
І. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

  (бюджетна програма 6581030) 

У 2011 р. наукова діяльність Національної академії правових наук 

України здійснювалася відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011 – 2015 рр., визначених постановою Президії 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. №14-10 

та Зведеного плану науково-дослідних робіт установ Академії на 2011 р., 

затвердженого постановою Президії Академії № 72/4 від 24.09.2010 р. 

Науково-дослідницька діяльність Національної академії правових наук 

України зосереджується 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 Академії 

правових наук України з правами юридичної особи, заснованими на 

державній власності.  

За державним замовленням дослідження здійснювалися за 28 плановими 

фундаментальними темами (бюджетна програма 6581030), з яких 6 тем було 

закінчено у поточному році. Зокрема, Інститутом вивчення проблем 

злочинності досліджувалося 6 фундаментальних тем (5 завершено), 

Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування – 5, 

Інститутом приватного права і підприємництва – 7, Інститутом 

інтелектуальної власності – 4 (1 завершено), Інститутом правового 

забезпечення інноваційного розвитку – 3, Центром правової інформатики – 3. 

За всіма фундаментальними темами мета дослідження та результативні 

показники, зазначені у бюджетному паспорті на 2011 рік, були повністю 

досягнуті. Зокрема, опубліковано: 31 монографію та підручників, 30 

збірників коментарів законодавства, нормативних актів, 359 наукових статей, 

організовано і проведено 7 конференцій і наукових семінарів. Підготовлено 

цілу низку проектів нормативних актів щодо удосконалення правового 

регулювання відповідної сфери суспільних відносин. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

  

По завершених темах 

ТЕМА: “Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі 

злочинністю”. Затверджена постановою Президії НАПрН України № 48/2 

від 28 жовтня 2006 року. Номер державної реєстрації 0107U002499. Термін 

виконання: 1 кв. 2007 р. – 4 кв. 2011 р. Науковий керівник теми – акад. 

НАПрН України В.В. Сташис (з 2 листопада 2011 р. – акад. НАПрН України 

В.І. Борисов).  

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 

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) рецидивна злочинність неповнолітніх; 

10) актуальні проблеми кримінальної відповідальності за окремі види 

злочинів, кваліфікації злочинів, зокрема, злочини проти особи, статеві, 

господарські, корупційні, проти довкілля та ін.; 

11) евтаназія як прояв права  людини вільно розпорядитися своїм 

правом на життя. 

Наукові результати:  

- при аналізі видів системи покарань та її співвідношення із санкціями 

статей Особливої частини КК України з‘ясовано, що санкції не завжди 

закріплені із врахуванням принципу розміщення покарань від найменш до 

найбільш суворого, зокрема, позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; 

- за результатами аналізу примусових заходів виховного характеру 

неповнолітніх осіб установлено, що КК України не передбачає строк 

призначення обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до 

поведінки неповнолітнього (п. 2 ч. 2 ст. 105 КК України), що породжує 

неоднакове застосування цього припису в судовій практиці; 

- зазначено, що право розпоряджатися своїм життям належить 

виключно носію цього права, відповідно делегування даного права є 

неприпустимим. Визначено, що не всяке позбавлення людини життя є 

свавільним, тобто таким, що порушує закон; 

- встановлено, що евтаназія не може розглядатися свавільним 

позбавленням людини життя, оскільки самою людиною надано згоду на таку 

поведінку, а отже, евтаназія не суперечить ст. 27 Конституції України. Тобто 

можлива легалізація евтаназії в Україні не призведе до суперечностей з 



Конституцією України та міжнародними документами; 

- доведено доцільність введення до КК України привілейованого 

складу вбивства – вбивство з мотивів співчуття; 

- досліджено принципи кримінального права (верховенство права, 

справедливості, гуманізму) та на підставі отриманих результатів 

підготовлено пропозиції щодо удосконалення законодавства про кримінальну 

відповідальність та його застосування; 

- встановлено місце рішень Конституційного Суду України в системі 

регулювання кримінально-правових відносин; 

- 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);  

- проаналізовано вплив соціальних та політичних чинників на 

встановлення  кримінально-правової відповідальності тощо;   

- вивчено та проаналізовано генезис та історію розвитку кримінального 

законодавства, що дозволило заіфіксувати та визначити певні закономірності 

й «механізм» впливу політичних, соціальних та економічних чинників на  

встановлення та обсяг кримінальної відповідальності; 

- досліджено злочини проти життя, правосуддя, власності, в сфері 

господарської діяльності та ін., надано рекомендації для правоохоронних та 

судових органів щодо їх кваліфікації та призначення покарання та ін.; 

- встановлено «прогалини» національного законодавства в сфері 

охорони майнових прав фізичних та юридичних осіб, громади та держави, а 

також запропоновано шляхи  його удосконалення; 

- досліджено відповідність Кримінального кодексу України 

Конституції України, міжнародно-правовим актам та законодавству Ради 

Європи та сформульовані пропозиції щодо подальшої наукової і 

законодавчої діяльності в цьому напрямку; 

– при аналізі видів системи покарань та її співвідношення з санкціями 

статей Особливої частини КК України, з‘ясовано, що санкції не завжди 

закріплені із врахуванням принципу розміщення покарань від найменш до 

найбільш суворого, зокрема, позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; 

- проаналізовано примусові заходи виховного характеру неповнолітніх 

осіб та встановлено, що КК України не передбачає строк призначення 

обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього (п. 2 ч. 2 ст. 105 КК України), що породжує неоднакове 

застосування цього припису в судовій практиці.  

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, 17 наукових статей і 8 тез наукових 

доповідей:   

Навчальний посібник:  



1. Злочини проти правосуддя: навч. посібник / за заг. ред. В.І. Борисова,  

В.І. Тютюгіна. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 

2011. – 160 с. 

2) Теоретичні та прикладні проблеми виконання кримінальних 

покарань. 

Метою наукового дослідження є: розкриття теоретичних та 

практичних засад виконання кримінальних покарань, розроблення 

пропозицій і надання рекомендацій щодо їх удосконалення на основі 

комплексного вивчення законодавства України і практики його застосування, 

порівняння його з європейськими стандартами. 

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 порядку і умов виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі;  

4) дослідження питання щодо визначення поняття виправлення, об‘єкта та 

суб‘єкта в процесі виправлення засуджених до позбавлення волі; 

5) дослідження питання парності категорій примусу і стимулювання у 

галузі кримінально-виконавчого права; 

6) дослідження питання ступенів виправлення засуджених до позбавлення 

волі. 

   Наукові результати:  

- доповнено бібліографію та перелік нормативно-правових актів з теми 

дослідження;  

- продовжено розробку засад теорії виконання покарань;  

- розглянуто окремі питання щодо правового статусу засуджених в 

Україні;  

- проведено роботу з визначення поняття виправлення засуджених до 

позбавлення волі, виокремлення об‘єкта та суб‘єкта в процесі виправлення 

засуджених до позбавлення волі;  

- вивчено питання парності категорій примусу і стимулювання у галузі 

кримінально-виконавчого права;  

- досліджено питання щодо визначення ступенів виправлення засуджених.     

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці монографії, 2 наукових статей і 6 тез наукових 

доповідей:  

Монографія:  

1. Степанюк А. Х., Яковець І. С., Лисодєд О. В. та ін. Засоби 

виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / за 

заг ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Кроссроуд, 2011. – 326 с.  

Науково-практичні посібники: 



1. Попереднє ув‘язнення: мета та порядок виконання: наук.-практ. 

посібник / упоряд. І. Яковець. – К.: Паливода А.В. – 2011. – 68 с.  

2. Жінки і кримінальні покарання: наук.-практ. посібник / упоряд. 

І. Яковець. – К.: Паливода А. В. – 2011. – 64 с.  

Науково-методичний посібник: 

Правові основи діяльності персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України: наук.-метод. посіб. / упоряд. І. Яковець. – К.: 

Паливода А.В. – 2011. – 232 с.   

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 

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 2010 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; 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих» столах з науковими 

доповідями, підготовці 3 наукових статей і 4 тез наукових доповідей:   

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.  

Теоретична та практична значущість досліджуваної проблеми 

знаходить свій вираз у тому, що наукові розробки будуть покладені у 

створення концептуальних засад запобігання злочинності та розробку 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 оновлена відповідна бібліографічна довідка;  

– підготовлено інформаційно-аналітичну довідку за результатами 

вивчення регіональних та міських програм запобігання злочинності України 

на 2011 та подальші роки; 

– доповнено аналітичну довідку за результатами вивчення 

Комплексних програм запобігання злочинності країн СНД; 

– вивчено та проаналізовано Концепцію державної програми 

профілактики правопорушень на період до 2015 р., а також проект Державної 

програми профілактики правопорушень на 2011-2015 рр.; 

– доповнено аналітичну довідку за результатами вивчення  й 

узагальнення матеріалів Конгресів ООН із запобігання злочинності і 

кримінальному правосуддю, що відбулись протягом 1955–2005 рр.; 

– підготовлено перший варіант 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, 2 наукових статей і 2 тез наукових 

доповідей: 

Навчальний посібник:  

Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посібник 

/ В.В. Голіна– Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120 с. 

Основні виконавці: акад. НАПрН України В.В. Сташис (керівник теми 

до 2.11.2011 р.), акад. НАПрН України В.І. Борисов (керівник теми з 

2.11.2011 р.), О.О. Пащенко (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), 

В.С. Батиргареєва, С.В. Гізімчук (до 1.10.2011 р.), О.М. Лемешко, Л.М. 

Демидова (до 18.10.2011 р.), Т.А. Павленко, А.В. Байлов (до1.02.2011 р.), 

А.Ю. Коновалова, В.В. Зайда, М.В. Шепітько, О.В. Лисодєд, І.С. Яковець, 

О.І. Опанасенков., Ц.С. Михалко, І.О. Христич, Г.Ю. Дарнопих, Л.О. 

Шевченко,  С.С. Шрамко, С.Ю. Лукашевич,  М.Г. Колодяжний.  

 

ТЕМА: “Кримінально-процесуальні заходи вдосконалення діяльності 

органів кримінальної юстиції”. Затверджена постановою Президії НАПрН 

України №56/4 від 2 жовтня 2007 року. Номер державної реєстрації 

0108U004220. Термін виконання: 1 кв. 2008 р. – 4 кв. 2011 р. Керівник теми – 

акад. НАПрН України Зеленецький В.С. 

Наукове дослідження націлене на: 

1) вирішення проблеми функціонального призначення органів 

дізнання, прокурора, органів досудового слідства в структурі кримінально-

процесуальної діяльності;  

2) теоретичне обґрунтування системи повноважень органів дізнання, 

прокурора, органів досудового слідства, форм і меж їх взаємодії;  



3)  визначення природи, форм і змісту взаємовідносин органів дізнання, 

прокурора, органів досудового слідства з органами судової влади. 

Наукові результати:  

– вирішено проблему функціонального призначення органів дізнання, 

прокурора, органів досудового слідства в структурі кримінально-

процесуальної діяльності;  

– теоретично обґрунтовано систему повноважень вказаних органів, 

форм і меж їх взаємодії;  

– визначено природу, форми і зміст взаємовідносин вказаних органів з 

органами судової влади; 

– продовжено пошук нормативно-правових актів та інших матеріалів за 

темою дослідження (України, держав СНД, Ради Європи); 

– продовжено вивчення наукових джерел за темою дослідження. 

Фактичні  результати:  

– продовження пошуку нормативно-правових актів та інших матеріалів 

за темою дослідження: України, держав СНД, Ради Європи; 

– продовження вивчення наукових джерел за темою дослідження; 

– підготовка рукопису  монографії з проблем вдосконалення 

кримінально-процесуальної діяльності органів кримінальної юстиції, в якій 

досліджуватиметься коло питань щодо: 1) поняття та системи органів 

кримінальної юстиції;  2) змісту та функціональної спрямованості діяльності 

органів кримінальної юстиції; 3) правового забезпечення кримінально-

процесуальної діяльності органів кримінальної юстиції; 4) забезпечення 

якості процесуальних рішень, що приймаються в результаті правозастосовчої 

діяльності органів кримінальної юстиції; 5) основних напрямків 

удосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів кримінальної 

юстиції. 

Крім того, за темою дослідження підготовлені 11наукових статей та 10 

тез наукових виступів. 

Монографії:  

1. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного 

права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в 

кримінальному процесі України: монографія. – Х.: Право, 2011. – 472 с. 

2. Москвич Л.М. Ефективність судової системи: концептуальний 

аналіз: монографія. – Харків: Фінн, 2011. – 384 с.  

Навчальні посібники: 

Погорецький М.А., Черков В.О. Правовідносини в оперативно-

розшуковій діяльності // Правові й організаційно-процедурні основи здійснення 

оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в Україні. Загальна 

частина : навч. посібник / Б.І. Бараненко, Д.О. Бабічев, О.В. Бочковий та ін.; за 

ред. А.В. Іщенка, Б.І. Бараненка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 

2011. – 360 с. 

Науково-практичні коментарі: 

Конституція України: наук.-практ. коментар / редкол.: В.Я. Тацій 

(голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. 



акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов.– Х. : Право, 2011. – 

1128 с. (Шило О.Г. – авт. С. 201-213).  

Основні виконавці: акад. НАПрН України В.С. Зеленецький (керівник 

теми), Н.В. Сібільова (до 14.12.2011 р.), М.А. Погорецький, О.Г. Шило, Н.В. 

