Відповідно до цього для організації подальшої науково-дослідної
роботи Інститутом подані документи до НАН України на затвердження
наступної теми фундаментальних досліджень: «Наукове розроблення шляхів
оптимізації цивільного процесу в сучасних умовах судової реформи» (Вих.
лист НАПрНУ від 11.07.2008 року № 747).
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
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Перспективні напрямки наукових досліджень Інституту засновуються на
Пріоритетних напрямках розвитку правової науки на 2011-2015 рр.,
затверджених Національною академією правових наук України 24 вересня
2010 р., Основних наукових напрямках та найважливіших проблемах
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і
гуманітарних наук, затверджених спільним наказом МОН України та НАН
України, від 26.11.09 №1066/609, Законі України „Про пріоритетні напрямки
розвитку науки і техніки‖ (зі змінами 2010 р.), Зведеного плану науководослідних робіт на 2011 рік, затвердженого Постановою Президії НАПрН
України № 72/4 від 24 вересня 2010 року і буде зосереджена на наукових
дослідженнях з наступних питань:
- проблем створення, управління та комерціалізації результатів
інтелектуальної діяльності в умовах глобалізації світової ринкової економіки;
- проблем реалізації прав інтелектуальної власності в умовах сучасного
технологічного розвитку;
- нормативно-правового забезпечення функціонування національної
системи управління правами інтелектуальної власності;
- дослідження міжнародного та європейського досвіду правової охорони
та захисту прав інтелектуальної власності в процесі гармонізації
національного законодавства.
Виходячи з цього, наукові співробітники Інституту у 2011 р. будуть
працювати над наступними темами:
a.
Тема:
―Дослідження
проблем
управління
правами
інтелектуальної власності‖ (фундаментальна, РК № 0109U008062)
Керівники теми: доктор юридичних наук Орлюк О.П., кандидат
юридичних наук Дорошенко О.Ф.
Термін – 2010 – 2014 рр.
Мета теми – дослідження проблем управління правами інтелектуальної
власності в загальнотеоретичному та правозастосовному аспектах,
нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів
розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, вироблення
пропозицій щодо уточнення ряду наукових категорій та вдосконаленню
чинного законодавства і практики його застосування.
2. Тема: ―Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми
законодавчого забезпечення та правозастосування‖ (фундаментальна, РК №
0107U009140)
Керівники теми: доктор юридичних наук Орлюк О.П., кандидат
юридичних наук Дорошенко О.Ф.
Термін – 2008 – 2011 рр.
Мета теми - розроблення науково-методологічних засад функціонування системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні,
орієнтованої на всебічний та ефективний захист прав та законних інтересів
винахідників, авторів, власників та добросовісних користувачів об‘єктів
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інтелектуальної власності задля забезпечення гарантованих Конституцією
України прав та свобод; розроблення пропозицій щодо удосконалення
чинного законодавства України та правозастосовної практики у сфері захисту
прав інтелектуальної власності з врахуванням загальновизнаних
міжнародних та європейських підходів та стандартів.
3. Тема: ―Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах
сучасного технологічного розвитку‖ ( фундаментальна)
Керівники теми: доктор юридичних наук Орлюк О.П., кандидат
юридичних наук Штефан О.О.
Термін – 2011 – 2015 рр.
Мета теми – Аналіз законодавства України, в тому числі міжнародних
договорів України, що регулює відносини, пов‘язані з охороною та захистом
авторського права, а також виявлення проблем правозастосовної практики
при реалізації авторських і суміжних прав в Україні та світі; аналіз
правозастосовної практики та механізмів захисту авторського права і
суміжних прав в Україні та деяких зарубіжних країнах; дослідження
сучасних міжнародних тенденцій розвитку законодавства у зазначеній сфері;
розробка рекомендацій щодо удосконалення законодавства України у сфері
авторського права і суміжних прав з урахуванням досвіду зарубіжних країн.
4. Тема: ―Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її
правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку ‖ (
фундаментальна)
Керівники теми: доктор юридичних наук Орлюк О.П., доктор
економічних Бутнік-Сіверський О.Б.
Термін – 2011 – 2015 рр.
Мета теми – Дослідження економіко-правових засад розвитку економіки
інтелектуальної власності, правових і економічних відносин в умовах
інфраструктури сфери інтелектуальної власності, сучасного стану науковотехнологічної діяльності та застосування венчурного та іншого фінансування
в Україні, закордонного досвіду створення та функціонування
інфраструктури сфери інтелектуальної власності.
5. Тема: ―Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про
науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науководослідних робіт‖ ( прикладна, РК № 0109U008060)
Керівник теми: кандидат юридичних наук Дорошенко О.Ф.
Термін – 2010 – 2011 рр.
Мета теми – Дослідження законодавства України, в тому числі
міжнародних договорів України, що регулює відносини, пов‘язані з
охороною та захистом інтелектуальної власності, яка може надаватись для
використання або створюватись під час здійснення науково-технічного
співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або
225

дослідно-конструкторських та технологічних робіт; підготовка рекомендацій
щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах про
науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науководослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
6. Тема: ―Дослідження проблем правового регулювання відносин у
сфері охорони прав на комерційну таємницю‖ ( прикладна, РК №
0109U008061)
Керівник теми: кандидат юридичних наук Дорошенко О.Ф.
Термін – 2010 – 2011 рр.
Мета теми – Дослідження законодавства України, у тому числі
міжнародних договорів України, що регулює відносини, пов‘язані з
набуттям, здійсненням та захистом прав на комерційну таємницю та
використанням конфіденційної інформації; підготовка рекомендацій щодо
внесення змін до чинних нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів, що розроблюються уповноваженими органами, з метою
удосконалення зазначеної сфери правовідносин; підготовка рекомендацій
щодо визначення терміну «ноу-хау» та співвідношення термінів
«конфіденційна інформація» та «комерційна таємниця», «ноу-хау» та
«комерційна таємниця».
7. Тема: ―Дослідження проблем охорони інтелектуальної власності та
дотримання інтересів суспільної охорони здоров‘я за наслідками вступу
України до СОТ‖( прикладна)
Керівники теми: кандидат юридичних наук Дорошенко О.Ф., зав.
відділом Міндрул А.В.
Термін – 2011 – 2012 рр.
Мета теми – Дослідження законодавства України, що регулює
відносини, пов‘язані з охороною та захистом інтелектуальної власності, а
також реєстрацією лікарських засобів, з метою виявлення ризиків у
забезпеченні пріоритетів охорони суспільного здоров‘я, пов'язаних із
вступом України до СОТ та розробки рекомендацій щодо їх усунення.
Зокрема, метою дослідження є аналіз законодавства України на предмет
відображення у ньому гнучких механізмів, передбачених Угодою TRIPS, що
дозволяють нівелювати негативний вплив правової охорони інтелектуальної
власності на доступ до лікарських засобів, а також аналіз міжнародної
практики із забезпечення балансу інтересів власників прав на об‘єкти
інтелектуальної власності і суспільства в цілому. Зважаючи на поточний
переговорний процес щодо укладення договору про партнерство і
співробітництво між Україною і ЄС актуальним є питання дослідження
можливих негативних наслідків запровадження в Україні стандартів охорони
інтелектуальної власності, що передбачені у таких розвинених країнах, як
ЄС, в контексті забезпечення інтересів охорони суспільного здоров‘я.
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Науково-дослідний центр правової інформатики
Актуальність проблеми розвитку інформаційного права в умовах
становлення інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий
інформаційний простір, потреба удосконалення правового регулювання
інформаційної діяльності фізичних та юридичних осіб, системи забезпечення
безпеки людини і громадянина, суспільства і держави в інформаційній сфері,
а також організації, координації та здійснення відповідних наукових
досліджень окреслюють перспективні напрямки наукових досліджень.
Подальший розвиток вітчизняних наукових шкіл у сфері правової
інформатики та інформаційної безпеки забезпечать:
- проведення державно-правових досліджень щодо визначення завдань
і функцій держави, її органів та інститутів громадянського суспільства у
процесі формування в Україні інформаційного суспільства, подальшого
правового супроводження розбудови його складових, у т.ч. розробки і
застосування
інформаційно-комп‘ютерних
систем
і
технологій,
удосконалення національного законодавства у цій сфері;
- вивчення глобальних викликів і загроз людині, суспільству і державі в
інформаційній сфері, розробки державно-правових засад їх запобігання і
нейтралізації, а також забезпечення інформаційного суверенітету України в
умовах входження України у світовий інформаційний простір;
- здійснення інформаційно-правових досліджень у фінансовій та
банківській сферах, де, зокрема, поширеною стала практика застосування
електронних платіжних та інших інформаційно-комп‘ютерних систем
регіонального, національного та міжнародного рівнів, в умовах подолання
глобальної фінансової та економічної кризи;
- дослідження державно-правових проблем захисту національного
інформаційного простору, правових основ становлення і розвитку
громадського телебачення і радіомовлення в Україні;
- розроблення теоретико-правових основ забезпечення безпеки, прав і
свобод людини і громадянина в інформаційній сфері, насамперед, щодо
запобігання негативним інформаційно-психологічним впливам на свідомість
людини, належного правового регулювання з питань обігу та охорони
персональних даних тощо;
- вивчення проблем запобігання протиправним посяганням з боку
окремих злочинців, злочинних груп та організацій, у т.ч. транснаціональної
злочинності, в інформаційній сфері;
- організація та проведення комплексних наукових досліджень з
проблем юридичної відповідальності за скоєння злочинів та інших
правопорушень в інформаційній сфері, здійснення низки цільових
кримінологічних, кримінально-правових, адміністративно-правових та
міжнародно-правових досліджень, у т.ч. з метою оптимізації національного
законодавства України;
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- вивчення досвіду країн-членів Європейського Союзу, зокрема, asquis
communautaire – ―спільного здобутку‖ ЄС (сукупності правових документів
Співтовариства), а також інших міжнародно-правових актів в інформаційній
сфері з метою їх імплементації в національне законодавство України.

Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
Основними перспективними напрямами науково-дослідної діяльності
Інституту буде:
1. Тема: «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної
політики України в контексті європейської інтеграції» (фундаментальна, РК
№ 0110U000882)
Керівник теми: кандидат юридичних наук Д.В. Задихайло.
Термін – 2010 – 2014 рр.
Мета теми – проведення комплексного дослідження проблем визначення
основних засад інноваційної політики держави, створення методологічних
засад формування державних стратегій та програм інноваційного розвитку, а
також визначення шляхів гармонізації законодавства у сфері інноваційної
діяльності до законодавства ЄС та міжнародних стандартів.
2. Тема: «Проблеми правового регулювання об‘єктів інноваційних
відносин» (фундаментальна, РК № 0110U000883)
Керівник теми: доктор юридичних наук Ю. Є. Атаманова
Термін – 2010 – 2013 рр.
Мета теми – проведення комплексного дослідження об‘єктів
інноваційних відносин, правового режиму об‘єктів інноваційної діяльності, а
також дослідження шляхів імплементації положень актів міжнародного
законодавства в національне законодавство України, що регулює питання
об‘єктів інноваційних відносин.
3. Тема: «Дослідження проблем правового забезпечення інвестування
інноваційної діяльності» (фундаментальна)
Керівник теми: кандидат юридичних наук Р. П. Бойчук
Термін – 2011 – 2014 рр.
Мета теми – проведення комплексного дослідження проблем правового
забезпечення інвестування інноваційних проектів, правового режиму
здійснення інвестиційної діяльності в інноваційні проекти, а також
визначення шляхів гармонізації законодавства у сфері інвестування
інноваційної діяльності до законодавства ЄС та міжнародних стандартів.

228

4. Тема: «Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в
Україні» (фундаментальна)
Керівник теми: доктор соціологічних наук В. Л. Погрібна
Термін – 2014 – 2017 рр.
Мета теми – проведення комплексного дослідження механізмів
становлення та функціонування інноваційного суспільства в Україні, аналіз
чинників, що детермінують ці процеси, а також визначення шляхів їх
оптимізації.
5. Тема: «Актуальні питання правового регулювання трудових відносин
в умовах переходу економіки на інноваційну модель розвитку»
(фундаментальна)
Керівник теми: доктор юридичних наук С. М. Прилипко
Термін – 2015 – 2018 рр.
Мета теми – проведення комплексного дослідження впливу науковотехнічного прогресу на зміст трудових відносин, встановлення та аналіз
протиріч між реальним станом трудових відносин у сучасних умовах з їх
законодавчим регулюванням, а також визначення шляхів їх усунення та
удосконалення законодавства у цій сфері.
6. Тема: «Правові режими інвестиційної та інноваційної діяльності:
проблеми та напрямки правового забезпечення в контексті європейської
інтеграції» (фундаментальна)
Керівник теми: кандидат юридичних наук А. В. Матвєєва
Термін – 2015 – 2019 рр.
Мета теми – проведення комплексного дослідження проблем визначення
поняття, правової природи, змісту та функцій правового режиму
господарювання, методологічних засад формування правової політики у
галузі запровадження спеціальних правових режимів інноваційної діяльності,
порівняльно-правовий аналіз ефективності функціонування спеціальних
правових режимів інноваційної діяльності в окремих секторах економіки,
визначення правових засобів державного стимулювання інноваційної
діяльності, а також шляхів удосконалення законодавства з питань
спеціальних правових режимів інноваційної діяльності.
7. Тема: «Шляхи адаптації інноваційного законодавства України до
законодавства ЄС в контексті створення та взаємодії з європейським єдиним
науковим та інноваційним простором» (прикладна)
Керівники теми: кандидат юридичних наук Д. І. Адамюк
Термін – 2012 – 2014 рр.
Мета теми – проведення комплексного дослідження нормативноправового регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в ЄС,
визначення стану та напрямків державної політики у цій сфері, а також аналіз
шляхів та механізму адаптації інноваційного законодавства України до
законодавства ЄС.
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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, науководослідницьких та освітніх центрів України, правознавців, регулярно
проводилися наукові конференції, семінари, «круглі столи» тощо.
Загалом у 2010 р. президія Академії та її Інститути виступили
організаторами та співорганізаторами 39 наукових заходів – конференцій,
семінарів, „круглих столів‖, читань. Загалом, члени Національної академії
правових наук України та науковці її структурних підрозділів взяли участь у
366 наукових заходах.
Важливою подією у науковому житті Академії стало проведення 27-28
травня 2010 р. у м. Харкові міжнародного симпозіуму „Праворозуміння:
питання теорії, правової політики і юридичної практики‖, в якому взяли
участь представники провідних наукових установ України, Російської
Федерації і Республіки Білорусь. Крім того, Президією Національної
академії правових наук України протягом 2010 року проводились такі
наукові заходи: міжнародний семінар «Законодавчий процес і процедура в
парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті
європейського досвіду» ( м. Київ, 22. вересня 2010р.); міжнародний семінар
«Загальнодержавна система боротьби з тероризмом: проблеми розвитку та
правового забезпечення» (м. Київ, 10 вересня 2010 р.); міжнародний науковопрактичний семінар: „Громадянське суспільство і права людини‖ (м. Харків,
9 грудня 2010 р.).
Інститут вивчення проблем злочинності
У 2010 році колективом Інституту були проведені:
1) науково-практична конференція в рамках Всеукраїнського фестивалю
науки „Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми
та перспективи‖ (14 травня 2010 р., м. Харків);
2) «круглий стіл» „Актуальні питання виконання покарання у виді довічного
позбавлення волі‖ (12 лютого 2010 р., м. Харків);
3) міжнародна науково-практична конференція „Криміналістика ХХІ
століття‖ (25-26 листопада 2010 р.);
4) «круглий стіл» „Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод: 60 років європейського досвіду реалізації‖ (8 грудня 2010 р., м.
Харків).
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
230

З метою обговорення актуальних питань правознавства, які
розробляються в рамках тем наукового дослідження, за участю як
співробітників Інституту, так і науковців провідних наукових та науковопедагогічних центрів України, іноземних правознавців, Інститутом регулярно
проводяться наукові заходи.
У 2010 році Інститут виступив організатором та співорганізатором
наступних наукових заходів:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Системоутворюючі
категорії в фінансовому праві: стан та перспективи розвитку» (15-16 квітня
2010 року, м. Харків).
За результатами роботи конференції було видано: Системообразующие
категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации:
материалы междунар. науч.-практ. конф, г. Харьков, 15-16 апреля 2010 г. /
Редкол.: В.Я. Таций, Ю.П. Битяк, Л.К. Воронова и др. - X.: НИИ гос. стр-ва
и мест. самоуправления, 2010. - 225 с.
2. Науково-практична конференція: «Правова система України:
проблеми і тенденції розвитку» (03 червня 2010 року, м. Харків).
За результатами роботи конференції було видано: Правова система
України: проблеми і тенденції розвитку: матеріали наук.-практ. конф., м.
Харків, 03 червня 2010 р. – Харків. 2010.
3. Міжнародна науково-теоретична конференція «Влада та суспільство
під впливом закону «циркуляції еліт» (ХХІІІ Харківські політологічні
читання) (11 червня 2010 року, м. Харків).
За результатами роботи було видано: Влада та суспільство під впливом
закону «циркуляції еліт»: Матеріали міжнародної науково-теоретичної
конференції (ХXIІІ Харківські політологічні читання) – Х.: ХАП, НЮАУ ім.
Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого
самоврядування АПрН України, 2010. – 166 с.
4. Міжнародна науково-практична конференція: «Декларація про
державний суверенітет України – передумова її незалежності та
демократичного розвитку» (16 червня 2010 року, м. Харків).
За результатами роботи конференції було видано: Декларація про
державний суверенітет України – передумова її незалежності та
демократичного розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,
16 червня 2010 р. – Харків. 2010.
5. Науково-практична конференція: «Актуальні проблеми модернізації
інноваційного законодавства України» (28 жовтня 2010 року, м. Харків).
За результатами роботи конференції видано: Актуальні проблеми
модернізації інноваційного законодавства України: матеріали наук.-практ.,
конф, м. Харків, 28 жовт. 2010 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В.
Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010.
6. Міжнародний науково-практичний семінар: «Громадянське
суспільство і права людини» (9 грудня 2010 року, м. Харків).
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За результатами семінару було видано: Громадянське суспільство і
права людини матеріали міжнар. наук.-практ. семін., м. Харків, 9 грудня 2010
р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та
місц. самоврядування, 2010.
7. Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів і
студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, держави і
права» (13-14 лютого 2010 р., м. Львів).
8. Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Актуальні
проблеми прав людини, держави і права» (14-15 травня 2010 р., м. Львів).
9. Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів і
студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, держави і
права» (26-27 листопада 2010 р., м. Одеса).
10. V Всеукраїнський «круглий стіл» «Антропологія права:
філософський та юридичний вимір (стан, проблеми, перспективи)» (3-4
грудня 2010 р., м. Львів).
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
Інститутом, згідно із затвердженими планами роботи на 2010 рік, у
звітний період підготовлено та проведено такі наукові заходи:
1. Спільно
з
Херсонським
економіко-правовим
інститутом
організовано та проведено круглий стіл «Проблеми оптимізації цивільного
процесу в сучасних умовах судової реформи» (28–29 травня 2010 р., с.
Залізний Порт Херсонської області).
2. Спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського університету
імені Василя Стефаника проведено Всеукраїнський науково-практичний
семінар «Охорона корпоративних прав (01 – 02 жовтня 2010 р. м. ІваноФранківськ).
3. Спільно з кафедрою господарського права юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка було
організовано та проведено Круглий стіл «Проблеми модернізації
господарського законодавства» (1 грудня 2010 р., м. Київ).
4. Спільно з Міжнародним комерційним арбітражним судом при
Торгово-промисловій палаті України та Юридичним журналом «Право
України» організовано та проведено Науково-практичний круглий стіл
«Міжнародний комерційний арбітраж в Україні та світі: доктрина та
практика», 9 грудня 2010 р. м. Київ.
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 приймає участь в
проведенні різноманітних науково-практичних дискусій у вигляді
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конференцій, семінарів, ―круглих столів‖, симпозіумів тощо. Загалом у
звітному періоді Інститут прийняв участь у таких заходах:
1. Міжнародний науково-практичний семінар ―Інтелектуальна
власність та доступ до лікарських засобів в Україні‖. Організатори: НДІ ІВ
НАПрНУ, Міжнародний фонд ―Відродження‖ (08.04. 2010 р., м. Київ);
2. Науково-практичний семінар ―Актуальні аспекти договірних
відносин у сфері інтелектуальної власності‖, Організатор: НДІ ІВ (12.05. 2010
р., м. Київ);
3. ХIV Міжнародна науково-практична конференція ―Защита прав
интеллектуальной собственности‖. (14-18.06.2010 р., м. Алушта);
4. II Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з
інтелектуальної власності. (03.04.03.2010., м. Маріуполь).
Науково-дослідний центр правової інформатики
Наукові заходи, що були організовані і проведені Центром:
1. Міжвідомчий „круглий стіл‖ на тему «Проблеми та пріоритети
розвитку правової науки в інформаційній сфері». (11.11. 2010 року, м. Київ).
Заслухано 11 доповідей. За результатами роботи круглого столу
прийнято рекомендації та опубліковано збірник матеріалів.
2. За звітний період проведено 5 засідань робочого семінару Центру
«Правова інформатизація», на яких заслухано 7 доповідей.
3. Проведення семінару в рамках четвертого Всеукраїнського
фестивалю науки (6 травня 2010 р., НДЦПІ):
Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
У 2010 році колективом Інституту були проведені:
1. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації
інноваційного законодавства України». (28 жовтня 2010 р., м. Харків). ,
Були розглянуті можливі шляхи удосконалення інноваційного
законодавства, концептуальні засади його кодифікації, її мета та підстави,
пріоритетні напрямки інноваційного розвитку, актуальні питання науковотехнічного та інноваційного співробітництва України з ЄС, господарськоправовий механізм трансферу технологій, зокрема, і у сфері ОПК, проблеми
правового забезпечення інноваційного розвитку АПК України, проблеми
страхування інноваційних ризиків тощо.
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IX.

Характеристика видавничої діяльності

Національна академія правових наук України у 2010 р. повністю
виконала план результативних показників з випуску друкованої продукції за
трьома бюджетними: 6581020  наукова і організаційна діяльність Президії
Національної академії правових наук України, 6581030  фундаментальні
дослідження у сфері законодавства і права, 6581040  прикладні наукові та
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері
удосконалення законодавства України.
Зокрема, за бюджетною програмою 6581020 опубліковано 18 друкованих
робіт та 26 публікацій у наукових виданнях; за бюджетною програмою
6581030 опубліковано 27 монографій та підручників, 26 збірники коментарів
законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез, 351 наукових
статей; за бюджетною програмою 6581040 опубліковано 13 друкованих робіт
та 50 публікацій у наукових виданнях.
Однак, як показує практика, робота Академії не вичерпується
реалізацією передбачених паспортами бюджетних програм показників.
Загалом, члени Національної академії правових наук України та науковці її
структурних підрозділів у 2010 р. опублікували понад 440 одиниць
друкованої продукції, підготовленої як одноособово, так і у співавторстві,
загальним обсягом понад 1000 д.а., з яких: 17 монографій, 6 підручників, 8
навчальних та практичних посібників, 3 брошури, 7 словників, 1 довідник, 4
науково-практичних коментарів законодавства, 5 збірників наукових праць,
3 аналітичних матеріалів, близько 420 наукових статей та тез наукових
доповідей.
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 2010 р. –
106 різноманітних видання, зокрема, 32 монографії, 13 підручників, 8
навчальних посібників, 17 навчально-методичних посібників, 8 нормативнозаконодавчих документів та кодексів, 4 наукових видань, 4 перевидання, 17
періодичних видань та 3 довідкових видання. Загальний обсяг – 1418,80 д.а.
Інститут вивчення проблем злочинності
Загальний обсяг друкованої продукції, виданої Інститутом у 2010 році,
складає 595,5 друк. арк.
Монографії:
1. Затенацький Д.В. Ідеальні сліди в криміналістиці (технікокриміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : монографія / за ред.
В.Ю. Шепітька. – Х. : Право, 2010. – 160 с. (8,1 д.а.);
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2. Колодяжний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні:
кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія /
М.Г. Колодяжний; за ред. В.В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2010. – 288 с. (14,58
д.а.).
3. Лукашевич С.Ю., Блага А.Б., Колодяжний М.Г., Самойлова О.М.
Ефективність діяльності органів кримінального переслідування по
запобіганню злочинам. – Х.: ІВПЗ НАПрН України, 2010. – 47 с. – Деп. в
ДНТБ України (2,38 д.а.);
4. Теоретичні проблеми забезпечення якості кримінального
законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі
злочинністю в Україні / Борисов В.І., Зеленецький В.С., Баулін Ю.В. та ін. –
Х.: Право, 2010. – 465 с. (23,5 д.а.).
2. Навчальні та науково-практичні посібники, практикуми та програми:
1. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / кол.
авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю.
Шепітька. – Х.: Одіссей, 2010. – 960 с. (науковці Інституту: Шепітько В.Ю. –
С. 21-27 (0,5 д.а.); С. 102-130 (0,41 д.а.); С. 126-230 (0,4 д.а.); С. 268-276 (0,6
д.а.); С. 289-295 (0,6 д.а.); С. 407-412 (0,46 д.а.); Журавель В.А. – С. 165-183
(1,52 д.а.); С. 183-201 (1,58 д.а.); С. 230-241 (0,95 д.а.); С. 276-289 (1,2 д.а.); С.
386-407 (1,75 д.а.); Білоус В.В. – С. 144-165 (2 д.а.); Борисенко І.В. – С. 2748 (1,9 д.а.); Керик Л.І. – С. 62-69 (0,7 д.а.).
2. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби
України: наук.-практ. посібник / за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Кроссроуд,
2009. – 176 с. (10,2 д.а.; Степанюк А.Х. – 1 д.а., Яковець І.С. – 9 д.а.,
Четверикова О.С. – 0,2 д.а.) (не увійшло у Звіт за 2009 р.).
Збірники наукових праць:
1. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 19 / Ред..
кол.: Борисов В.І. (головн. ред.) та ін. Х.: Кроссроуд, 2010. – 329 с. (16 д.а.);
2. Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми
та перспективи: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (14 травня 2010 р.) / ред.
колегія: В.В. Сташис (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.:
Одіссей, 2010. – 456 с. (23 д.а.);
3. Криміналістика XXI століття: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ.
конф., 25-26 листоп. 2010 р. – Х. : Право, 2010. – 832 с. (42 д.а.).
Наукові звіти:
1. Звіт Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії
правових наук України про стан наукових досліджень у 2009 році. – Х.:
ІВПЗ, 2010. – 103 с. (5,21 д.а.)
2. Заключний звіт за темою ―Розробка критеріїв ефективності
діяльності органів кримінального переслідування в Україні та
запропонування шляхів її підвищення‖ / уклад. В.І. Борисов, В.С.
Зеленецький, В.С. Батиргареєва та ін. – Х.: ІВПЗ НАПрН України, 2010. –
281 с. (14,23 д.а.);
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3. Заключний звіт за темою ―Дослідження кримінально-процесуальних
проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину‖/
уклад. В.І. Борисов, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва та ін. – Х.: ІВПЗ
НАПрН України, 2010. – 298 с. (15,09 д.а.).
Довідкова література, наукові огляди, збірники нормативних актів,
аналітичні звіти та ін.:
1. Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності
Національної академії правових наук України. Довідник (2005-2010 рр.) / за
ред. В.І. Борисова, В.С. Батиргареєвої. – Вид. друге. – Х.: Кроссроуд, 2010
(10 д.а.)
2. Шепитько В.Ю., Журавель В.А. Рецензия на издание «Руководство
для следователя и его помощника, практиканта»: учеб.-практ. пособие / рук.
авт. кол., отв. ред. Ю.П. Гармаев. – Харьков: Харьков юрид., 2009. – 264 с. //
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип.
19 / ред. кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін. – Х.: Право, 2010. – С.234-236 (0,3
д.а.).
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
Загалом науковцями Інституту опубліковано: 13 монографій, 9
збірників наукових праць, 3 підручника, 6 учбових посібників, 2 збірника
законодавства, 4 коментаря законодавства, 5 словників, 1 аналітичний огляд,
144 наукових статті, 121 тези наукових доповідей.
Збірники наукових праць:
1. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник
наукових праць / Гол. ред. Ю. П. Битяк. – Харків: Право, 2010. – Вип. 19.
2. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник
наукових праць / Гол. ред. Ю. П. Битяк. – Харків: Право, 2010. – Вип. 20.
3. Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и
перспективы трансформации: материалы междунар. науч.-практ. конф,
г. Харьков, 15-16 апреля 2010 г. / Редкол.: В.Я. Таций, Ю.П. Битяк,
Л.К. Воронова и др. - X.: НИИ гос. стр-ва и мест. самоуправления, 2010. 225 с.
4. Правова система України: проблеми і тенденції розвитку:
матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 03 червня 2010 р. – Харків. 2010.
5. Влада та суспільство під впливом закону «циркуляції еліт»:
Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (ХXIІІ Харківські
політологічні читання) – Х.: ХАП, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ
державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2010. –
166 с.
6. Декларація про державний суверенітет України – передумова її
незалежності та демократичного розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф., м. Харків, 16 червня 2010 р. – Харків. 2010.
236

7. Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства
України: матеріали наук.-практ., конф, м. Харків, 28 жовт. 2010 р. / редкол.:
Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц.
самоврядування, 2010.
8. Громадянське суспільство і права людини матеріали міжнар. наук.практ. семін., м. Харків, 9 грудня 2010 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк,
Г. В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010.
9. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан,
проблеми, перспективи) // Матеріали міжнародного круглого столу (м. Львів,
3-5 грудня, 2010 р.). – Львів: Галицький друкар, 2010.
Монографії:
1. Правові основи формування та функціонування органів державної
влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян,
О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. – Х. : Право,
2010. – 384 с.
2. Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія /
за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – Х. : Право, 2010. – 272 с.
3. Правосвідомість і правова культура як базові чинники
державотворчого процесу в Україні: монографія / Л.М. Герасіна, О.Г.
Данильян та ін. – Х.: Право, 2009. – 352 с.
4. Яковюк І.В. Конституційно-правовий розвиток України в контексті
інтеграційних процесів у Європі // Україна в 2010 році: щорічні оцінки
суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія. –
К.: НІСД, 2010. - С. 94–110.
5. Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А.П. Гетьман,
Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян та ін.; за ред. В.Я Тація, А.П. Гетьмана, О.Г.
Данильяна. – Х.: Право, 2010. – 368 с.
6. Кучерявенко М. П. Актуальні питання науки фінансового права:
монографія / За ред. проф. М.П.Кучерявенка. – Харків: Право, 2010
7. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія /
В.М. Гаращук, А.О. Мухатаєв. – Х.: Право, 2010. – 144 с.
8. Дзьобань О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі
соціокультурної реальності : монографія / Дзьобань О. П. – Х. : Майдан,
2010.– 260 с.
9. Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні : монографія / С. П. Рабінович. – Львів : Львів. держ. універ. внутр.
справ, 2010.
10. Дудаш Т.І. Праворозуміння крізь призму герменевтики: монографія
/ Дудаш Т.В. – Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування Національної академії правових наук України / Ред. кол.
Рабинович П.М. (гол. ред.). – Серія 1. Дослідження та реферати. – Вип. 22. –
Львів: Край, 2010. – 248 с.
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11. Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу:
монографія / Комарова Т.В. – Харків: Право, 2010. – 360 с.
12. Ткаченко Є.В. Конституційно-правове регулювання мовних
відносин: монографія / Ткаченко Є.В.. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2010. – 336
с.
13. Серьогіна С.Г., Петришин О.В. Змішана республіканська форма
державного правління: теорія і практика // Влада в Україні: шляхи до
ефективності: кол. монографія / ред. рада О.Д. Святоцький (голова) та ін. – К.:
Ін Юре, 2010. – С. 228-244.
Підручники:
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.),
В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М.
Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
2. Данильян О.Г. Философия : учебник / О.Г. Данильян,
В.М. Тараненко. — Х. : Право, 2010. — 512 с.
3. Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: Вибр. Праці:
статті, аналітичні огляди, переклади (2003–2010) / Максимов С.І.. – Х.:
Право, 2010. – 336 с. (Бібіліотека міжнародного часопису «Проблеми
філософії права»).
Посібники:
1. Фінансове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. Х.: Право,
2010. – 288 с.
2. Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. Х.: Право,
2010. – 275 с.
3. Кучерявенко М.П. Налоговый процесс: Учебное пособие. – К.:
Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010. – 392 с.
4. «Адміністративне право»: Навч. посіб. (відповідно до вимог ECTS)
для студентів ІІ курсу / уклад.: Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, Н.Б. Писаренко та ін. –
Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 88 с.
5. Порівняльне патентне право і захист комерційної таємниці / Уклад.
О.Я. Трагнюк . – Х.: 2010. – 214 с.
6. Богуцький В.В., Богуцька В.В., Мартиновський В.В. Провадження у
справах про адміністративні правопорушення: - 2-ге вид., перероб. і доп. –
Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2010. – 208 с. (Богуцька В.В.,
Мартиновський В.В. - 4,24 д.а.);
Коментарі законодавства:
1. Гаращук В.М. Корупційні адміністративні правопорушення:
Науково-практичний коментар. – К.: ІДПДБ СБ України, 2010. – 36 с.
2. Гаращук
В.М.
«Коррупционные
административные
правонарушения»
Кодекса
Украины
об
административных
правонарушениях: Научно-практический комментарий. – Х.: ООО
«Одиссей», 2010. – С. 788-823.
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3. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України /
За заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К.: Зовнішня торгівля, УДУФНТ, 2010. – 592 с.
(Кучерявенко М.П. та ін.)
4. Закон України «Про захист суспільної моралі: можливості
вдосконалення» // Гудима Д.А., Рабінович П.М., Рабінович С.П., Полянський
Т.Т., Ярмол Л.В. – Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина.
Сер. ІІ. Коментарі прав і законодавства. Вип.. 23. – Львів: «Галицький
друкар», 2010.
Словники:
1. Скакун О.Ф. Юридична енциклопедія з теорії держави і права:
Терміни: Господарське законодавство. Господарське процесуальне право;
Господарський договір; Господарський кодекс України; Господарський
(арбітражний) суд; Господарський (арбітражний) спір. Господарський
процес; Господарський процесуальний кодекс України; Господарські
товариства; Гриф секретності; Громадська організація. Громадське
об'єднання; // Історія та правознавство. Науково-методичний журнал. – № 28
(200). – Х., 2009. – С. 6-8.
2. Скакун О.Ф. Юридична енциклопедія з теорії держави і права:
Терміни: Громадський порядок. Громадянин. Громадянин України;
Громадянство.
Громадянство
подвійне;
Давність
кримінального
переслідування і виконання обвинувального вироку. Давність позовна;
Далекосхідна (традиційно-ідеологічна) група правових систем; Дедукція;
Декларативні правові норми ; Декларація про державний суверенітет
України; Деконцентрація виконавчої влади; Делеговане законодавство;
Делегована
правотворчість;
Делікт.
Деліктоздатність;
Демократія.
Демократія безпосередня. Демократія представницька; Денонсація;
Депозитарій у міжнародному праві; Депортація; Депутат // Історія та
правознавство. Науково-методичний журнал. – № 31 (203). – Х., 2009. – С. 2–
6.
3. Скакун О.Ф. Юридична енциклопедія з теорії держави і права:
Терміни: Держава. «Держава загального благоденства»; Державна
адміністрація. Державна виконавча служба; Державна влада; Державна
дисципліна; Державна контрольно-ревізійна служба України; Державна
кримінально-виконавча служба; Державна митна служба України; Державна
податкова адміністрація України; Державна податкова служба України //
Історія та правознавство. Науково-методичний журнал. – № 34 (206). – Х.,
2009. – С. 2–6.
4. Скакун О.Ф. Юридична енциклопедія з теорії держави і права:
Терміни: Державна реєстрація відомчого (міжвідомчого) нормативноправового акта в Україні; Державна служба; Державна установа. Державне
підприємство; Державне управління; Державний апарат // Історія та
правознавство. Науково-методичний журнал. – № 1 (209). – Х., 2010. – С. 5–
6.
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5. Скакун О.Ф. Юридична енциклопедія з теорії держави і права:
Терміни: Державний виконавець; Державний службовець; Державний устрій;
Державність; Державний (політичний) режим; Державний (політичний)
режим авторитарний // Історія та правознавство. Науково-методичний
журнал. – № 4 (211). – Х., 2010. – С. 5–7.
Збірники законодавства:
1. Державне будівництво: Збірник нормативно-правових актів /
Упоряд. Битяк Ю.П., Любченко П.М., Серьогіна С.Г. – Х.: ФІНН, 2010. – 920
с.
2. Правова основа діяльності органів державної влади: збірник
нормативних актів / Упоряд. Любченко П.М. – Х.: ФІНН, 2010. – 304 с.
Аналітичні огляди:
1. Методологічний підхід і метод у порівняльному правознавстві: їхнє
співвідношення/ Про українське право. Правова освіта і наука. Методологія
юридичних досліджень. Число IV. Часопис кафедри теорії та історії держави
і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.:
Грамота, 2009. – С. 210-219. (Скакун О.Ф. 1,8 др. арк.);
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
Інститут постійно проводить роботу з підготовки до друку, з
виготовлення і розповсюдження видавничої продукції відповідно до
затвердженого плану видавничої діяльності та Свідоцтва про внесення
суб‘єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виробників і
розповсюджувачів видавничої продукції, серія ДК № 2233 від 05.07.2005 р.
Монографії:
1. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського
суспільства і держави. Монографія в 2-ох тт. // За редакцією академіка
НАПрН України О.В.Скрипнюка. Том 1 Громадянське суспільство в
політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий
аспекти. — Київ, 2010. — 654 с.
2. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського
суспільства і держави. Монографія в 2-х т. // За заг. ред. О.В.Скрипнюка. –
К., 2010. Т.2 Правова, демократична держава в політичній системі: стан,
тенденції та перспективи розвитку. – К., 2010. – 680 с.
3. Мічурін Є.О. Майнові права фізичних осіб: проблеми обмежень:
Монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України,
2010 – 328 с.
4. Вінник О.М. Проблеми правового регулювання корпоративних і
партнерських відносин: Монографія. – К.: НДІ приватного права і
підприємництва НАПрН України, 2010 – 180 с.
5. Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача: у контексті
адаптації національного законодавства до законодавства Європейського
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Союзу / О.Ю. Черняк: Монографія. – к.: Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва НАПрН України. – 200 с.
6. Колективна монографія «Система органів державного управління та
регулювання в сфері підприємницької діяльності»: Монографія / за ред.
академіка НАПрН України, д.ю.н. Щербини В.С. – Київ, НДІ приватного
права і підприємництва НАПрН України, 2010. – 240 с.
7. Крупчан О.Д., Перепелюк В.Г. Адміністративні процедури на захисті
прав осіб: Монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН
України, 2010. – 230 с.
8. Теоретичні та практичні аспекти розгляду судами спорів, що
виникають із договорів підряду: Монографія / За заг. ред. академіка НАПрН
України В. В. Луця, наук. ред.. А. Б. Гриняка. – К: НДІ приватного права і
підприємництва НАПрН України, 2010. – 260 с.
Збірники:
1. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в
сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару
– Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.
Стефаника, 2010. – 196с.
2. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.. 9,
2010 р. /Редкол.: круп чан О.Д. (гол.ред.) та ін.. – К.: науково-дослідний
інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук
України, 2010. – 198 с.
3. Пан‘європейська кодифікація приватного права та її вплив на
кодифікацію цивільного законодавства України (м. Хмельницький 19
листопада 2010 року): Збірник матеріалів науково-практичного круглого
столу. – К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010
4. Міжнародний арбітраж в Україні та світі: доктрина і практика»:
Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу (Київ, 9 грудня 2010
року). – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН Укрїани, 2010
5. Проблеми оптимізації цивільного процесу в сучасних умовах судової
реформи: Збірник наукових матеріалів круглого столу (с. Залізний Порт,
Херсонська обл., 28-29 травня 2010 р.) / За заг. ред. О.Д. Круп чана, В.І.
Бобрика. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України,
2010. – 143 с.
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Монографії:
1. Коваль И.Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб.
пособ. / И.Ф. Коваль; под. общ. ред. Е.П. Орлюк. – К.: ТОВ ―Лазуріт Поліграф‖, 2010. – 300 с.
2. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства України у
сфері інтелектуальної власності: Монографія / Під наук. ред. д.ю.н. О.П.
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Орлюк. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. – 380 с.
(передано до друкарні)
3. Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної
системи (економіко-правові проблеми): Монографія / Під заг. ред. д.е.н.
Бутнік-Сіверського О.Б. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖,
2010. – 550 с. (передано до друкарні)
4. Петренко С.А. Розвиток правової охорони комп‘ютерних програм:
теорія та практика. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. –
204 с. (передано до друкарні)
5. Теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної
власності (економіко-правовий аспект) / Монографія; під заг. ред. д.е.н.,
проф. О.Б. Бутнік-Сіверського. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазуріт Поліграф‖, 2010. – 300 с. ( передано до друкарні);
Збірники:
1. Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної
власності‖. –К.: ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. – №1, 3, 4, 5, 6.
2. Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної
власності: Науково-практичний збірник / Під заг. ред. к.ю.н. Дорошенка О.Ф.
– К.; НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазурит - Поліграф‖, 2010. – 172 с. (передано
до друкарні);
3. Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск
восьмий. – К.; НДІІВ НАПрНУ; ТОВ ―Лазурит - Поліграф‖, 2010. – 327 с.
(передано до друкарні);
4. Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної
власності‖. – К.: ТОВ ―Лазуріт - Поліграф‖, 2010. – № 2.
Підручник.
1. Фінансове право. Академічний курс: Підручник. Орлюк О.П. – К.:
Вид-во Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
Науково-дослідний центр правової інформатики
За звітний період Центром видано: дві монографії, два посібники, 4
номери наукового журналу «Правова інформатика», один збірник наукових
статей і тез, 40 наукових статей, всього 49 робіт загальним обсягом 1964 с.
(145,55 д.а.):
Монографії:
1. Інформаційне право (основи теорії і практики: монографія / В.С.
Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.
2. Проблеми теорії і практики криміналістичної інформатики: монографія /
В.Г. Хахановський. – К.: Вид. дім «Аванпост-Прим», 2010. – 382 с.
Навчальні посібники:
1. Інформаційне право : навчальний посібник / Б.Л. Раціборинський, В.Г.
Хахановський, М.Я. Швець та ін.; під заг. редакцією В.В. Дурдинця. – К.: ДП
«Друкарня МВС України», 2009*. – 213 с.
242