Глинська, Л.І. Почерніна, Л.М. Москвич, О.І. Остропілець.  

 

ТЕМА: “Криміналістичні засоби та інноваційні технології у 

боротьбі зі злочинністю”. Затверджена постановою Президії НАПрН 

України №56/4  від 2 жовтня 2007 року та постановою Вченої ради ІВПЗ 

НАПрН України №3 від 19 грудня. Номер державної реєстрації 

0108U004219. Термін виконання: 1 кв. 2008 р. – 4 кв. 2011 р. Науковий 

керівник теми – акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько.   

Мета дослідження: здійснити  аналіз 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.  

Наукові результати:  

- проведено ґрунтовний аналіз методів формальної логіки та логічне 

тлумачення категорій діалектики з метою  визначення сутності та 

систематизації методів пізнання в криміналістиці;  

- досліджено та проаналізовано сутність інновацій в криміналістиці та 

їх впровадження в діяльність органів досудового слідства, запропоновано їх 

авторське визначення; 

- здійснено аналіз винаходів та корисних моделей в галузі 

криміналістики за останні 10 років (за електронними базами патентних 

відомств України та Росії) та визначено тенденції розвитку криміналістичної 

техніки в сучасних умовах; 

- розроблено комплект техніко-криміналістичних засобів «Польова 

мініфотолабораторія», що може використовуватися співробітниками 

правоохоронних органів для фіксації доказової інформації методами 

цифрової фотозйомки (в т.ч. – автоматизованої панорамної), цифрового 

аудіо- та відеозапису;  

- удосконалено розділ «Навчання» АРМ слідчого «Інсайт» (додано 

перший блок тестів з перевірки рівня знань з криміналістики та навчальний 

відеофільм); 

- удосконалено алгоритмізовані методики автоматизованої цифрової 

панорамної фотозйомки, аудіо- та відеозапису, що розроблені нами на 

попередніх етапах роботи та доповнено ними розділ «Навчання» АРМ 

слідчого «Інсайт»;  

- здійснено збір та систематизацію умовних позначень об‘єктів, що 

використовуються співробітниками правоохоронних органів під час 

побудови планів і схем місця події; 

- запропоновано систему методів судової експертизи знаків для товарів 

і послуг: 



- здійснено збір та систематизацію електронних зображень та опису 

предметів, що використовуються слідчими під час фіксації результатів 

огляду предметів, документів, місцевості, живих осіб і трупів, транспортних 

засобів та ін. для їх розміщення в електронному довіднику для працівників 

правоохоронних органів «Опис предметів»; 

- розроблено структуру електронної бази «Слідча практика» та 

наповнено її статтями про злочини різних категорій; 

- здійснено сканування та редагування текстів 16 збірників 

«Следственная практика УССР» та  «Следственная практика СССР» 

загальним обсягом 100 д.а., проведено їх систематизацію за видами злочинів 

та розміщено дану інформацію в електронній базі «Слідча практика»; 

- розроблено електронну базу «Слідча практика» за видами злочинів 

загальним обсягом 770,8 д.а. та розміщено її в розділ «Слідча практика АРМ 

слідчого «Інсайт», розробленого співробітниками лабораторії під час 

попередніх досліджень. 

Спільно з НТЦ радіоелектронних медичних приборів і технологій 

Національного аерокосмічного університету «ХАІ» та співробітниками 

лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі 

злочинністю» розроблено комп‘ютерний реограф РеоКом Stress. 

Фактичні  результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 3 наукових статей і 10 тез наукових доповідей. 

Основні виконавці:  акад.  НАПрН України В.Ю. Шепітько (науковий 

керівник), Г.К. Авдєєва, В.В. Білоус, Л.І. Керик, Д.В. Затенацький, Н.В. 

Павлюк, Г.С.  Коваленко.  

 

ТЕМА: “Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: 

проблеми формування та модернізації”. Затверджена постановою Президії 

НАПрН України №56/4 від 2 жовтня 2007 року. Номер державної реєстрації 

0108U004217.  Термін виконання: 1 кв. 2008 р. – 4 кв. 2011 р. Науковий 

керівник – чл.-кор. НАПрН України 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:  

- запропоновано базову модель криміналістичної методики 

розслідування окремих категорій злочинів, універсальну структуру цієї 

методики, а також  форму викладення відповідних методичних рекомендацій; 

- розглянуто підходи до формування криміналістичних методик судового 

розгляду окремих видів кримінальних справ; 

- запропоновано принципи формування криміналістичних методик 

розслідування та судового розгляду кримінальних справ, надано їх 

класифікацію; 



- здійснено розподіл методик розслідування злочинів на комплексні, 

видові та підвидові; 

- запропоновано вдосконалену структуру криміналістичної 

характеристики як теоретичної основи формування окремих 

криміналістичних методик розслідування злочинів; 

- надано класифікацію в методиці розслідування злочинів; 

- проаналізовано форми та засоби взаємодії слідчих та інших органів при 

розслідуванні злочинів;   

- доведено доцільність включення профілактичних заходів слідчого до 

структури криміналістичних методик розслідування злочинів.  

Фактичні результати: 

Фактичні результати дослідження були оприлюднені під час виступів з 

доповідями та повідомленнями на науково-практичних конференціях і  

засіданнях «круглого столу». Також підготовлено до опублікування науково-

практичний посібник, 4 наукові статті та 2 тези доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях, засіданнях ―круглого столу‖. 

Науково-практичний посібник:  

Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів 

/ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. –3-ге вид., перероб. і доп. 

 К.: Ін Юре, 2011 (авт. Журавель В.А.: С. 324-342 (1,5 д.а.);  С. 342-360 (1,8 

д.а.); С. 378-389 (1,2 д.а.); С. 408-421 (1, 12 д.а.); С. 519-539 (2,0 д.а.)). 

Основні виконавці: чл.-кор. НАПрН України В.А. Журавель (керівник 

теми), С.В. Веліканов, М.О. Соколенко. 

 

ТЕМА: “Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації 

законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю із 

законодавством Європейського Союзу”. Затверджена постановою Президії 

НАПрН України №56/4  від 2 жовтня 2007 року. Номер державної реєстрації 

0108U004221. Термін виконання: 1 кв. 2008 р. – 4 кв. 2011 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: 

- проаналізовано теоретичні засади адаптації законодавства України у 

сфері боротьби зі злочинністю із законодавством ЄС; 

- підготовлено аналітичну довідку щодо проблем нормативного та 

інституціонального забезпечення ЄС у сфері протидії злочинності та досвіду 

окремих європейських країн у сфері боротьби зі злочинністю; 

- підготовлено аналітичну довідку щодо проблем взаємодії органів, які 

здійснюють протидію злочинності в Україні, в контексті адаптації до 

європейських стандартів;  

- підготовлено аналітичну довідку щодо перспективи адаптації окремих 

положень законодавства ЄС у сфері протидії злочинності у законодавство 

України. 



Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 3 наукових статей і 3 тез наукових доповідей.  

Монографії:  

Альбрехт П.-А. Постпревентивное уголовное правою : монография / 

пер. с нем. Г. Г. Мошака. – Одесса: Феникс, 2011. – 26 с.  

Мошак Г.Г. Використання засобiв приватного права у запобіганні 

злочинності: монографія.– Х.: Кроссроуд, 2010. – 195 с. (не увійшло до Звіту  

2011 р.). 

Основні виконавці: О.Ю. Шостко (науковий керівник підтеми), О.В. 

Сердюк, Ю.П. Дзюба, О.М. Овчаренко, Г.Г. Мошак (з 1.10.2011 р.), Т.Є. 

Дунаєва, І.В. Карасюк (до 1.07.2011 р. ).  

 

ТЕМА: “Теоретичні і прикладні проблеми забезпечення безпеки 

людини за кримінальним законодавством України”. Затверджена 

постановою Президії НАПрН України №56/4 від 2 жовтня 2007 року.  Номер 

державної реєстрації 0108U004218. Термін виконання: 1 кв. 2008 р. – 4 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. 

Наукове дослідження націлене на:  

1) вирішення проблеми ефективності законодавчого забезпечення 

безпеки людини (гарантування, охорона і захист прав і свобод людини);  

2) теоретичне обґрунтування можливих шляхів підвищення 

ефективності кримінально-правової охорони прав і свобод людини і 

громадянина та розробка відповідних пропозицій щодо удосконалення 

чинних правових механізмів їх реалізації. 

 Наукові результати:  

- розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

чинного кримінального законодавства з метою підвищення ефективності 

забезпечення безпеки людини; 

  - розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення однакового і 

правильного застосування кримінального законодавства по охороні безпеки 

людини. 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 2 наукових статей і 9 тез наукових доповідей.  

Монографії:  

Осадчий В.І. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: 

Монографія. – К.: Видавництво Європейського університету, 2011. – 151 с.  

Основні виконавці: акад. НАПрН України В.П. Тихий, М.І. Мельник, 

М..І. Хавронюк, В.І. Осадчий, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова, О.М. Подільчак, 

Ю.А. Пономаренко, Н.В. Шепелєва. 



Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 

ТЕМА: «Теоретичні та правові проблеми організації та 

функціонування  української держави в умовах конституційної реформи».  

Тему дослідження затверджено Вченою радою Інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування (протокол № 9 від 25.09.2009 р.). 

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. 

 В межах роботи над темою досліджувалась ціла низка напрямків.  

1) досвід оптимізації функціонування органів державної влади в 

європейських країнах та можливості його використання в Україні;  

2) окремі аспекти дотримання прав людини в умовах Європейського 

правового простору; 

3) верховенство права в діяльності судової влади в контексті 

конституційного реформування; 

4) діалектика організації й самоорганізації в соціальних системах; 

5) способи захисту конституційних прав і свобод людини та 

громадянина у діяльності Конституційного Суду України; 

6) роль інститутів державної влади у реалізації соціальної політики; 

7) наднаціональна організація влади і державний суверенітет: проблеми 

співвідношення; 

8) інституційний механізм держави в умовах конституційної реформи; 

9) конфліктологічні проблеми організації та функціонування держави 

за умов конституційних перетворень. 

Наукові результати: 

– зроблений висновок, що з розвитком демократії і в умовах 

становлення глобального інформаційного суспільства, ефективне державне 

управління неможливе без  використання сучасних інноваційних технологій, 

які здатні забезпечити інформаційну взаємодію всіх гілок влади,  як між 

собою, так і з суспільством. Використання сучасних інноваційних 

технологій, зокрема, упровадження програм «електронний уряд»,  дозволяє 

державним органам  дістати швидкий доступ до достовірної інформації для 

ухвалення рішень, поліпшити взаємодію між урядовими установами, 

підвищує, надає можливість поліпшити планування і управління на 

місцевому рівні; 

– вказано, що одним з актуальних напрямків адаптації вітчизняного 

правознавства до викликів сьогодення має стати соціалізація юридичних 

знань, що передбачає розгляд правової проблематики у більш широкому 

контексті – суспільства в цілому, а не лише його державної організації. На 



цій основі формується соціологічний підхід до права як саме теоретичний 

правовий концепт, що досліджує право як явище, що має соціальну природу, 

на відміну від звичного застосування у правознавстві методики конкретно-

соціологічних досліджень як доказів для підтвердження тих чи інших 

теоретичних висновків; 

– визначено ряд чинників, які ускладнюють утвердження принципу 

верховенства права в діяльності судової влади: 1) відсутній механізм 

забезпечення дотримання суддями принципу верховенства права; 2) 

проблема виконання судових рішень; 3) проблема якості законів; 4) 

незадовільні гарантії незалежності суддів; 5) низький рівень правосвідомості; 

– проаналізовано проблеми взаємозв‘язку державного управління й 

місцевого самоврядування в історичній ретроспективі, показано, що вказані 

проблеми зводяться до суперечностей соціальної самоорганізації. 

Обґрунтовано, що соціальні процеси синергетичного характеру в контексті 

взаємодії управління й самоврядування поєднуються з процесами, 

ініційованими діяльністю тих або інших соціальних суб‘єктів; 

–  з‘ясовується роль інститутів державної влади у реалізації соціальної 

політики, розкривається багатофункціональний зміст соціальної 

відповідальності органів державного управління як системоутворюючого 

принципу сучасної держави, характеристики владних інститутів та посадових 

осіб, засобу вирішення соціальних проблем; 

– акцентується увага на тому, що в останні десятиріччя суверенітет 

під впливом процесів глобалізації та інтеграції зазнає певних трансформацій, 

що наочно демонструє практика його реалізації в умовах членства держав у 

складі Європейського Союзу. Факт передачі Союзу права реалізації певних 

повноважень передбачає заборону національним урядам паралельно 

здійснювати правове регулювання в тих самих сферах діяльності;  

– здійснено спроби визначення ролі інституційного механізму при 

використанні у розбудові правової держави в умовах конституційної 

реформи. Проведено аналіз змін функціонування інституційного механізму в 

умовах конституційної реформи. Надано оцінку юридичній природі 

інституційного механізму, порядку його формування, організації та 

функціонуванню. 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці наукових статей і тез наукових доповідей.  

 1. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: 

монограф. в 5 т. – Том 1. – Харьков : Право, 2011.  (Гончаренко В.Д. – С. 293-

305, 381-456, 503-530, 562-569, 570-588, 589-597; Максимов С.И. – С. 39-71) 

 2. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: 

монограф. в 5 т. – Том 2. – Х. : Право, 2011. / Конституционные основы 

правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования / под общ. 