2.
Нормативно-правові
та
методологічні
засади
упорядкування
інформаційних відносин: науково-методологічний посібник / В.Брижко
(науковий керівник проекту), В.Цимбалюк, М.Швець; за ред. В.Тація,
В.Тихого, М.Швеця. – К.: ТОВ «Пан-Тот», 2009*. – 324 с.
Наукові журнали, збірники наукових статей і тез:
1. Правова інформатика. № 1(25). – К.: НДЦПІ АПрН України, 2010. – 102 с.
2. Правова інформатика. № 2(26). – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2010. – 100
с.
3. Правова інформатика. № 3(27). – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2010. – 122
с.
4. Правова інформатика. № 4(28). – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2010. – 120
с.
5. Проблеми та пріоритети розвитку правової науки: матер. круглого столу,
НАПрН України: НДЦПІ, КРЦ, 11 листопада 2010 р. – К.: ТОВ «Пан-Тот»,
2010 – 70 с.
Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
1. Монографії:
Давидюк О. М. Технологія як об‘єкт господарсько-правового регулювання:
[Монографія] / Олександр Миколайович Давидюк. – Х. : Вид-во «ФІНН»,
2010. – 176 с.
2. Збірник тез доповідей: Актуальні проблеми модернізації інноваційного
законодавства України: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовт.
2010 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : НДІ держ.
буд-ва та місц. самоврядування, 2010. – 157 с.
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X.

Міжнародне наукове співробітництво

Академія активно співпрацює з міжнародною науковою спільнотою
шляхом проведення спільних наукових досліджень, запрошення для участі у
наукових заходах іноземних вчених, прийняття участі вітчизняними
науковцями у закордонних наукових конференціях тощо, співпраці та обміну
інформацією з міжнародними та іноземними структурами.
Зокрема, Академія та її Інститути підтримують творчі зв‘язки з
науковими установами та вищими навчальними закладами Російської
Федерації (Московський державний університет, Московська юридична
академія, Саратовська державна академія права, Російська академія права,
юридичний факультет Вороніжського державного університету, юридичний
факультет Єкатеринбурзького державного університету, Краснодарський
державний університет та ін.) та Великої Британії (Хіфортширський
університет), Інститутом конституційної та правової політики (COLPI)
Інституту відкритого суспільства (Угорщина, м. Будапешт), Міжнародним
Центром юридичного захисту прав людини „Interrіghts‖ (Велика Британія,
Лондон), Ягеллонським університетом у м. Кракові (Польща), Люблінським
університетом імені Марії Кюрі-Складовскої (Польща), Віденським
університетом, Міжнародною асоціацією фінансового права, Міжнародною
асоціацією філософії права та соціальної філософії (IVR), Міжнародним
центром некомерційного права (м. Вашингтон, США), Інститутом Макса
Планка (Німеччина), Університетом Туріна (Італія), Всесвітньою
Організацією Інтелектуальної Власності (ВОІВ), Міжнародною асоціацією
конституційного права (IACL), Міжнародною асоціацією законодавства
(IAL), Міжнародним шведським інститутом.
Інститут вивчення проблем злочинності
Міжнародне наукове співробітництво у 2010 р. відбувалося за
наступними напрямками:
для узагальнення міжнародного досвіду планування й
програмування запобігання злочинності здійснюється співробітництво з
бібліотекою ООН у Нью-Йорку ім. Дага Хаммаршельда та Представництвом
Організації Об‘єднаних Націй в Україні щодо отримання матеріалів Першого
та Другого конгресів ООН із запобігання злочинності і кримінального
правосуддя, а також здійснено звернення до Уряду Російської Федерації
щодо отримання чинної Федеральної цільової програму «Профілактика
злочинів та інших правопорушень у Російській Федерації на 2009–2012
роки».
12 лютого 2010 р. в Інституті відбувся «круглий стіл» на тему
«Актуальні питання виконання покарання у виді довічного позбавлення волі»
у межах проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні», компонент
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«Введення нових спеціалізованих учбових програм для персоналу, який
працює з засудженими до довічного позбавлення волі та особами, які
відбувають тривалі терміни покарання» за фінансової підтримки
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (ШАРС), що представлена
в Україні Швейцарським бюро співробітництва (виконавець проекту –
організація „Міжнародна тюремна реформа‖, Партнер проекту –
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський Центр правової
допомоги «Громадський захисник»).
Крім того, науковці Інституту взяли участь у багатьох міжнародних
наукових форумах. В.І. Борисов є членом Європейського Об‘єднання
Кримінологів з 11.04.2001 р. (Швейцарія, Лозанна, Університет Лозанни).
О.Ю. Шостко є національним кореспондентом від України з підготовки
європейського збірника кримінально-правової статистики європейського
товариства кримінологів (European Sourcebook of Criminal Justice Statistics
ESC).
Науковці лабораторії „Використання сучасних досягнень науки і
техніки‖ здійснюють обмін професійним досвідом і знаннями із
співробітниками наукових установ та вищих навчальних закладів Російської
Федерації (Московський державний університет, Академія управління МВС
Росії, Воронізький державний університет, Калінінградський державний
університет, Тульський державний університет, Саратовська державна
академія права та ін.), беруть участь у міжнародних науково-практичних
конференціях за кордоном та запрошують науковців з інших країн до участі у
міжнародних конференціях, що проводяться в Національній академії
правових наук України.
Науково-дослідний інститут державного будівництва
та місцевого самоврядування
Львівська лабораторія прав людини і громадянина протягом року
традиційно співпрацювала:
з Інститутом конституційної та правової політики (COLPI)
Інституту відкритого суспільства - Угорщина, м. Будапешт;
з Міжнародним Центром юридичного захисту прав людини
"Interrіghts" (Велика Британія, Лондон);
з Ягеллонським університетом у Кракові (Центр прав людини
юридичного факультету);
Академік НАПрН України Скакун О. Ф. продовжувала співпрацювати
з Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Складовскої (Польща).
Академік НАПрН України Битяк Ю.П. співпрацював з Координатором
проектів ОБСЄ в рамках проекту ОБСЄ „Посилення захисту прав людини та
верховенства права в законодавчій практиці України‖; з Херфордширським
університетом (Великобританія) та Університетом м. Корк (Південна
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Ірландія) по підготовці магістрів за Британськими магістерськими
програмами.
Доцент Задихайло Д.В. брав участь у співпраці з юридичним
факультетом
Університету
Гердфордширу
щодо
запровадження
магістерської програми в Україні «Міжнародне комерційне право».
Академік НАПрН України Кучерявенко М.П., к.ю.н., доцент Лукашев
О.А. та к.ю.н. Головашевич О.О. є членами Міжнародної асоціації
фінансового права. Окрім того, академік НАПрН України Кучерявенко М.П.
активно підтримує наукові контакти із представниками Московського
державного університету, Московської юридичної академії, Саратовської
державної академії права, Російської академії права, юридичного факультету
Вороніжського державного
університету,
юридичного факультету
Єкатеринбурзького державного університету, Краснодарського державного
університету тощо.
Професор Данильян О. Г. та професор Максимов С.І. є членами
Міжнародної Асоціації філософії права та соціальної філософії (IVR).
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
У звітному періоді Інститут переважно не брав участі у міжнародному
науковому співробітництві, наукові зв‘язки з відповідними науковими
установами Республіки Білорусь, Республіки Казахстан розвиваються
відповідно до раніше підписаних угод.
Інститут підтримує науково-організаційні зв‘язки з:
Міжнародним центром некомерційного права (м. Вашингтон,
США) із впровадження курсів некомерційного права на юридичному
факультеті Академії муніципального управління.
Із Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торговопромисловій палаті України.
Як арбітри Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговопромисловій палаті України брали участь у вирішенні спорів з участю
зарубіжних комерційних організацій співробітники Інституту – Луць В.В. та
Крупчан О.Д.
Крім того, академік НАПрН України Кузнєцова Н.С., головний
науковий співробітник підтримує міжнародні зв‘язки з наступними
установами:
- Науково-дослідним центром приватного права при Президенті
Російської Федерації (Москва, Російська Федерація);
- Юридичним факультетом Московського державного університету
(Москва, Російська Федерація);
- Юридичним факультетом Санкт-Петербурзького університету
(Санкт-Петербург, Російська Федерація);
- Науково-дослідним інститутом приватного права при Казахській
юридичній академії (Алмати, Казахстан).
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Також академік НАПрН України Притика Д.М. є:
- членом групи з міжпарламентських зв‘язків з Республікою
Казахстан;
- членом групи з міжпарламентських зв‘язків з Швейцарською
Конфедерацією;
- членом групи з міжпарламентських зв‘язків з Федеративною
Республікою Німеччина;
- членом групи з міжпарламентських зв‘язків з Чеською
Республікою;
- членом групи з міжпарламентських зв‘язків з Республікою
Болгарія.
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),
Університетом Туріна (Італія), Всесвітньою Організацією Інтелектуальної
Власності (ВОІВ).
- проведено попередні зустрічі щодо міжнародного співробітництва та
спільної участі в міжнародних науково-дослідницьких та освітніх проектах з
науково-дослідними та освітніми інституціями Республіки Польща
(Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблінський Католицький
Університет, Опольський Університет, Інститут інтелектуальної власності
Ягеллонського Університету);
- відібрано та проаналізовано пропозиції та проведено попередні
зустрічі щодо міжнародного співробітництва та спільної участі в
міжнародних науково-дослідницьких та освітніх проектах з науководослідними та освітніми інституціями Словацької Республіки (Економічний
Університет у м. Братислава, Університет ім. Коменського, Університет ім..
Я. Шафатика в Кошице);
- проаналізовано пропозиції та проведено попередні зустрічі щодо
міжнародного співробітництва та спільної участі в міжнародних науководослідних проектах з Інститутом правової досліджень Угорської Академії
наук (Угорська Республіка);
- укладено договір про наукове співробітництво (28.01.2010 р.) між
Інститутом та ―Республиканским научно-исследовательским институтом
интеллектуальной собственности‖ (РНИИИС, м. Москва);
- інститут в рамках міжнародного співробітництва активно залучається
до проектів, пов‘язаних з дослідженням проблем правової охорони та захисту
прав інтелектуальної власності, удосконаленням практики правозастосування
тощо в межах країн СНД. З метою координації наукової, освітньої та іншої
діяльності у сфері інтелектуальної власності висунута пропозиція заснувати
Міжнародну Асоціацію інститутів інтелектуальної власності. Постановою
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Президії НАПрН України № 70/13 від 26.03.2010 р. Інституту надано згоду
виступити
співзасновником
Міжнародної
Асоціації
інститутів
інтелектуальної власності. Відповідні документи підписані у жовтні 2010 р.
під час проведення Міжнародного промислового форуму (м. Київ).
- інститут в рамках міжнародного співробітництва залучений до
експертного проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власності
«Дослідження ВОІВ про патенти та суспільне надбання» (початок серпень
2010 р. – закінчення січень 2011 р.);
- проведено перемовини з проектом ЄС «Вдосконалення стратегій,
політики та регулювання інновацій в Україні» (EuropeAid/127694/C/SER/UA)
щодо залучення фахівців Інституту до аналізу стану правового регулювання
інноваційно-інтелектуальної складової національної економіки України.
Крім того, співробітники Інституту брали активну участь та виступали
з доповідями у міжнародних науково-практичних заходах з проблем охорони
та захисту прав інтелектуальної власності в контексті правозастосування та
правореалізації (у судовому порядку, із застосуванням юрисдикційних та
неюрисдикційних форм), функціонування суб‘єктів інноваційної діяльності з
позицій включення їх до інноваційного процесу тощо.
Науково-дослідний центр правової інформатики
У рамках виконання тематичного плану робіт Центру на 2010 рік та на
засадах творчої ініціативи в 2010 році науковці Центру брали участь у 12
міжнародних науково-практичних конференціях та інших наукових заходах,
зокрема в:
- 13-ій Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в
Україні - 2010», м. Київ, 24 - 26 лютого 2010 р.
- Міжнародній науково-практичній конференції «Россия и Европа:
глобальные изменения и современное развитие», м. Саратов, Саратовський
державний соціально-економічний університет, 12-14 квітня 2010 р.
- Міжнародній науково-технічній конференції «Компьютерное
моделирование в наукоемких технологиях» (КМНТ-2010), 18 – 21 травня
2010 р., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків:
- ХІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Системний аналіз і
інформаційні технології» (SAIT 2010), 25 – 29 травня 2010 року, НТУ
України «КПІ», м. Київ.
- 17-ій Міжнародній конференції «Крым 2010»: Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса, 5 – 13 червня 2010 р., м. Судак;
- ІІІ Міжнародній конференції «Автоматизация, управление и
информационные технологии-2010» (ACIT 2010), 15-18 червня 2010 р.,
Академмістечко, Новосибірськ, Росія.
- IV Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка вищої
школи: методологія, теорія, технології», Міжнародний економіко248