ред. Ю. П. Битяка. (Барабаш Ю.Г. С. 35-67 , Гаращук В.М. С. 424–475; 

Колесник В. П. Национально-этнические факторы в конституционно-

правовом регулировании С. 97-144) 



 3. Писаренко Н.Б., Сьоміна В.А. Адміністративно-правові спори 

(удосконалення порядку вирішення): монографія. – Х.: Право, 2011. – 136 с. 

 4. Правовое государство и ответственность личности: коллективная 

монография / под ред. С.И. Дудника и И.Д. Осипова. — СПб.: Издательство 

СПб философского общества, 2011. — 352 с. (Максимов С.И. — С. 52-60). 

 5. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне 

забезпечення : монографія / О.В. Скрипнюк, В.Л. Федоренко, Ю.Г. Барабаш, 

Я.О. Берназюк та ін. ; передм. Ю.В. Ковбасюка ; за ред. О.В. Скрипнюка і 

В.Л. Федоренка. - К. : НАДУ, 2011. – (Барабаш Ю.Г. - С. 11-26) 

 6. Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Інформаційне насильство та безпека: 

світоглядно-правові аспекти : монографія / за заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. 

— Харків: Майдан, 2011. — 244 с. 

 7. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського 

суспільства і держави : у 2 т. — К. : Логос, 2010. (Петришин О.В. – не 

увійшло до звіту 2010) 

 8. Провадження у справах про адміністративні правопорушення : навч. 

посібник / В. В. Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. Мартиновський. – 3-ге вид., 

перероб. і доп. – Х. : ФІНН, 2011. – 200 с.  

 9. Гаращук В. М. Науково-практичний коментар до гл. 13 «А» 

«Адміністративні корупційні правопорушення» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення / В. М. Гаращук // Закон України «Про 

засади запобігання і протидії корупції». Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» : науково-практичний коментар / Відп. ред. : С. В. Ківалов 

і Є. Л. Стрельцов. – Х. : Одіссей, 2011. – 344 с. – 2.2 д.а. 

 10. Адміністративне право. Альбом схем : навч. посібник / Ю. П. Битяк, 

В. В. Зуй, В. М. Гаращук та ін. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2011. 

 11. Проблемы государственно-правового развития Украины и России в 

условиях глобализации: сб. науч. стат. по материалам междунар. науч.-практ. 

конф., г. Москва, 24 июня 2011 р. / редкол.:  В. А. Назаров, А. К. Сковиков, 

И. В. Яковюк. – М.: Социум , 2011. 

 12. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний 

курс : [підручник] / за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. – 

Х. : Вид-во «Золота миля», 2011. – (Битяк Ю. П. Державні службовці у 

системі суб‘єктів адміністративного права С. 196 – 213 ; Гаращук В.М. – С. 

463-483 , Зуй В.В. - С. 368-390) 

 13. Адміністративне право : Загальна частина : навч. посібник / За заг. 

ред. Ю. П. Битяка, В. В. Зуй. – Х. : Одіссей, 2011. Битяк Ю.П. – С. 4–13, 27–

29, 86–96, 141– 144, 144 – 146, Зуй В.В.,  Гаращук В.М. - глави 7, 19, 20, 

Писаренко - С. 15-17, 26, 27, 30-33, 178-185; Мартиновський В.В. – С. 214–

235. 

 14. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. 

– Х.: Право, 2011. – № 21. 

 15. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. 

– Х.: Право, 2011. – № 22. 



 Розробка законопроектів: 

1. Розробка законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України». 

Основні виконавці: академік НАПрН України Панов М.І., член-

кореспондент НАПрН України Гончаренко В.Д., д.ю.н., проф. Максимов С.І., 

д.с.н., професор Герасіна Л.М., д.ф.н., професор Данільян О.Г.  та інші. 

 

ТЕМА «Розвиток правової системи України в умовах становлення 

європейського правового простору».  
Тему дослідження затверджено Вченою радою Інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування (протокол № 9 від 25.09.2009 р.). 

РК УкрІНТЕІ №  0110U002805. Строк виконання 01.2010-12.2013 рр. 

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

Метою роботи є комплексне дослідження феномену 

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. 

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'єкту, предмету, мети і 

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.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці наукових статей і тез наукових доповідей.  



 1. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: 

монограф. в 5 т. – Том 1. – Харьков : Право, 2011.  (Яковюк І.В. – С. 750-775); 

 2. Еволюція етосу юриста в Україні (історичний і соціально-

психологічний нарис) / В. О. Лозовой, В. О. Рум‘янцев, Л. В. Анучіна та ін.; 

за ред. В. О. Лозового та В. О. Рум‘янцева. – Х.: Право, 2011. – 264 с. (Вовк 

Д.О - параграф 4 розділу 2 у співавторстві з д.ю.н., проф. академіком НАПрН 

України О.В. Петрішиним); 

 3. Конституція України. Науково-практичний коментар / Ред. кол. : В. 

Я Тацій (голова ред. кол.), О. В. Петришин (відп. секр.), Ю. Г. Барабаш та ін. 

; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 

2011. (Яковюк І. В. – С. 1073 – 1080); 

 4. Формування європейського правового простору: історія і сучасність: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 травня 2011 р. / редкол.: 

Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, О. Я. Трагнюк. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування, 2011. – 235 с. 

 5. Лица: физическое лицо, юридическое лицо (постатейный 

комментарий к разделу II Гражданского кодекса Украины) / В. Н. Кравчук, Д. 

А. Вовк, Д. В. Винокуров, А. Ю. Брилев; под ред. д.ю.н. В. Н. Кравчука. – Х.: 

Фактор, 2011. – 640 с. (Вовк Д.О); 

 6. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 

Х.: Право, 2011. – № 21. 

 7. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 

Х.: Право, 2011. – № 22. 

 Розробка законопроектів: 

 1. Розробка 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 системи; 

2. Підготовка проекту Закону України «Про адвокатуру і адвокатську 

діяльність». 

Основні виконавці:  к.ю.н., доцент Трагнюк Л.Я., к.ю.н., доцент 

Богачова Л.Л., к.ю.н. Вовк Д.О. та інші. 

 

ТЕМА «Публічна влада в Україні: конституційно-правове 

регулювання механізму реалізації». 

Тему дослідження затверджено Вченою радою Інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування (протокол № 9 від 25.09.2009 р.). 

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 конституційно-

правового регулювання механізму реалізації публічної влади в Україні; 

визначення основних напрямків удосконалення організації й діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 



В межах роботи над темою досліджувалась ціла низка напрямків: 

1) Орган держави: поняття, ознаки, види; 

2) Методи діяльності органів державної влади як складова механізму 

здійснення публічної влади в Україні; 

3) Форма діяльності органів державної влади як складова механізму 

здійснення публічної влади в Україні; 

4) Система публічної влади, як інституційна основа механізму публічної 

влади в Україні. 

Наукові результати: 

– окреслені ознаки, що відрізняють органи держави від 

недержавних структур; охарактеризовані різноманітні класифікації органів 

держави, що пропонуються вітчизняними і зарубіжними вченими; надано 

авторське визначення державних органів; 

– обґрунтовано необхідність більш широкого застосування 

прийомів та способів координації діяльності. Як важливий напрямок 

визначене покращення роботи з кадрами в органах державної влади, зокрема, 

наголошено на необхідність неухильного дотримання конкурсних засад 

призначення посадових осіб, мінімізації впливу суб'єктивного фактору на 

відповідні процедури, способи її забезпечення, удосконалення системи 

кваліфікаційних вимог для зайняття посад державної служби тощо; 

– підкреслюється необхідність прийняття закону „Про нормативно-

правові акти‖, в якому розмежувати індивідуальні та нормативні акти з 

огляду на їх дію у часі та просторі.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці наукових статей і тез наукових доповідей.  

 1. Воронова И.В. Право и правомерное поведение (соотношение  в 

условиях развития гражданского общества) : монография / И.В. Воронова, 

В.И. Шепелев ; Ростовский институт защиты предпринимателя. – Ростов-на-

Дону: АкадемЛит, 2011. – 250 с. 

 2. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне 

забезпечення: монографія / за ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка. – К.: 

НАДУ, 2011. – С. 68-79 (Євсєєв О.П. Принципи нормотворчої та 

нормопроектної діяльності Президента України) 

 3. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : 

монограф. в 5 т. – Том 2. – Х. : Право, 2011. / Конституционные основы 

правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования / под общ. 

ред. Ю. П. Битяка. (Ю.П. Битяк – С. 7-10, С. 307-331, С. 352-383, Серьогіна 

С.Г. Розділ 1.8. Конституционно-правовое регулирование местного 

самоуправления в Украине и пути его совершенствования) 

 4. Конституція України. Науково-практичний коментар / Ред. кол. : В. 

Я Тацій (голова ред. кол.), О. В. Петришин (відп. секр.), Ю. Г. Барабаш та ін. 

; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 

2011. (Любченко П. М. коментар до ст. 142 і ст. 143) 



 5. Конституційна юрисдикція : підручник / за ред. О. А. Селіванова, Ю. 

Г. Барабаша. – Х.: Право, 2011 ( Ткаченко Є.В.  Рішення та правові позиції 

Конституційного Суду України;  Євсеєв О.П. ; Слінько Т.М. С. 90-116 ) 

 6. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 

Х.: Право, 2011. – № 21. 

 7. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 

Х.: Право, 2011. – № 22. 

 8. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни 

«Конституційна юрисдикція» для студентів V курсу денних факультетів / 

уклад. Ю.Г. Барабаш та ін. – Х.: НЮАУ, 2011. – (Євсєєв О.П. Конституційно-

судовий процес в Україні»(С. 18-20) 

 9. Правова основа місцевого самоврядування: Збірник нормативних 

актів // Упорядник: Любченко П.М. – Х.: ФІНН, 2011. – 712 с. 

 Розробка законопроектів: 

 1. Розробка проекту Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади». 

Основні виконавці: к.ю.н., доцент Серьогіна С. Г.; к.ю.н., доцент 

Бодрова І. І.; к.ю.н., доцент Соляннік К.Є., д.ю.н. Серьогін В.О.; к.ю.н. Євсєєв 

О. П. та інші.  

 

ТЕМА «Методологічні засади дослідження прав людини та їх 

державного захисту в Україні». 

Тему дослідження затверджено Вченою радою Інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування (протокол № 9 від 20.09.2010 р.). 

РК УкрІНТЕІ № 0111U002531. Строк виконання 01.2011-12.2015 рр. 

Науковий керівник  - д.ю.н., професор, академік НАПрН України Рабінович 

П. М.  

Метою роботи є вироблення методології дослідження проблематики 

прав людини, адекватної їх сучасному стану, виходячи із потреб наукового 

обґрунтування шляхів і засобів підвищення ефективності державного 

забезпечення таких прав в Україні.  

Завдання роботи полягають у виявленні евристичних можливостей 

традиційних і новітніх підходів і методів у праволюдинних дослідженнях, 

встановленні меж застосування кожного з них, виборі найбільш ефективних 

підходів та методів з огляду на специфіку предмета дослідження та його 

сучасний стан; а також у з'ясуванні основних проблем їх забезпечення та 

захисту в Україні й виробленні пропозицій, спрямованих на розв'язання 

таких проблем. 

У рамках зазначеної проблеми досліджувалися такі підрозділи:  

1. людяність як об‘єкт дослідження та державно-юридичного захисту 

основоположних прав людини; 

2. стандарти прав людини: поняття, види, закономірності формування; 

3. методологічні засади дослідження взаємодії засобів 

соціонормативної регуляці; 



4. інститут місцевого самоврядування як гарантія здійснення 

політичних прав громадян;  

5. методологічні аспекти дослідження та юридичного забезпечення 

прав людини;   

6. юридичні засоби протидії зловживання правом;   

7. філософсько-правові проблеми реалізації та захисту деяких 

особистих немайнових прав людини; 

8. еволюційне тлумачення прав людини: проблеми методології.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці наукових статей і тез наукових доповідей.  

 1. Права людини й оновлення Конституції України : Монографія / Рабінович 

П.М., Добрянський С.П., Рабінович С.П., Ярмол Л.В., Гудима Д.А., та ін. / 

Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Вип. 5. – 

Львів : ЛНУ ім.. І.Франка, 2011. 

 2. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: 

монограф. в 5 т. — Том 1. — Харьков : Право, 2011.  (Рабинович П.М. – 0,8 

д.а.) 

 3. Панкевич І.М. Governmental System of Eastern and Central European 

States. Chapter Governmental system of Ukraine, с. 706-803. Nora Choinski. 

Timea Drinoczi (ed.). Publishing House Wolters Kluwer Polska. Warsaw 2011, 

845 с. (Монографія у співавторстві). 

 4. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 

Х.: Право, 2011. – № 21. 

 5. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 

Х.: Право, 2011. – № 22. 

 6. Праворозуміння: матеріали до бібліографії наукових і навчальних 

праць (Україна, Росія (упорядник П.М. Рабінович та ін.).) // Вип. 11. Серія II 

―Праць Лабораторії‖. – Львів, Києв: «АОК», 2011. – 105 с. (7,65 др. арк.). 