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем‘янчука, м. Рівне, 1416 жовтня 2010 р.
- Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека дорожнього
руху: проблеми сучасності та майбутнє», вересень 2010 р., Донецький
юридичний інститут ЛДУВС, м. Донецьк.
- Міжнародній науково-практичній конференції «Взаємодія міліції з
іншими правоохоронними органами та населенням під час охорони
громадського порядку при проведенні чемпіонату Європи з футболу ―Євро2012"», жовтень 2010 р., Київський національний університет внутрішніх
справ, ННІ підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби,
м. Київ.
- Міжнародній науково-практичній конференції «Авіація в ХХІ
столітті», 21-23 вересня 2010 р. – м. Київ, НАУ.
- ІІ Міжнародному форумі «Проблеми розвитку інформаційного
суспільства», 12-15 жовтня 2010 р., м. Київ, УкрІНТЕІ.
- VII міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія та
вимірювальна техніка (Метрологія – 2010)» 12-14 жовтня 2010 р., м. Харків,
ННЦ «Інститут метрології».
Здійснювалися заходи, націлені на розвиток міжнародної співпраці у
напрямку інформатизації навчального процесу, зокрема головний науковий
співробітник Центру Іванов С.М. провів у лютому 2010 року зустріч з
професором університету прикладних наук із Цітау (Герліц, Німеччина)
Міхаелем Вагенкнехтом, на якій обговорювалися питання про розвиток
правової інформатики в Україні та про перспективи залучення Університету
Цітау до сумісних наукових програм.
Науково-дослідний інститут правового забезпечення
інноваційного розвитку
Інститут планує здійснювати міжнародне співробітництво з низкою
наукових установ іноземних країн, що працюють у сфері інноваційної
діяльності. На сьогодні ведуться переговори з окремими науковими
установами Німеччини, Італії та США щодо умов співробітництва та
готуються договори про співробітництво у науковій та науково-технічній
сфері.
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XI.

Координаційна та інформаційно-аналітична діяльність

Згідно зі Статутом Національної академії правових наук України
важливим завданням в її діяльності є координація наукової роботи
навчальних та наукових закладів юридичного профілю, сприяння інтеграції
академічної і вузівської юридичної науки.
Важливим напрямком співпраці Національної 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 НАПрН України В.Я. Тацій є
членом цієї Ради. НАПрН України у 2010 р. отримала від Експертної ради
висновки щодо доцільності дослідження всіх запланованих фундаментальних
тем.
Деякі члени Національної академії правових наук України є також
членами Національної академії наук України та працюють у її відділеннях, в
рамках яких забезпечують взаємодію НАПрН України та НАН України. Так,
академік НАПрН України В.М. Литвин є дійсним членом (академіком) НАН
України, членом Президії НАН України; академік НАПрН України Ю. С.
Шемшученко, будучи дійсним членом (академіком) НАН України, очолює
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького при НАН України; академік
НАПрН України В.К. Мамутов, будучи дійсним членом (академіком) НАН
України, є директором Інституту економіко-правових досліджень НАН
України; академіки НАПрН України О.Л. Копиленко, В.І. Семчик та В.Ф.
Сіренко є членами-кореспондентами НАН України.
В Національній академії правових наук 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 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-дослідницьких 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 НАПрН України у 1995 р. Теми, затверджені
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вченими радами, групуються за певними галузями права і рецензуються
координаційними бюро відділень Академії: 1) теорії та історії держави і
права; 2) державно-правових наук і міжнародного права; 3) цивільноправових наук; 4) екологічного, господарського та аграрного права; 5)
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; теми, формулювання яких охоплює занадто вузьке коло
проблем, або, навпаки, має місце штучне звуження проблематики за рахунок
надмірної спеціалізації проблеми; на співвідношення кількості тем з різних
спеціальностей тощо.
Координаційні бюро відділень за результатами аналізу тем надають
Президії НАПрН 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 та був надісланий навчальним закладам й науково-дослідним
установам юридичного профілю для планування наукової діяльності.
ВАК України звернув увагу інших академій наук на позитивний досвід
координаційної діяльності дисертаційних досліджень в НАПрН України та
рекомендував запроваджувати подібну практику.
Починаючи з 2004 р., Центром правової інформатики НАПрН України
розробляється інформаційно-пошукова система «Дослідження в галузі
держави і права» на CD, що дозволяє оперативно одержувати
систематизовану інформацію за затвердженими темами дисертаційних
досліджень, які виконуються в Україні за певними
юридичними
спеціальностями за період з 1992 р.
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XII. Підготовка наукових кадрів
У 2010 р. в аспірантурі Інститутів Академії правових наук України
навчалося 13 осіб. З них в Інституті вивчення проблем злочинності – 3,
Інституті приватного права і підприємництва – 5, Інституті державного
будівництва та місцевого самоврядування – 2, Інституті інтелектуальної
власності – 3.
У поточному році навчання в аспірантурі завершили три аспіранти. Усі
аспіранти розподілені на посади молодших наукових співробітників в
установи Академії.
В Інституті вивчення проблем злочинності навчалося 3 аспіранти.
Г. М. Гетьман 1.10.2010 року завершила 1 курс навчання; М. В.
Шепітько закінчує 2 курс навчання – підготовка зазначених аспірантів
здійснюється згідно з індивідуальним планом. І. С. Михалко – 16.12.2010 р.
завершила навчання. Обсяг фактично виконаної роботи з підготовки
дисертації складає 80%.
В Інституті державного будівництва та місцевого самоврядування
фактично навчалося 2 аспіранти – Саннікова М. В., яка 01.10.2010 р.
завершила 1 курс та Польщиков І. В., який зарахований на перший курс
навчання. Ще 2 аспіранти – Євглевська О.Л. та Суходубова І. В. перебувають
у декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку.
В Інституті інтелектуальної власності за звітний період навчалося 3
аспіранти. Тверезенко О. О. та Щукіна К. А. другого року навчання,
атестовані позитивно, відхилень від індивідуального плану підготовки немає.
30.09. 2010 р. Бутнік-Сіверський С. О. успішно закінчив навчання в
аспірантурі Інституту з відривом від виробництва. Дисертаційне дослідження
зазначеного аспіранта визнано таким, що відповідає вимогам ВАК України
до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право, та рекомендовано до захисту.
В Інституті приватного права і підприємництва навчалося 5 аспірантів.
Бернацький М. В., та Рябова К. О. – 1 року (зараховані 1.01.2010 р.), Біленко
М. С. та Яроцька М. В. – 2 року: навчання йде відповідно до індивідуального
плану, атестовані позитивно. Хащівська Н.В. – 17. 12. 2010 р. завершила
навчання. Дисертація підготовлена і знаходиться на рецензуванні.
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ХІII. Кадрове забезпечення
За значний особистий внесок у реалізацію державної правової політики,
реформування правової системи та законодавства України, підготовку
висококваліфікованих фахівців, розвиток вітчизняної науки, формуванні
правової культури населення, підвищення правосвідомості науковці
Національної академії правових наук України були нагороджені такими
високими державними та урядовими нагородами:
Орденом „За заслуги‖ ІІІ ступеня академіки Ю.С. Шемшученко, О.О.
Погрібний, О.Л. Копиленко, А.О. Селіванов;
Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України академіки О.В.
Петришин, О.В. Скрипнюк.
Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України став член-кореспондент Р.О. Стефанчук.
Грамотою Верховної Ради України „За заслуги перед українським
народом‖ нагороджені академік В.Т. Нор, член-кореспондент О.П. Орлюк.
Подякою Президента України відзначений академік В.С. Щербина;
Подякою Прем'єр-міністра України - член-кореспондент І.О. Кресіна;
Лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого у 2010 році стали:
академіки А.О. Селиванов, О.В. Скрипнюк, М.В. Цвік, Ю.М. Грошевий,
член-кореспондент В.Я. Настюк.
Медаллю „65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років‖ нагороджені
академіки: В.І. Семчик, М.Я. Сегай, членикореспонденти Г.О.Мурашин, О.І. Процевський, Є.Л. Стрельцов.
Іноземні грамоти: академік В.Ю. Шепітько, члени-кореспонденти Г.І.
Балюк, В.А. Журавель.
Станом на 01.03.2011 р. до складу Національної академії правових наук
України входять 131 член Академії і 3 іноземних члени, з них: 53 дійсних
члени (академіків), 78 членів-кореспондентів. Серед них докторів наук –117,
кандидатів наук – 14, які мають почесні звання – 103.
За підсумками діяльності Академії звітного періоду належна увага
приділялась питанням кадрового забезпечення.
Науково-організаційний апарат Президії Академії складає 60 одиниць
(м. Харків - 40, м. Київ - 20), серед яких: 13 докторів юридичних наук, 12
кандидатів наук.
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1
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14
8
6
4
3
4
2
6

Назва
структурно
ї одиниці
№
п/п

-

Разом
Сум
Осн
Сум
Осн
Сум
Осн

Всього наукових
працівників
Канд..
наук
Доктори
наук

Кількість наукових працівників (чол.)

Кількість
працюючих членівкореспонд
Кількість
працюючих
академіків

Молоді вчені досягли значних результатів у наукових дослідженнях,
були призначені стипендії Кабінету Міністрів України 4 науковцям Академії
(Гриняк А.Б., Матвєєва А.В., Міндрул А.В., Головкін Б.М.)
Якісний склад наукових працівників позитивно змінився, збільшилось
число кандидатів та докторів наук. Спостерігається тенденція до сталого
зростання кількості наукових працівників, які працюють за основним місцем
роботи. Встановлена чисельність працівників за штатами інститутів
фактично укомплектована.
Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
Загальна кількість штатних одиниць – 65.
Загальна чисельність наукових працівників – 64. Середній вік – 40 років.
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Докторів наук – 18; кандидатів наук – 35; мають почесні звання – 7
Науково - дослідний інститут приватного права і підприємництва
Загальна кількість штатних одиниць – 79.
Загальна чисельність наукових працівників – 79; середній вік – 42 рік.
Докторів наук – 22; кандидатів наук – 32; мають почесні звання – 12.
Науково - дослідний інститут інтелектуальної власності
Загальна кількість штатних одиниць – 69.
Загальна чисельність наукових працівників – 66; середній вік – 45 років.
Докторів наук – 7; кандидатів наук – 23; мають почесні звання – 4.
Інститут вивчення проблем злочинності
Загальна кількість штатних одиниць – 64.
Загальна чисельність наукових працівників – 55; середній вік – 42 роки.
Докторів наук – 11; кандидатів наук – 30 ; мають почесні звання – 4.
Науково-дослідний центр правової інформатики
Загальна кількість штатних одиниць – 47
Загальна чисельність наукових працівників – 43; середній вік – 40
роки. Докторів наук – 5; кандидатів наук – 11; мають почесні звання – 4.
Науково - дослідний інститут правового забезпечення інноваційного
розвитку
Загальна кількість штатних одиниць – 32.
Загальна чисельність наукових працівників – 25; середній вік – 36 років.
Докторів наук – 7, кандидатів наук – 12; мають почесні звання - 1.
ДОВІДКА про склад науковців Академії на 01.03.2011 р.
Всього наукових працівників: 358 чол.
зі ступенем: 238 чол. в тому числі:
докторів наук: 83 чол.
кандидатів наук: 155 чол.

XIV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
Національна академія правових наук України згідно з чинним
законодавством є вищою державною науковою організацією України, що
організовує і здійснює фундаментальні дослідження в галузі держави і
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права. Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України Академію
визначено головним розпорядником бюджетних коштів.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»
затверджені планові видатки для НАПрН України загальним обсягом
27533,0 тис. грн. План бюджетного фінансування наукової діяльності
НАПрН України був визначений у сумі 16673,7 тис. грн.
У 2010 році до НАПрН України з усіх джерел фінансування надійшло
30105,7 тис. грн.
За підсумками 2010 року Академію було профінансовано з Державного
бюджету ( загальний фонд бюджету) в обсязі 27533,0 тис. грн., що складає
100 % від планових річних показників. Питома вага фінансування за рахунок
загального фонду бюджету у коштах, які отримали установи НАПрН України
з усіх джерел надходжень, становить 91,5 %.
Понад асигнування, що були виділені із загального фонду Державного
бюджету, бюджетні установи Академії самостійно отримали у 2010 році (
спеціальний фонд бюджету) 2572,7 тис. грн., що склало 8,5% від загального
обсягу надходжень.
Середньорічна чисельність працюючих у бюджетних установах
НАПрН України у звітному році становила 444 особи.
Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2010 році за
загальним та спеціальним фондом, спрямовувались на виконання 4
бюджетних програм.
Державним бюджетом України на 2010 рік видатки на виконання
програми КПКВ 6581030 ―Фундаментальні дослідження у сфері
законодавства і права‖ були затверджені у сумі 16717,7 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду - 14789,3 тис. грн., спеціального фонду –
1928,4 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581030 у 2010 році склали 16248,1 тис. грн.,
у тому числі видатки загального фонду - 14788,0 тис. грн., спеціального
фонду – 1460,1 тис. грн.
Державним бюджетом України на 2010 рік видатки на виконання
програми КПКВ 6581040 ―Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері удосконалення
законодавства України‖ були затверджені у сумі 2109,4 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду - 1884,4 тис. грн., спеціального фонду –
225,0 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581040 у 2010 році склали 2318,2 тис. грн.,
у тому числі видатки загального фонду - 1884,2 тис. грн., спеціального фонду
– 434,0 тис. грн.
Державним бюджетом України на 2010 рік видатки на виконання
програми КПКВ 6581020 «Наукова і організаційна діяльність президії
Академії правових наук України» були затверджені у сумі 11269,3 тис. грн., у
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тому числі видатки загального фонду - 10459,3 тис. грн., спеціального фонду
– 810,0 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581020 у 2010 році склали 10390,1 тис. грн.,
у тому числі видатки загального фонду - 10188,9 тис. грн., спеціального
фонду – 201,2 тис. грн.
Державним бюджетом України на 2010 рік видатки на виконання
програми КПКВ 6581070 «Фінансова підтримка видання журналу «Право
України» були затверджені у сумі 400,0 тис. грн., у тому числі видатки
загального фонду - 400,0 тис. грн.
Касові видатки за КПКВК 6581070 у 2010 році склали 400,0 тис. грн., у
тому числі видатки загального фонду - 400,0 тис. грн.
В цілому видатки по Академії за 2010 рік склали 29356,4 тис. грн., у
тому числі із загального фонду бюджету – 27261,1 тис. грн. і спеціального
фонду – 2095,3 тис. грн.
Кошти було витрачено на :
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 20612,4 тис. грн., або 70,2 %
всіх видатків, у тому числі по загальному фонду – 19771,1 тис. грн. (67,3 %) і
по спеціальному фонду – 841,3 тис.грн. (2,9 %);
- придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг – 2638,1 тис.
грн. або 9,0 % всіх видатків, у тому числі 5,6 % загального та 3,4 %
спеціального фонду;
- відрядження – 71,8 тис.грн., або 0,2 % всіх видатків, у тому числі 0,2 %
загального фонду;
- оплату комунальних послуг - 622,5 тис.грн. (2,1 %) всіх видатків, у тому
числі 1,6 % загального та 0,5 % спеціального фонду;
- придбання обладнання – 191,8 тис.грн., або 0,7 % всіх видатків, у тому
числі 0,5 % з загального фонду і 0,2% з спеціального фонду бюджету;
- виплату стипендії та довічної плати дійсним членам (академікам) та
членам-кореспондентам - 5219,8 тис.грн. або 17,8 % від загального обсягу
видатків.

Таблиця № 1
(тис.грн.)
6580000
Код

Показники

Національна академія правових наук України
Загальний фонд
Спеціальний фонд

257

економіч
ної
класифік
ації
видатків

1000
1110

1120
1130

1140

1160

1171
1300
2000

Код

Затверджено
Касові
кошторисом на видатки
рік

Видатки – всього
В тому числі:
Поточні видатки
Оплата праці
працівників
бюджетних
установ
Нарахування на
зарплату
Придбання
предметів
постачання і
матеріалів, оплата
послуг та інші
видатки
Видатки на
відрядження
Оплата
комунальних
послуг та
енергоносіїв
Дослідження і
розробки
Субсидії і поточні
трансферти
Капітальні
видатки

Найменування

Затверджено
Касові
кошторисом на видатки
рік
з
урахуванням
змін
3011,9
2095,3

27533,0

27261,1

27393,5

27122,5

2815,9

2042,1

14619,7

14619,5

768,9

620,2

5258,1

5151,6

279,7

221,1

1685,2

1642,2

1399,3

995,9

53,5

44,2

42,4

27,6

575,2

482

231,2

140,5

38

-

5201,8

5183,0

56,4

36,8

139,5

138,6

196

53,2

Загальний фонд

Таблиця № 2
( тис. грн.)
Спеціальний фонд

258

економічної
класифікації
видатків

6581020

6581030

6581040

6581070

бюджетної
програми
Наукова і
організаційна
діяльність Президії
Академії правових
наук України
Фундаментальні
дослідження
у
сфері законодавства
і права
Прикладні наукові
та науково-технічні
розробки,
виконання робіт за
державними
цільовими
програмами
і
державним
замовленням,
підготовка
наукових кадрів у
сфері
удосконалення
законодавства
України
Фінансова
підтримка видання
журналу
«Право
України»
Всього:

Затверджено
кошторисом
на рік

Касові
видатк
и

Затверджено
кошторисом
на рік

Касові
видатки

10459,3

10188,9

810,0

201,2

14789,3

14788,0

1928,4

1460,1

1884,4

1884,2

225,0

434,0

400,0

400

-

-

27533,0

27261,1

2963,4

2095,3

259