 Розробка законопроектів: 

 1. Розробка проекту внесення змін до низки статей ІІ розділу 

Конституції України спрямованого на: посилення філософсько-правової 

обґрунтованості конституційних гарантій прав і свобод; універсалізація 

основоположних прав; розширення змісту й обсягу прав; конкретизація прав; 

оптимізація право обмежень; уточнення змісту обов‘язків; уточнення назв 

носіїв прав і обов‘язків; посилення гарантованості прав, тощо. 

Основні виконавці: 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. 

 

ТЕМА « Правове забезпечення механізму формування та реалізації 

економічної політики держави».  

Тему дослідження затверджено Вченою радою Інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування (протокол № 9 від 25.09.2009 р.). 

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:  

1) процедурне регулювання режиму обліку зобов‘язаних осіб при 

справлянні податків як напрямок удосконалення засад підприємницької 

діяльності в Україні; 

2) трансформація правового регулювання оподаткування малого 

підприємництва в Україні; 

3) трансформація правового регулювання статусу платників податків та 

зборів; 

4) теоретичні проблеми розвитку і трансформації системи фінансового 

права; 

5) державний кредит як ланка фiнансової системи України. 

Наукові результати: 

– проведено аналіз особливостей процесуального регулювання 

податкових відносин, здійснено класифікацію податкових процедур, 

досліджено низку питань стосовно регулювання статусу учасників 

податкових правовідносин; 

– обґрунтована необхідність застосування ефективних важелів з метою 

розвитку діяльності малого підприємництва, що передбачає декілька 

напрямків; 

– зазначино, що соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, 

безпосередньо впливають на стан правового регулювання відносин у сфері 

публічних фінансів; 

– зауважено, що особливістю фінансово-правової галузі є наявність в її 

системі декількох типів інститутів. При цьому здійснюється поєднання 

єдиних (базових) та змішаних (комплексних) інститутів.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці наукових статей і тез наукових доповідей.  

 1. Теоретичні проблеми системи фінансового права : монографія / 

О. А. Лукашев. – Х.: Право, 2010. – 304 с. (не увійшло до звіту 2010) 

 2. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. // В. В. 

Білоус, Л. К. Воронова, О. О. Головашевич та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. 

– Х.: Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с. 

 3. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. // Л. К. 

Воронова, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев та ін. ; за ред. М. П. 

Кучерявенка. – Х.: Право, 2011. – Ч. 2. – 1128 с. 

 4. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом 

на 1 берез. 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х. : Право, 

2011. – 608 с. 



 5. Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття 

Податкового кодексу України : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 11 

лют. 2011 р. / Ю.П. Битяк, М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев. – Х.: НДІ держ. 

буд-ва та місц. самоврядування, 2011. – 95 с. 

 6. Податкова система України: навчальний посібник / за заг. ред. М.Я. 

Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет 

державної податкової служби України, 2011. – 656 с. (Кучерявенко М. П.) 

 7. Учитель, ученый… / Под ред. Н.П. Кучерявенко – Харьков: Право, 

2011. - 340 с. 

 8. Податковий кодекс України : станом на 15 грудня 2010 р. / Упоряд.: 

О. О. Головашевич, М. П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2010. – 656 с. 

 9. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 

Х.: Право, 2011. – № 21. 

 10. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. 

– Х.: Право, 2011. – № 22. 

 Розробка законопроектів: 

 1. Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України». 

Основні виконавці: д.ю.н., професор Алісов Є.О., к.ю.н., доцент 

Лукашев О.А., к.ю.н. Головашевич О.О., к.ю.н. Перепелиця М.О. та інші).  

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

 

ТЕМА «Проблеми правового забезпечення державного регулювання 

та управління в сфері підприємницької діяльності». РК УкрІНТЕІ 

№ 0108U000491. Науковий керівник – Щербина Валентин Степанович, 

д.ю.н., професор, академік НАПрН України, завідувач відділу правових 

проблем підприємництва НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України. 

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 організаційно-

правового 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: 

– доведено, що приватні господарські відносини є складовою більш 

складних публічних явищ – економічної конкуренції, ринку, економіки, які 

об‘єктивно на них впливають та динамічно трансформують приватні 

відносини під власні умови; 

– встановлено необхідність закріплення в ГК України загальних 

положень про договори публічної спрямованості щодо порядку та способів їх 



укладення, особливостей визначення їх змісту, забезпечення та принципів 

виконання відповідних зобов‘язань, зміни та розірвання таких договорів з 

тим, щоб коригування договору або припинення його існування не 

створювали підстави для неможливості реалізації певних публічних 

інтересів; 

– визначені основні тенденції, що характеризують сьогоднішній стан 

державного регулювання та державного управління у сфері підприємництва 

та напрямки їх розвитку; 

– визначено поняття державного регулювання підприємництва – як 

сукупності форм, методів і інструментів, за допомогою яких держава впливає 

на діяльність суб‘єктів господарювання, ринкову кон‘юнктуру з метою 

створення сприятливих умов для функціонування ринку й задоволення 

соціально – економічних потреб суспільства; 

– дістало подальшого розвитку положення про те, що прийняття 

законів, що регулюють певні сфери господарської діяльності на принципах 

функціонально-цільової підсистеми, ставить питання про дослідження та 

визначення статусу горизонтально-, вертикально- та змішаноінтегрованих 

господарських систем як сукупності суб‘єктів господарювання та/або 

суб‘єктів організаційно-господарських повноважень, створених з метою 

організації господарської діяльності або таких, що взаємодіють між собою 

для вирішення певних економічних завдань. 

– удосконалено визначення рівнів державного регулювання 

підприємництва; 

– удосконалена теза про те, що у зв‘язку із ускладненням суспільних 

відносин у сфері економіки необхідно відмовлятися від положень про 

предмет та метод як критерії галузевого правового регулювання. Більше 

уваги необхідно зосереджувати на принципах реальних економічних 

відносин, які повинні бути втілені у правах, інтересах осіб та правових 

формах їх реалізації у сфері економіки, які є складовими юридичного 

режиму.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 8 наукових статей і тез наукових доповідей.  

 «Проблеми модернізації господарського законодавства»: Зб. наук. 

праць (за матеріалами круглого столу, м. Київ, 1 грудня 2010 р.) / Ред. кол.: 

О. Д. Крупчан (голова), В. С. Щербина, О. М. Вінник та ін. – К.: НДІ 

приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 123 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. 

 

ТЕМА «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах 

регіональних та глобальних трансформацій» РК УкрІНТЕІ № 

0108U000497. Науковий керівник теми Король Володимир Іванович, 

кандидат юридичних наук, завідувач відділу міжнародного приватного права 



та порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва НАПрН України. 

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 зовнішньоекономічної 

державної політики. 

Наукові результати: 

– розкрито правові засади реалізації геоекономічної політики 

Європейського Союзу в інтеррегіональній площині, загальні та спеціальні 

критерії, яким мають відповідати партнери ЄС для укладення Угод про зони 

вільної торгівлі нового покоління, детермінанти та бар‘єри, які визначають 

динаміку міжнародних відносин між Європейським Союзом та його 

стратегічним партнером та одним із центрів глобального економічного 

розвитку – Асоціацією країн Південно-Східної Азії (АСЕАН); 

- розкрито правові механізми трансформації міжнародних приватних 

відносин у публічні в контексті двосторонніх угод про захист інвестицій, 

учасником яких є Україна;  

- обґрунтовано висновок, що існування основоположного права особи на 

участь у вирішенні будь-якого питання про свої цивільні права та обов‘язки, 

яке розглядається як судовими, так і іншими юрисдикційними органами 

держави, випливає із самої сутності інституту судочинства, що вимагає 

закріплення цього права на міжнародно-правовому й національному рівні;  

- доведено помилковість загальноприйнятого у правозастосуванні 

розуміння положень статей 13, 41, 55 Конституції України про гарантування 

державою права власності та про доступ до правосуддя;  

- встановлено, що застосування принципу неприпустимості звуження 

змісту та обсягу прав і свобод людини у сфері приватного й публічного права 

вимагає розрізнення: а) невід‘ємних прав людини та суб‘єктивних 

юридичних прав; б) звуження змісту чи обсягу права людини, з одного боку, 

і зміни порядку реалізації такого права, з іншого;  

- здійснено науково-практичне тлумачення принципів та понять 

міжнародного арбітражу, виявлено суттєві розбіжності між положеннями 

законодавства України та ряду іноземних держав з питань регулювання 

міжнародного арбітражу, які визначають у порівняльній площині дієвість 

правових механізмів захисту прав та інтересів суб‘єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- розкрито особливості застосування в рамках Міжнародного центру із 

врегулювання інвестиційний спорів (ІКСІД) системи норм процесуального 

інституту, який дозволяє відмовляти у безпідставних позовах на первинних 

етапах арбітражного процесу; 

- виявлено спільні тенденції та особливості колізійного регулювання 

відносин власності при спадкуванні в Україні та деяких європейських 

державах; 



- доведено необхідність удосконалення банківського законодавства 

України з урахуванням дій міжнародного співтовариства та окремих 

провідних країн як реакції на світову банківську кризу в частині: а) 

законодавчого стимулювання комерційних банків до об‘єднання у фонди 

гарантування з колективною відповідальністю на засадах самоуправління; б) 

зміни підходів до функціонування системи страхування (гарантування) 

депозитів, які не повинні ґрунтуватися на "зрівняльному" підході до всіх 

банків, як це має місце в Україні;  

- здійснено комплексний науковий аналіз нових джерел правового 

регулювання прав споживачів за споживчими кредитними договорами;  

- проаналізовано наявну в окремих країнах світу тенденцію до 

поступового поширення прав споживачів, у т.ч. у сфері споживчого 

кредитування, на підприємницький обіг; 

- встановлено, що поняття європейського контрактного права в 

координатах вітчизняної науково-правової традиції значенні – це поняття 

особливих інститутів міжнародного приватного права, до яких належать 

норми, що регулюють контрактні зобов‘язання: а) внутрішньодержавного 

права певної країни – члена ЄС; б) міжнародного права; в) нового 

європейського lex mercatoria; г) права ЄС;  

- систематизовано джерела європеїзації контрактного права.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 4 наукових статей і тез наукових доповідей.  

Основні виконавці: А. С. Довгерт, С. П. Рабінович; О. О. Гайдулін, 

В. І. Король, К. Ю. Молодико, Т. В. Сліпачук; Ю. С. Черних, О. В. Шупінська. 

 

ТЕМА «Уніфікація приватного права Європи та тенденції розвитку 

цивільного законодавства України у контексті євроінтеграції» РК 

УкрІНТЕІ № 0108U000492. Науковий керівник теми Білоусов Юрій 

Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач Лабораторії з 

проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів 

Європейського Союзу Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва НАПрН України. 

Мета дослідження: визначення напрямів розвитку українського 

цивільного та цивільно-процесуального законодавства на основі аналізу 

стану та тенденцій його уніфікації в Європейському Союзі та законодавстві 

європейських країн. 

Наукові результати: 

 напрацьовані шляхи розвитку цивільного законодавства у зв‘язку із 

аналізом сучасного стану та тенденцій розвитку цивільного законодавства 

основних приватноправових систем; 

 здійснено спробу комплексного аналізу шкоди як умови виникнення 

деліктних зобов‘язань за литовсько-польським, українським, австро-

угорським, російським цивільним законодавством українських земель XVI-

XIX століть. 



 здійснено спробу визначити можливість способів АВС впливати на 

судовий процес; 

 оцінено існуючі нормативні підстави припинення сервітутних прав з 

точки зору загальних принципів речового права. На основі досвіду 

законодавств зарубіжних країн сформульовано низку пропозицій до чинного 

законодавства України щодо припинення особистих та земельних сервітутів. 

Окремо сформульовано пропозиції по вдосконаленню земельного 

законодавства в частині припинення сервітутних прав; 

 визначено особливості приватноправового закріплення особистих 

немайнових прав у країнах різних систем приватного права та правових 

сімей; 

 визначено особливості системи особистих немайнових прав за 

романською системою приватного права; 

 проаналізовано ґенезу приватноправової доктрини, правотворчості 

та правозастосування щодо охорони особистої немайнової сфери фізичної 

особи у німецькому цивільному праві; 

 охарактеризовано специфіку приватноправової охорони загального 

особистого немайнового права за германської системою приватного права; 

 проаналізовано ґенезу приватноправової доктрини, правотворчості 

та правозастосування щодо охорони особистої немайнової сфери фізичної 

особи за правом США; 

 проаналізовано ґенезу приватноправової доктрини, правотворчості 

та правозастосування щодо охорони особистої немайнової сфери фізичної 

особи за правом Великобританії; 

 визначено ознаки, особливості здійснення та захисту права на 

приватність та права на комерційне використання ознак особистості в англо-

американській системі приватного права; 

 проаналізовано ґенезу приватноправової охорони права на 

зображення у Французькій цивільній доктрині, законодавстві та 

правозастосовній практиці 

 охарактеризовано моністичну та дуалістичні концепції щодо 

можливості комерційного використання ознак особистості; 

 обґрунтовано значення Закону Аквілія як діючого римського 

джерела на українських, молдавських і румунських землях до 1862 р.;  

 розкрито вплив ідей римських юристів щодо інституту деліктних 

зобов‘язань на зміст Шестикнижжя Арменопула; 

 доведено вплив ідей римських юристів на формування концепції 

деліктних зобов‘язань в Україні та європейських країнах;  

 на підставі проведеного підсумку 20-ти років Незалежності України 

сформульовані сім невідкладних справ в сфері законотворчості у контексті 

відповідності цивільного законодавства України європейським стандартам.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі 

у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 2 наукових статей і тез наукових доповідей.  



Право світової організації торгівлі: Основні установчі акти. Англо-

російсько-український глосарій / Крупчан О. Д., Білоусов Ю. В., 

Стефанчук Р. О. та ін. ; за ред. Ю. В. Білоусова та О. Д. Крупчана. — К. : 

Видавничий дім професіонал, 2011. — 488 с. 

Гринько С. Д. Рецепція римського приватного права деліктних 

зобов‘язань в країнах континентальної системи права: порівняльно-правовий 

аспект: [монограф.] / С. Д. Гринько . – К. : Науково-дослідний інститут 

приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 266 с. 

Посикалюк О. О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, 

германській, англо-американській системах приватного права: Монографія. 

К : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2011. – 

205 с. 

 

ТЕМА «Приватноправові засади становлення громадянського 

суспільства в Україні» РК УкрІНТЕІ № 0108U000493. Науковий керівник 

теми Скрипнюк Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України, завідувач відділу теорії та історії приватного 

права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. 

Мета дослідження: Визначення напрямів та шляхів трансформації 

громадянського суспільства та його інститутів, аналіз правового 

забезпечення соціальних перетворень, механізмів приватноправового впливу 

на суспільні процеси, місця та ролі закону в них. 

 Наукові результати:  

– розроблено пропозиції щодо формування та практичної реалізації 

загальної концепції державної правової політики в сфері забезпечення прав 

людини; 

– розроблено пропозиції щодо удосконалення трудового законодавства, 

законодавства про соціальний захист на основі перспективної моделі 

соціально-правової політики. 

– показано важливість міжнародних гарантій соціальних прав громадян 

України, досліджено роль у цьому основних міжнародних інститутів по 

захисту прав. 

 досліджено правові проблеми взаємодії органів виконавчої влади та 

інститутів громадянського суспільства; 

 досліджено вплив процесів глобалізації на розвиток інститутів 

громадянського суспільства та можливий вплив останнього на процес 

глобалізації, визначено основні чинники та напрями такого впливу.  

– досліджено проблему цивільно-правового регулювання інституту 

добровільного представництва пацієнта.  

 розкрито зміст організаційно-функціональних принципів і сутності 

методів діяльності органів місцевого самоврядування крізь призму 

конституційного права. Охарактеризовано їх роль у соціально-економічному 

розвитку держави та визначено сучасні тенденції їх розвитку та 

вдосконалення у контексті зміцнення місцевого самоврядування з 

урахуванням можливостей інформаційного суспільства; 



 систематизовано методи діяльності органів місцевого самоврядування 

за формами (прямого й непрямого впливу) та засобами (економічні, правові, 

адміністративні, ідеологічні). Показано, що їх результативність залежить від 

системності дій органів місцевого самоврядування відповідно до 

стратегічних цілей та тактичних завдань, узгодженості функціонування 

механізмів самоорганізації, самоуправління, самоврядування та державного 

управління; 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 6 наукових статей і тез наукових доповідей.  

1. Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасність та 

перспективи розвитку. Збірник наук. праць / За редакцією академіка 

Національної академії правових наук України Скрипнюка О.В. – К.: НДІ 

приватного права і підприємництва НАПрН України. – 2011 . – 216 с. 

2. Приватно-правові засади становлення громадянського суспільства в 

Україні: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Скрипнюка. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. – Т.1 Громадянське суспільство в 

Україні: загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти. / За заг. 

ред. О.В.Скрипнюка. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України, 2011.– 600 c. 

3. Скрипнюк О.В. Стаття 34 Конституції України // Конституція 

України. Науково-практичний коментар [ред. кол.: В.Я. Тацій (голова), О.В. 

Петришин (відп. секретар)]. – Національна академія правових наук України. 

– 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – С. 246–256. 

Основні виконавці: Скрипнюк О.В., Шевченко Я.М., Невмержицький 

Є.В., Миронова Г.А., Шевченко О.М., Блащук Т.В., Іщук С.І., Лідовець Р.А. 

 

ТЕМА «Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних 

прав» РК УкрІНТЕІ № 0108U000494. Науковий керівник теми Луць 

Володимир Васильович, д.ю.н., проф., академік НАПрН України, завідувач 

відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва 

НАПрН України. 

Головна мета: дослідження теоретичних та практичних засад та 

тенденцій розвитку приватного права відповідно до стандартів 

Європейського Союзу, формування механізмів захисту права та законних 

інтересів юридичних та фізичних осіб. 

Наукові результати:  

 доведено, що вибір способу здійснення права залежить не тільки від 

розсуду суб‘єкта, але і від конкретного змісту суб‘єктивного права; 

 встановлено, що основним елементом суб‘єктивного цивільного права є 

свобода вибору відповідної поведінки уповноваженої особи. А тому право на 

позитивну дію тісно пов‘язане з правом вимагати відповідної поведінки у 

зобов‘язаних осіб;  

 з‘ясовано, що конструкція відмови від договору використовується саме 

для того, щоб повернути сторони у попередній (переддоговірний) стан;  



 доведено, що форми захисту та встановлений законом порядок захисту, 

незважаючи на їх тісний зв‘язок і взаємозумовленість, є самостійними і 

незалежними один від одного явищами в тій мірі, в якій форма може бути 

самостійна по відношенню до свого змісту;  

 запропоновано під приватним інтересом розуміти елемент суспільного 

відношення та діяльності, актуальний для потреб суб‘єкта приватного права, 

сутність якого полягає у залежності суб‘єкта від об‘єктів та відносин 

природної та соціальної реальності, що має значення для забезпечення його 

нормальної життєдіяльності;  

 встановлено, що колізія цивільних прав являє собою особливий стан 

здійснення цивільних прав, пов‘язаний з відхиленням від нормального 

порядку реалізації правомочностей носія цивільного права;  

 доведено, що моментом переходу ризику від замовника до підрядника 

буде момент досягнення результату виконаної роботи; 

 запропоновано визначати відносини участі осіб у непідприємницьких 

товариствах поняттям «членство». Поділ прав та обов‘язків членства на види 

доречно здійснювати за аналогією до корпоративних на: майнові, немайнові, 

організаційні; при цьому ці види можуть належати учасникам як окремо, так 

і комплексно.  

 Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці  8 наукових статей і тез наукових доповідей.  

Крупчан О.Д., Проценко В.В.  Агентський договір: порівняльно-правовий 

аналіз за законодавством України та республіки Молдова: Монографія. – К.: 

НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 358 с.   

Основні виконавці: Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Майданик Р. А., Заіка 

Ю.О., Галянтич М. К., Мічурін Є. О., Лапечук П. І., Гриняк А.Б. 

Первомайський О. О., к. ю. н. Солтис Н. Б., Корнієнко Ю. І. 

 

ТЕМА «Охорона права суб’єктів корпоративних відносин» РК 

УкрІНТЕІ № 0108U00495. Науковий керівник теми Луць Володимир 

Васильович, д.ю.н., проф., академік НАПрН України, завідувач відділу 

проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України. 

Головна мета: дослідження теоретико-методологічних засад та 

тенденцій розвитку охорони прав суб‘єктів корпоративних відносин. 

За звітний період було здійснено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному дослідженні 

правовідносин із охорони прав суб‘єктів корпоративних відносин та 

визначенні нових теоретичних підходів до з‘ясування її особливостей, а 

також формування на цій основі висновків та пропозицій щодо 

вдосконалення корпоративного законодавства України.  

Наукові результати:  



 проведено детальний аналіз судового захисту корпоративних прав та 

вирішено низку завдань: з‘ясовано зміст поняття корпоративного спору та 

встановлено особливості елементів позову в корпоративних спорах; виявлено 

передумови права на пред‘явлення позову в корпоративних спорах; 

досліджено види позовів, які застосовуються або в перспективі можуть бути 

застосовані при вирішенні корпоративних спорів; визначено критерії 

підвідомчості та підсудності корпоративних спорів; з‘ясовано зміст предмету 

доказування та специфіку доказів у справах про захист корпоративних прав; 

 досліджено суть категорії зловживання процесуальними правами та 

виявлено основні з них, які найбільш часто зустрічаються у корпоративних 

спорах; сформульовано пропозиції до законодавства, яке регулює процедуру 

вирішення корпоративних спорів; 

  зроблено низку висновків щодо діяльності державних органів у сфері 

охорони корпоративних прав; 

 обгрунтовано, що домовленості у формі договору щодо управління 

корпоративними правами набувають форми особливого виду договору, який 

слід вважати корпоративним, а односторонні дії учасників корпоративного 

договору на виконання умов договору слід вважати корпоративними 

правочинами.  

Запропоновано низку змін до законодавства (проектів законів): 

 у Проекті Закону «Про Фонд державного майна України» більш чітко 

розмежувати поняття «компетенція», «функції», «завдання». Оскільки вони 

іноді часто ототожнюються, або навпаки, однотипні поняття – 

розмежовуються; 

 Ч.1 ст.50 Закону України «Про акціонерні товариства» викласти в такій 

редакції: «У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття 

такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, 

статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, 

права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, 

може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з моменту, коли 

він дізнався чи міг дізнатися про порушення його прав»; 

 доповнити ст. 63 Закону України «Про акціонерні товариства» 

частиною 4 такого змісту: «З позовом про відшкодування збитків, заподіяних 

товариству членом ради директорів (наглядової ради) товариства, 

одноосібним виконавчим органом товариства, членом колегіального 

виконавчого органу товариства, має право звернутися до суду товариство або 

його акціонер (група акціонерів), що володіє (володіють) в сукупності не 

менше 10 % акцій товариства); 

 знизити кворум загальних зборів із 60 % голосуючих акцій до 50 %; 

 необхідно закріпити випадки, коли акції товариства обмінюються на 

акції цього самого або іншого товариства; надати можливість обміну акцій на 

інші об‘єкти в учасників одного товариства із відповідною доплатою; 

зрештою передбачити хоча б норму про те, що «Реалізація переважного 

права на придбання акцій приватного товариства поширюється на акціонерів 



у випадку обміну акцій цього товариства, якщо таке право передбачене 

статутом приватного АТ»; 

 з метою недопущення зловживання акціонерним товариством правом 

акціонерів на одержання дивідендів запропоновано встановити 

відповідальність за їх невиплату шляхом закріплення норми наступного 

змісту: «Акціонерне товариство несе відповідальність за порушення строків 

виплати оголошених дивідендів. Товариство зобов‘язане сплатити 

акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь 

час прострочення у розмірі 3% річних з простроченої суми (якщо інший 

розмір відсотків не встановлений договором або законом), а також пеню у 

розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України». 

Таким чином, дійшли до однозначного висновку щодо необхідності 

подальшого дослідження відносин із охорони суб‘єктами корпоративних 

відносин своїх суб‘єктивних прав через призму застосування цивілістичних 

підходів. Зокрема, подальшого удосконалення Закону України «Про 

акціонерні товариства» із іншими нормативними актами: Цивільним, 

Господарським, Сімейним кодексами, Законом України «Про цінні папери і 

фондовий ринок», «Про управління об‘єктами державної власності» щодо 

регулювання інших корпоративних відносин, які визначають їх специфіку з 

огляду на вид чи характер діяльності акціонерного товариства, певні процеси 

в економіці тощо. 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі 

у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці  3 наукових статей і тез наукових доповідей.  

Охорона корпоративних прав: Матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару (проведеного Лабораторією з вивчення проблем 

корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 1-2 жовтня 2010 року) – Івано-

Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника, 2011. – 160 с. 

Вінник О.М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: 

проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду. Монографія / 

О.М. Вінник. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. 

– 2011. – 240 с. 

Васильєва В.А. Теоретичні проблеми охорони корпоративних прав // 

Охорона корпоративних прав [текст] : Матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару (проведеного Лабораторією з вивчення проблем 

корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника 1–2 жовтня 2010 р.) – Івано-Франківськ: 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. 

Основні виконавці: Вінник О.М., Васильєва В. А., Кобецька Н. Р., 

Калаур І. Р., Саракун І. Б., Васильєва В.В. 

 



ТЕМА «Наукові підходи до уніфікації і спеціалізації законодавства 

про цивільне, господарське і адміністративне судочинство в Україні» 
РК УкрІНТЕІ № 0111U002200. Науковий керівник теми Бобрик Володимир 

Іванович, к.ю.н., завідувач відділу юрисдикційних форм правового захисту 

суб‘єктів приватного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України. 

Мета дослідження: 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. 

Наукові результати: 

– встановлено, що особливості цивільного і господарського процесів 

не обумовлюють необхідності встановлення у відповідних галузевих 

процесуальних кодексах особливих правил щодо строку апеляційного 

оскарження;  

– обґрунтовано, що особливості визначення в адміністративному 

процесі строку на апеляційне оскарження ухвали суду, постановленої в 

письмовому провадженні, є виваженими з огляду на особливості процедури 

письмового провадження (п. 10 ч. 1 ст. 3, ч. 4 ст. 122, ч. 6 ст. 128 КАС 

України). Інші ж особливі правила обчислення строку на апеляційне 

оскарження, що встановлені в частинах 2, 3 ст. 186 КАС України, вбачаються 

необґрунтованими; 

– доведено, що при подальшому комплексному удосконаленні 

процесуальних норм потрібно уніфікувати в ЦПК України, ГПК України та 

КАС України не лише загальні, а й спеціальні строки апеляційного 

оскарження та порядок їх обрахування, окрім тих, що обумовлені 

особливими процедурами кожного виду судочинства.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці  6 наукових статей і тез наукових доповідей.  

Основні виконавці: Бобрик В. І., Беляневич О. А., Бичкова С. С., 

Перепелюк В. Г., Короленко В. М., Махінчук В. М., Полюхович В. І., Хіміч С. 

П., Бесарабчик В. О., Рєзнік Г. О., Селівон А. М. 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

 

  По завершених у 2011 р. фундаментальних темах 

 Тема “Захит прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми 

законодавчого забезпечення та правозастосування”, РК № 0107U009140 

Затверджена Постановою Президії АПрН України № 56/4 від 2 жовтня 2007 

року.   Наукові керівники: доктор юридичних наук, проф., член-кор. О.П. 

Орлюк, кандидат юридичних наук О.Ф. Дорошенко.Термін виконання – 

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 

інтелектуальної власності задля забезпечення гарантованих Конституцією 

України прав та свобод; розроблення пропозицій щодо удосконалення 

чинного законодавства України та правозастосовчої 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; 

2) дослідження питань охорони та захисту авторських та суміжних прав в 

контексті правозастосування та правореалізації; 

3) дослідження проблем захисту прав інтелектуальної власності у судовому 

порядку та практики правореалізації; 

4). дослідження щодо проблеми захисту прав інтелектуальної власності із 

застосуванням юрисдикційних та неюрисдикційних форм.  

  

Наукові результати:  

1) Проведено дослідження щодо: 

- проблем гармонізації охорони прав на бази даних (у контексті 

європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи), 

- місця авторського права в системах права держав Центрально-Східної 

Європи: методологічні аспекти,  

- проблем адаптації законодавства України  про бази даних до 

законодавства ЄС, 

- відносно відеограми як об‘єкту правової охорони, а саме: 

розмежування відеограми з аудіовізуальними творами,  критеріїв надання 

відеограмі правової охорони,  

- кримінальних санкцій за порушення авторських прав у США, 

- основних цивільно-правових способів захисту авторських прав у США, 

а  саме: судова заборона розповсюдження примірників творів, фонограм, 

виготовлених з порушенням авторських прав, стягнення з винної сторони 

реальних збитків, завданих правоволодільцеві, стягнення встановлених 

законом збитків, відшкодування судових витрат,  тощо, 

- адміністративної процедури захисту авторських прав у США, зокрема: 

повноваження і процедури, розслідування і забезпечення дотримання 

законодавства, затримання, арешт товарів авторського права, з метою 

впровадження правозастосовних заходів на митному кордоні,    

- питань ефективного захисту порушених чи оспорених прав та інтересів 

суб‗єктів інтелектуальної власності; 



- підстав виникнення права на компенсацію немайнової шкоди як 

способу захисту авторського права, розглянуто коло засобів доказування, 

якими може підтверджуватися факт спричинення немайнової шкоди; 

- впливу правової охорони інтелектуальної власності на доступ до 

лікарських засобів в Україні; 

- перспектив та ризиків, що випливають в контексті підготовки й 

переговорів щодо створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 

між Україною та Європейським Союзом в розділах, що присвячені питанням 

інтелектуальної власності; 

- особливостей правової охорони засобів індивідуалізації на ринку країн 

Центральної Європи, а також захисту об‘єктів інтелектуальної власності в 

сфері медицини та фармації крізь призму необхідності дотримання 

основоположних прав людини та прав пацієнтів щодо необмежених 

можливостей і свободи доступу до високоякісних медичних послуг і 

необхідних медичних препаратів.      

2) порівняльно-науковий аналіз: 

- норм чинного законодавства України з питань кримінально-правової 

охорони авторського права і суміжних прав, прав на знаки для товарів і 

послуг; 

- деяких аспектів обмеження авторського права в Словацькій 

Республіці, 

- гармонізаційного потенціалу проекту Європейського кодексу 

авторського права, 

- правової охорони торговельних марок в Україні та ЄС, 

- змісту та правової природи відеограми; 

- економіко-правових проблем застосування інтелектуальної власності 

в умовах діяльності технопарків, технополісів, інкубаторів, бізнес-

інкубаторів; 

- значення Угоди ТРІПС у правовому регулюванні фармацевтичної 

сфери; 

- Положення щодо вичерпання прав власників патентів, як передумова 

забезпечення доступу до лікарських засобів; 

- особливостей набуття та припинення прав на винаходи та корисні 

моделі, об‘єктами яких є лікарські засоби; 

- методів розрахунку винагороди у випадку примусових ліцензій для 

фармацевтичних патентів. 

3)  моніторинг: 

- юридичної літератури 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, 

- джерел про авторське право і суміжні права України, Польщі, 

Словаччини, Чехії; 



- теоретичної та практичної літератури з проблемних питань правового 

регулювання фармацевтичної галузі у зв‘язку зі вступом України до СОТ; 

- джерел з питань міжнародного співробітництва з науково-дослідними 

та освітніми інституціями Республіки Польща, Словацької Республіки, 

Угорської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина. 

 Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі 

у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 34 наукових статей і 20 тез наукових доповідей.  

Іолкін Я.О. Торговельні марки в Україні та Європейському союзі: 

монографія / Іолкін Я.О. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ ―Лазурит-Поліграф‖, 

2010 р. – 141 с., 

Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми 

законодавчого забезпечення та правозастосування. Монографія. – К.: НДІ ІВ 

НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 330 с. (передано до друкарні),  

Судова експертиза об‘єктів інтелектуальної  власності: теорія і практика. 

Науково-практичний збірник. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН 

України, ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – 460 с. (передано до друкарні). 

Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ 

―Лазурит - Поліграф,  2011. – № 5. 



Проведене дослідження за даною темою дозволило виробити низку 

заходів, рекомендацій та зробити наступні висновки щодо національного 

законодавства з інтелектуальної власності. 

1. Серед проблемних питань, які потребують законодавчого 

врегулювання є питання щодо відеограм як окремого об‘єкта правової 

охорони, а саме: 

- об‘єкти суміжних прав в цілому та відеограма зокрема є більш 

специфічними порівняно з об‘єктами авторського права та мають лише одну 

обов‘язкову умову надання правової охорони – об‘єктивну форму вираження. 

Інші ознаки чи критерії можуть бути притаманні відеограмам, а можуть і не 

проявлятися в них взагалі; 

- за змістом зафіксованих рухомих зображень відеограми можна 

поділити на три види: відеограми, що містять запис виконання творів: 

виконання музичних творів шляхом співу та/або гри на музичних 

інструментах, виконання драматичних творів шляхом акторської гри, 

виконання хореографічних постановок шляхом танцю, виконання 

літературних віршованих творів шляхом декламації тощо; відеограми, що не 

містять запису виконання творів: спортивні матчі або змагання, прес-

конференції; змішані відеограми, що одночасно містять запис виконання 

творів та інші зображення: конкурс краси, в якому поєднується змагання 

учасниць та виконання творів у перервах між етапами конкурсу, інші подібні 

заходи; 

- необхідним є законодавче уточнення поняття виробника відеограми 

та передбачення можливості створення відеограми декількома особами; 

- виділення відеограми як окремого об‘єкта правової охорони і 

віднесення її до об‘єктів суміжних прав є цілком логічним. 

2. На сьогоднішній день у чинному ЦПК України від 18.03.2004 р. 

запобіжних заходів не передбачено. В той же час, такі процесуальні дії як 

забезпечення доказів (ст. 133-135 ЦПК України) та забезпечення позову (ст. 

151-155 ЦПК України) не замінюють собою такого тимчасового заходу як 

запобіжні, примусові заходи.  

3. Положення, які закріплені у Модельному кодексі інтелектуальної 

власності держав-учасників СНД (постанова № 34-6 від 7 квітня 2010 року) є 

прогресивними та такими, що відповідають сучасному стану речей, а також 

органічно увібрали у себе як положення міжнародно-правових актів у сфері 

інтелектуальної власності, так й перевірені часом положення законодавства з 

інтелектуальної власності інших країн світу, в першу чергу європейських. 

Цей вид допозовного провадження, за своєю суттю являє собою особливий 

вид адміністративного провадження, реалізація якого спрямовується на 

захист порушених прав в сфері інтелектуальної власності. Необхідність цього 

провадження підтверджується й тим, що  Угода TRIPS передбачає наявність 

у національному законодавстві спеціальних норм, що регулюють 

адміністративні процедури, які здійснюються в судах загальної юрисдикції 

або спеціалізованих судах та спрямовані на захист прав суб‗єктів 

інтелектуальної власності. Відсутність цього виду провадження в новому 



ЦПК або АПК ставить під загрозу виконання Україною вимог Угоди  TRIPS, 

а відповідно і вступу у ЄС.   

4. Проблемні питання інституту компенсації немайнової шкоди:  

- в буквальному розумінні поняття моралі та морального не 

співвідноситься з наслідками спричинення немайнової шкоди, 

перерахованими у ст. 23 ЦК України. Тому уявляється більш правильною 

висловлена в літературі пропозиція відійти від критерію моральності при 

заподіянні шкоди та використовувати поняття «немайнова шкода» як для 

фізичних, так і для юридичних осіб; 

- немайнова шкода не може бути відшкодована, її можна лише якимось 

чином компенсувати – пом‘якшити, згладити переживання, тому уявляється 

більш вірним застосування поняття «компенсація» до немайнової шкоди. 

Компенсація відбувається за принципом адекватності (відповідності), що 

більше відповідає сутності немайнової шкоди; 

- право на компенсацію немайнової шкоди за порушення авторського 

права виникає за загальними правилами за наявності правопорушення, 

елементами якого є: наявність шкоди, протиправність поведінки, наявність 

причинного зв‘язку між протиправною поведінкою та спричиненою шкодою 

та наявність вини; 

- засобами доказування у справах про захист авторського права, за 

допомогою яких може бути підтверджений факт спричинення немайнової 

шкоди, виступають пояснення позивача, викладені в позовній заяві та 

оголошені усно в судовому засіданні; показання свідків; письмові докази; 

висновок експерта; 

- оцінюючи доведеність факту порушення авторського права, 

серйозність порушення та глибину інших негативних наслідків, що настали в 

результаті порушення авторського права – розмір спричиненої майнової 

шкоди, обсяг незаконно виданих та/або розповсюджених творів тощо, суд 

визначає обсяги спричинення немайнової шкоди. 

 

По перехідним фундаментальним темам 

Тема “Дослідження проблем управління правами інтелектуальної 

власності” (РК № 0109U008062) Затверджена Постановою Президії АПрН 

України № 67/4 від 13 листопада 2009 року  

Наукові керівники: доктор юридичних наук, проф., член-кор. НАПрН 

України О.П. Орлюк, кандидат юридичних наук О.Ф. Дорошенко. Термін 

виконання – 2010 - 2014 рр. 

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.  

2) дослідження досвіду діяльності організацій колективного управ-

ління 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.  

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. 

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 результати: 

1. Проведенодослідження щодо: 

- розкриття правової природи авторських прав як об‘єкту управління; 

- перспектив змін і реалізації норм чинного законодавства України у 

сфері охорони торгівельних марок; 

- проблемних аспектів законодавства України стосовно видів патентів і 

об'єктів патентування;  

- стану і перспектив зміни законодавства України щодо зіткнення прав 

на торгівельні марки і промислові зразки; 

- підстав визнання недійсними договорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

- договірного забезпечення процесів управління та розпорядження 

правами інтелектуальної власності;  

- особливостей оподаткування операцій, пов‘язаних з управлінням 

правами інтелектуальної власності;   

- питань набуття прав інтелектуальної власності; 

- проблематики класифікації цивільно-правових договорів взагалі та 

договорів у сфері інтелектуальної власності зокрема; На основі проведеного 

дослідження запропоновано власну концепцію структурування договорів, які 

опосередковують передачу технологій. 

2. порівняльно-науковий аналіз: 

- 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; 

-  доктринальних підходів до класифікації договорів у сфері 

інтелектуальної власності; 

3. моніторинг з питань: 

- загальних положень законодавства України про заставу;  

- 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 дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 13 наукових статей і 3 тез наукових доповідей.  

Падучак Б.М. ―Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект‖. 

Монографія. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 250 с. 

(передано до друкарні). 

Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. – К.: ТОВ ―Лазурит – Поліграф,  2011. – № 3. 

Аналітична довідка ―Дослідження деяких проблем державного 

регулювання у науково-технічній сфері‖; 

 

Тема “Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах 

сучасного технологічного розвитку” (РК № 0110U006244) Затверджена 

Постановою Президії НАПрН України № 72/4 від 24 вересня 2010 року. 

Наукові керівники: доктор юридичних наук, проф., член-кор. НАПрН 

України  Орлюк О.П., кандидат юридичних наук  Штефан О.О. Термін – 2011 

– 2015 рр.  

Мета теми – розробка цивілістичної концепції охорони авторських прав 

в умовах розвитку інформаційних технологій за чинним законодавством 

України та формулювання на її основі теоретичних положень і практичних 

пропозицій щодо удосконалення законодавства і правозастосовчої практики. 

У рамках зазначеної проблематики досліджуються такі аспекти теми: 

1) основні тенденції розвитку авторського права в умовах сучасного 

технологічного розвитку. Аналіз основних тенденцій розвитку авторського 

права і суміжних прав в умовах інформатизації. 

2) аналіз правозастосовної практики та механізмів охорони та захисту 

авторського права і суміжних прав в Україні та деяких зарубіжних країнах. 

3) аналіз міжнародних тенденцій щодо удосконалення законодавства у 

сфері охорони та захисту авторського права і суміжних прав. 

Наукові результати: 



1) Проведені дослідження щодо: 

– аспектів розслідування злочинів, що посягають на авторське право і 

суміжні права на основі матеріалів судової практики щодо розгляду 

кримінальних справ за обвинуваченням у вчиненні таких злочинів; 

– кримінальної відповідальності за порушення авторських прав у США, 

а саме сучасні кримінальні санкції в США за порушення авторських прав, 

розкритий вміст таких понять, як намір; комерційна вигода; покарання, 

штрафи і позбавлення волі; рецидиви (повторне здійснення протиправних 

дій); відповідальність за дії інших осіб і співучасть; аргументи в справах про 

злочини і дії, що порушують авторські права. 

2) порівняльно-науковий аналіз: 

– основних тенденцій розвитку авторського права і суміжних прав в 

умовах інформатизації; 

– сучасних міжнародні тенденції розвитку законодавства у сфері 

авторського права і суміжних прав. 

– положень нормативно-правових актів та правозастосовної практики 

розвинутих зарубіжних країн щодо способів боротьби із порушеннями 

авторських і суміжних прав, пов‘язаних із розвитком можливостей сучасних 

цифрових технологій. 

3) моніторинг інформаційно-аналітичних матеріалів з питань: 

– розвитку авторського права і суміжних прав в умовах інформатизації; 

– порушення авторських і суміжних прав, пов‘язаних із розвитком 

можливостей сучасних цифрових технологій; 

– припинення неправомірного використання  об‗єктів інтелектуальної 

власності та безпосередньо авторського права; 

– законодавчого забезпечення охорони та захисту авторського права на 

основі: Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів; 

Всесвітньої конвенції про авторське право; Угоди TRIPS; Модельного 

кодексу інтелектуальної власності держав-учасників СНД; Закону України 

«Про авторське право і суміжні права»; ЦК; ЦПК 1963 р.; ЦПК від 18.03.2004 

р.; ГПК; АПК. 

3) аналітичний огляд закордонного законодавства на тему: «Проблеми 

застосування проміжної судової заборони у справах про порушення прав 

інтелектуальної власності». 

4) Обґрунтування необхідності дослідження проблеми реалізації 

механізмів захисту авторського права і суміжних прав в інформаційному 

середовищі, із застосуванням юрисдикційних та неюрисдикційних форм 

захисту.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі 

у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 37 наукових статей і 15 тез наукових доповідей. 

 Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної 

власності». – К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – №1. 

Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної 

власності». – К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – № 2. 



Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної 

власності». – К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – № 6. 

Тематична добірка ―Діяльність провайдерів в Україні: загальні підходи 

до встановлення юридичної відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності. Випуск 1.‖ 

 

Тема «Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності 

та ії правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку» (РК 

№ 0110U006245). Затверджена Постановою Президії НАПрН України № 72/4 

від 24 вересня 2010 року. 

Наукові керівники – доктор юридичних наук, проф., член-кор. НАПрН 

України О.П. Орлюк, доктор економічних наук, проф. О.Б. Бутнік – 

Сіверський. Термін виконання – 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 науково-

технологічної діяльності та застосування венчурного та іншого фінансування 

в Україні, закордонного досвіду створення та функціонування 

інфраструктури сфери інтелектуальної власності. 

У рамках зазначеної проблематики у звітному періоді досліджувалися 

такі аспекти теми: 

1) методичні підходи щодо формування економіко-правових засад 

розвитку економіки інтелектуальної власності; 

2) дослідження теоретичних підходів щодо формування та розвитку 

інфраструктури сфери інтелектуальної власності як важливої складової 

національної інноваційної системи; 

3. Аналіз економіко-правових проблем застосування інтелектуальної 

власності в умовах діяльності технопарків, технополісів, інкубаторів, бізнес-

інкубаторів. 

4) вивчення сучасного стану науково-технологічної діяльності з позиції 

інфраструктури сфери інтелектуальної власності. 

Наукові результати: Проведено дослідження щодо:методологічних 

підходів щодо формування економіко-правових засад розвитку економіки 

інтелектуальної власності. Основні напрями дослідження було зосереджено 

на визначенні: загальних тенденцій економічної діяльності; складових 

науково-технічного розвитку; формування економіко-правових засад 

розвитку економіки інтелектуальної власності; методологічних підходах до 

побудови (моделювання) інтелектуальної активності виробничої системи. 

Дослідження проводяться з урахуванням особливостей та досвіду розвитку 

теорії і практики світової економіки. При цьому при розгляді методологічних 

підходів до формування економіки-правових засад розвитку економіки 

інтелектуальної власності враховано три блоки питань:  

- теоретичні засади щодо поняття та сутності розвитку світової 

економіки; - теоретичні засади щодо інноваційного та постіндустріального 

розвитку світової економіки;  



- науково-технологічний та інноваційний розвиток світової економіки та 

України в першій половині XXI століття.  

У процесі дослідження було розглянуто аспекти формування та розвитку 

економіки в залежності від класифікації ознак самого розвитку, а саме: - в 

залежності від результатів розвитку:  - в залежності від джерел розвитку:   



- в залежності від механізму розвитку.  

1) визначення: 

- поняття і сутність процесу розвитку економіки в аспекті встановлення 

конкретного кола завдань (аспектів), які характеризують сутність поняття 

―економічної діяльності‖, що є визначальною точкою для формування цілей, 

структури та подальших досліджень тенденцій економічної діяльності в 

умовах науково-технічного розвитку. При цьому  зазначено, що проблема 

розвитку цілком пов‘язана з примусом, який характеризується якісними 

змінами суб‘єктів та об‘єктів ринкового середовища, появою нових форм 

економічної діяльності, перетворенням (трансформацією) та поглибленням 

внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) факторів виробництва та 

зміною потоків ресурсів і відповідних зв‘язків в умовах поглиблення 

наукового-технічного розвитку; 

- економічного розвитку як окремого процесу, якій має різні стадії 

формування та прояву, що знаходить своє відображення в тенденціях змін 

економічної діяльності;  

- складових науково-технічного розвитку в залежності від: 

межі інноваційного процесу (відносно обхвату життєвим циклом певних 

видів інновацій); 

ключових ознаків інноваційності, які враховують ринкову і маркетингові 

аспекти; 

класифікаційних ознак інноваційного процесу в економічній діяльності в 

залежності від видів: 

- спеціалізації інноваційної сфери, яка ґрунтується на всіх видах 

інновацій;  

 - наукової і виробничої продукції, яка є результатом всіх видів  

досліджень ;  

  - діяльності, пов‘язаних з виконанням НДДКР, технологічним 

оснащенням та організацією виробництва інноваційної продукції;  

 - та характером галузей знань, які охоплюють природничі, технічні, 

суспільні та гуманітарні науки;  

 - стадій інноваційного циклу; 

2) правовий аналіз: 

В рамках Проекту ЄС ―Вдосконалення стратегій, політики та 

регулювання інновацій в Україні‖ з наступних питань:  

- правового статусу суб‘єктів інноваційної системи;  

- в галузі державного замовлення науково-дослідних робіт; 

- стимулів у сфері інноваційної діяльності; 

- форм прямої та опосередкованої підтримки інноваційної діяльності; 

- правового статусу державних установ, що працюють у науково-

дослідній та інноваційній сферах. 

-  науковий аналіз: 

а) соціально-економічної системи підприємств, окремих регіонів через 

зміну системи в часі, через якісні зміни суб‘єктів та об‘єктів ринкового 

середовища, у зв‘язку із появою нових форм економічної діяльності, 



перетворенням (трансформацією) та поглибленням внутрішніх (ендогенних) 

та зовнішніх (екзогенних) факторів виробництва та зміною потоків ресурсів і 

відповідних зв‘язків в умовах поглиблення наукового-технічного розвитку; 

б) основних причин, що не дозволяють ефективно працювати 

механізмам підтримки та стимулювання інноваційної активності суб‗єктів 

інноваційної діяльності в Україні; 

в) етапів розвитку інноваційної діяльності, що пов‘язані з формуванням 

інтелектуального капіталу, який базується на знаннях; 

3) обґрунтування: 

- проблем вивчення та визначення умов, які впливають та визначають 

рівень інноваційного потенціалу господарської діяльності, перш за все 

правових умов, що забезпечують функціонування інноваційної сфери; 

- визначення концептуального підходу при розробці ефективного 

державного механізму правового регулювання відносин інноваційної 

діяльності; 

- умов, що впливають на інноваційну діяльність, на її ефективність та 

базові умови  правового середовища, що визначають ступень правового 

забезпечення створення національної інноваційної системи, визначають  

національні особливості правового регулювання інноваційної діяльності.  

- пропозицій щодо вдосконалення правового механізму забезпечення 

державного регулювання діяльності в інноваційній сфері; 

4) моніторинг інформаційно-аналітичних матеріалів з питань: 

- 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.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі 

у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 28 наукових статей і 12 тез наукових доповідей.  

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

По перехідних фундаментальних темам 

  ТЕМА «Методологія кодифікації інформаційного законодавства» 

зареєстрована в УкрІНТЕІ за номером 0110U001020  14 січня 2010 р., вих. № 

13. Підстави для виконання: постанова Вченої ради НДЦПІ про затвердження 

теми НДР - протокол № 11 від 23 вересня 2009 р. та Зведений план, 

затверджений Постановою Президії Національної академії правових наук 

України від 24 вересня 2010 р. № 72/4. Строки виконання: січень 2010 р. - 

грудень 2012 року.  

Керівник теми: кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник Брижко В.М. 

Виконання досліджень в межах науково-дослідної роботи 

безпосередньо пов‘язано з реалізацією 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». 

Мета роботи: створення теоретичної бази кодифікації інформаційного 

законодавства України. 

Очікувані результати по закінчені роботи передбачають пропозиції та 

рекомендації щодо кодифікації інформаційного законодавства України в 

аспектах: 

 теоретичні основи інформаційного права та інформаційного 

законодавства;  

 розробка рекомендацій щодо удосконалення упорядкування 

інформаційних відносин в Україні; 

 розробка блок-схеми інформаційно-пошукової системи порівняння 

інформаційного законодавства України з європейськими правовими 

стандартами; 

 створення моделі систематизації законодавчих положень у 

інформаційній сфері (частини, розділи, постатейно) та розроблення 

відповідної пояснювальної записки;  

 розробка пропозицій та рекомендацій щодо кодифікації законодавчих 

положень в інформаційній сфері. 

У рамках зазначеної проблематики досліджуються такі аспекти теми: 

1) проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в 

контексті  євроінтеграції України;  

2) головні напрями упорядкування відносин в інформаційному 

законодавстві України;  

3) нормативно-правове упорядкування відносин щодо діяльності в 

інформаційній сфері (3.1 Інформаційні послуги; 3.2 Підтримка інформаційної 

безпеки; 3.3 Відповідальність суб‘єктів; 3.4 Міжнародна діяльність та 

інтеграція України у світовий інформаційний простір).  

4) нормативно-правове упорядкування відносин щодо інформаційних  

ресурсів (4.1 Національні інформаційні ресурси; 4.2 Електронні інформаційні 

ресурси; 4.3 Право власності на інформаційні ресурси; 4.4 Обробка і доступ 

до інформаційних ресурсів; 4.5 Засоби захисту інформаційних ресурсів).  

5) порівняння інформаційного законодавства України з європейським 

законодавством.  

Наукові результати: 

– аналіз упорядкування інформаційних відносин в Україні та в 

міжнародній практиці дозволяє визначити ряд основних положень на рівні 

інформаційного законодавства, що виступає публічно-правовою основою 

інформаційного права: 1) об‘єкт інформаційного права – суспільні відносини, 

пов‘язані з інформацією, що конкретизуються у напрямках, видах діяльності 

щодо неї (як блага у виразі ресурсу, продукту тощо); 2) предмет правового 

регулювання – інформаційні та інформаційно-інфраструктурні відносини; 3) 

об‘єкти інформаційних відносин – провідний (основний, визначальний) 



об‘єкт (інформація, що конкретизується безпосередньо у повідомленнях, 

відомостях, знаннях тощо) та дані (природні чи штучні, у тому числі - 

електронні сигнали й структури в електронно-інформаційному просторі, до 

чого інформація пристосовується, знаходить технологічну об‘єктивізацію); 4) 

метод правового регулювання – комплексне застосування методів 

цивільного, адміністративного і кримінального права (що визначає 

міжгалузеву сутність публічно-правового регулювання) з урахуванням 

методів приватноправового регулювання (на рівні правочинів, угод, добрих 

звичаїв, традицій, норм суспільної моралі, ділової етики). 

– доведено, що розв‘язанню проблеми адаптації норм європейського та 

міжнародного інформаційного права в інформаційному законодавстві 

України, а наближенню українського законодавства до спільного правового 

надбання Європейського Союзу – acquis communautaire сприятиме: 1) 

створення автоматизованої системи порівняння інформаційного 

законодавства України з міжнародним інформаційним правом та 

інформаційним законодавством європейських країн; 2) використання 

розроблених в Україні та світі сучасних інформаційно-комп‘ютерних 

технологій, у т.ч. більш активне запровадження у практику порівняльного 

права інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC; 3) підбір та 

підготовка фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, 

перекладу з іноземних мов та фахівців-програмістів з розробки (або 

адаптації) необхідних програм для створення автоматизованої системи 

порівняння інформаційного законодавства України з міжнародним 

інформаційним правом та інформаційним законодавством європейських 

країн. 

– обґрунтовано, що створення цілісної системи інформаційного 

законодавства України, гармонізованого з нормами міжнародного права, 

потребує: 1) систематизації інформаційного законодавства України на рівні 

кодифікованого акту; 2) створення Урядової комісії з кодифікації 

інформаційного законодавства України за участі фахівців заінтересованих 

органів державної влади, експертів та вчених в галузі інформаційного права 

(у тому числі – створення відповідної робочої групи з розробки 

кодифікованого законодавчого акту); 3) широкого обговорення відповідного 

проекту Кодексу в науковому та експертному середовищі, з громадськістю та 

винесення його в установленому порядку на розгляд Верховної Ради 

України. 

– Доктринально визначено, що державна політика інформатизації є 

складовою державної інформаційної політики, яка передбачає застосування в 

інформаційній діяльності сучасних систем і засобів інформаційно-

комунікаційних технологій та мереж. Особливість процесів інформатизації 

полягає в усуненні бар‘єрів між різними секторами інформаційного 

середовища, що формувалося об‘єктивно у міру розвитку різноманітних 

технологій об‘єктивізації інформації, а це потребує системності у єдиному 

упорядкуванні інформаційних взаємовідносин. Юридичну базу цього 

становлять єдині принципи та визначення в розумінні «норми права», що 



відповідають принципам права. Підвищення кореляції та рівня узгодженості 

між «нормою права», що визначає досягнення цивілізації та інформаційної 

культури, і «правовою нормою», що звичайно має зміст компромісу між 

політикою держави та прагненнями громадянського суспільства до реальної 

справедливості, є одним з головних завдань теорії права. 

– зроблено висновки про те, що навряд чи можна з повною впевненістю 

стверджувати, що з прийняттям відповідних законів держава цілком 

визначилася у своїй політиці щодо упорядкування інформаційно-правових 

відносин в інформаційній сфері та, зокрема, у сфері інформатизації, мас-

медіа, інформаційної безпеки.  

– досліджено питання та надано пропозиції щодо структуризації 

інформаційної діяльності в аспектах визначення понять та дефініцій 

«інформаційні послуги», «підтримка інформаційної безпеки», 

«відповідальність суб‘єктів», «міжнародна діяльність та інтеграція України у 

світовий інформаційний простір». 

– набуло подальшого розвитку використання понять «дані» та 

«інформація» в інформаційному законодавстві у сфері використання 

комп‘ютерів, інформаційно-комунікаційних технологій та мереж.  

– досліджено питання та надано пропозиції щодо структуризації 

інформаційних ресурсів у аспектах визначення понять та дефініцій 

«інформаційні ресурси», «інформаційний продукт» та «інформаційні 

технології», «національні інформаційні ресурси», «електронні інформаційні 

ресурси», «право власності на інформаційні ресурси», «обробка і доступ до 

інформаційних ресурсів». 

– досліджено та набуло подальшого розвитку питання систематизації 

видів інформаційного захисту людини в умовах застосування інформаційно-

комунікаційних технологій та мереж у зв‘язку з витоком даних по технічних 

каналах, що потребує організаційних, техніко-технологічних, програмно-

технічних знань та необхідності здійснити низку заходів та застосування 

методів захисту, які ретельно розглянуто окремо.  

– досліджено та набуло подальшого розвитку питання систематизації 

видів програмно-технічного захисту даних та інформації як діяльності, 

спрямованої на забезпечення інженерно-технічними та програмно-

математичними заходами конфіденційності, цілісності та непорушності 

даних. Зроблено висновок про те, що для цього має створюватися 

комплексна система захисту, яка передбачає застосування фізичних, 

апаратних, програмно-математичних, криптографічних засобів захисту, 

основні складові якої (інженерно-технічний захист, охоронні системи, 

апаратний захист даних, особливості захисту даних у комп‘ютерних 

системах, програмно-математичний захист) ретельно розглянуто.  

– розроблено блок-схему автоматизованої інформаційно-пошукової 

системи порівняння законодавства України з європейськими стандартами у 

інформаційній сфері на рівні експериментального зразка. 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі 

у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 



доповідями, підготовці 31 наукових статей і тез наукових доповідей.  

Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації 

інформаційного законодавства : монографія / В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта 

України, 2011. – 426 с. 

Виборчий кодекс України: системна інформатизація: [монографія] / 

В.М. Фурашев, Д.В. Ланде. – К.: Синопсис, 2011. – 211 с.   

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Інформаційне насильство та безпека: 

світоглядно-правові аспекти: Монографія / За заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. 

– Харків: Майдан, 2011. – 244 с.   

Правова охорона як складова інформаційної безпеки: монографія / 

Золотар О.О. – К.: ТОВ «ПанТот», 2011. – 100 с. 

Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи 

вирішення: монографія / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. – 2011. – 155 с.. 

Наукові журнали: 

1. Інформація і право. – № 1(1)/2011. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 

2011. – 100 с. 

2. Інформація і право. – № 3(3)/2011. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 

2011. – 194 с. 

 

ТЕМА «Розроблення інформаційно-аналітичних підсистем 

електронного парламенту України». зареєстрована в УкрІНТЕІ за 

номером 0111U000026  24 січня 2011 р., вих. № 14. Підстави для виконання: 

постанова Вченої ради НДЦПІ про затвердження теми НДР - протокол № 7 

від 10 вересня 2010 р. та Зведений план, затверджений Постановою Президії 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 72/4. 

Строки виконання: січень 2011 р. - грудень 2015 року.  

Керівник теми: Антоненко С.А. заступник директора - завідувач 

наукового відділу системної інформатизації законотворчої діяльності 

НДЦПІ.  

Основна мета наукових досліджень за темою полягає у створенні 

теоретичної та практичної бази системної інформатизації законотворчої 

діяльності з урахуванням сучасних вимог, що ставляться до неї світовою 

спільнотою, що 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 та інформаційну взаємодію між парламентом, 

органами державної влади та громадянами.  

У рамках зазначеної проблематики досліджуються такі аспекти теми: 

1. Поглиблений аналіз стану проблем побудови електронного 

парламенту в контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні та 

вивчення відповідного іноземного досвіду. 

2. Створення та розбудова інтегрованих в єдину апаратно-

програмну платформу ВР України баз даних «Законодавство України», 



«Законодавство АР Крим», «Київське регіональне законодавство», 

формування баз даних нормативних актів України як складової системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності парламенту України. 

Наукові результати: 

 підготовлені пропозиції до Національної програми інформатизації 

від Верховної Ради України на 2012 р. та на 2012-2014 р.р.; 

 підготовлені експертні висновки щодо проекту закону України 

„Завдання Національної програми інформатизації на 2011-2013 рр.‖, проекту 

змін до закону України „Про національну програму інформатизації‖ та ін..; 

 ведуться роботи з підготовки методичних матеріалів по 

супроводженню нової версії веб-порталу Верховної Ради України та 

розробляються відповідні положення. 

Спільно з працівниками відділу баз даних нормативно-правової 

інформації Управління комп‘ютеризованих систем апарату Верховної Ради 

України формувалися такі бази даних: 

 первинна технологічна база даних – «3аконодавство-3»; 

 первинна технологічна база даних «Київ»; 

 первинна технологічна база даних «Крим»; 

 БД ІПС «3аконодавство України в Internet» (для користувачів); 

 БД ІПС «Київ» (для користувачів); 

 БД ІПС «Крим» (для користувачів); 

 БД «Термінологія законодавства» (для користувачів). 

Підготовлено черговий випуск періодичного видання на CD «Системи 

(бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права» та здійснений тираж 

для учасників загальних зборів Національної академії правових наук України 

4 березня 2011 року та на інші заходи. 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі 

у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 11 наукових статей і тез наукових доповідей.  

Науковий журнал: 

Інформація і право. – № 2(2)/2011. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2011. 

– 124 с. 

 

ТЕМА «Розроблення електронної енциклопедії законодавства 

України» Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ за номером 0110U001019  14 січня 

2010 р., вих. № 14. Підстави для виконання: постанова вченої ради НДЦПІ 

про затвердження теми НДР - протокол № 11 від 23 вересня 2009 р. та 

Зведений план, затверджений Постановою Президії Національної академії 

правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 72/4. Строки виконання: 

січень 2010 р. - грудень 2015 року. 

Керівник теми: Антоненко С.А. заступник директора – завідувач 

наукового відділу системної інформатизації законотворчої діяльності 

НДЦПІ. 



Очікувані результати по закінченню роботи – створення теоретичної 

бази та розроблення електронної енциклопедії законодавства, що міститиме 

понятійно-категоріальний апарат, визначений законами, підзаконними 

актами та міжнародно-правовими документами, що сприятиме розбудові 

національного інформаційного простору, до складу якого входять 

інформаційно-аналітичні системи та бази даних парламенту, уряду, 

міністерств та відомств, і формуванню єдиних вимог до електронних 

інформаційних ресурсів. 

Основна мета наукових досліджень за темою полягає в узагальненні 

визначеного законодавчими та нормативно-правовими актами України 

понятійного апарату термінології законодавства та її подальшому 

упорядкуванні.  

Теоретична значущість і новизна наукових досліджень полягають у 

виявленні й аналізі теоретичних проблем впорядкування термінології 

законодавства; систематизації існуючих наукових підходів до проблеми; 

здійсненні розмежування окремих понять стосовно впорядкування 

нормативно-правової термінології.  

У рамках зазначеної проблематики досліджуються такі аспекти теми: 

1. Описання особливостей побудови енциклопедичної статті та 

принципів організації даних.  

2. Аналіз різних точок зору на питання, пов'язані з визначенням 

терміну, критеріями виділення термінів, визначенням їх лінгвістичних 

характеристик, а також дослідження проблеми визначення юридичного 

терміна як елемента законодавчої системи. 

3. Формування еталонної бази даних нормативно-правових актів 

України як складової підсистеми електронної енциклопедії законодавства 

України. 

4. Визначення понятійного апарату в процесі формування еталонної 

бази даних нормативно-правових актів України як складової підсистеми 

електронної енциклопедії законодавства України. 

5. Створення та редагування електронного словника термінології 

законодавства України, визначеної законами України. 

Крім зазначеного, проводилась робота з фільтрування всього правового 

поля законодавства України (закони, підзаконні акти та міжнародно-правові 

документи, ратифіковані Україною) для вилучення нормативно-правових 

актів конкретного направлення для їх подальшого упорядкування та 

визначення застосованого понятійного апарату. 

Наукові результати:  

– проаналізовано основні принципи організації та представлення даних 

в електронній енциклопедії в залежності від задачі, що вирішується; 

– розглянуто можливі варіанти побудови енциклопедичної статті та їх 

особливості; 

– досліджено проблему визначення юридичного терміна як елемента 

законодавчої системи та запропоновано умови відбору термінів з текстів 

нормативно-правових актів; 



– досліджено питання впорядкування юридичної термінології взагалі і 

термінології нормативно-правових актів зокрема, зроблено ґрунтовний аналіз 

існуючих наукових підходів як фахівців-лінгвістів, так і фахівців-юристів до 

цієї проблеми; 

– проаналізовано і враховано вимоги до термінів відповідно до 

Національного стандарту України ДСТУ 3966-2000 «Засади і правила 

розроблення стандартів на терміни та визначення понять», Засад 

унормування української термінології та Порадника для укладачів фахових 

словників від Технічного комітету стандартизації науково-технічної 

термінології; 

– визначено теоретичну базу стосовно лексико-семантичної основи 

терміна, форми його представлення та структури, номінативної та 

дефінітивної функцій, критеріїв розмежування слова і терміна, терміна і 

номена чи передтерміна, терміна і терміна-професіоналізма; 

– продовжено формування еталонної бази даних нормативно-правових 

актів України та визначення понятійного апарату в процесі її формування як 

складової підсистеми електронної енциклопедії законодавства України; 

– підготовлено електронний словник термінології законодавства 

України, визначеної законами України; 

– здійснено поглиблений аналіз наявних інформаційних фондів 

законодавства України та сформовано електронні списки нормативно-

правових актів України з гіперпосиланнями на відповідні документи з питань 

інформаційного законодавства та питань впровадження та використання 

інформаційно-комунікативних технологій в галузі освіти з метою їх 

подальшого упорядкування та визначення застосованого в них понятійного 

апарату;  

– видано словник – довідник основних понять та визначень 

українського освітнього законодавства (близько 600 термінів із 90 

нормативно-правових актів); 

Законотворча робота за темою НДР у 2011 р. З квітня 2011 року 

спільно з Апаратом Верховної Ради України, Інститутом законодавства 

Верховної Ради України, Національною парламентською бібліотекою 

розпочаті роботи по розробленню концепції Тезауруса національного 

законодавства та плану заходів щодо її реалізації. Підготовка Тезауруса 

національного законодавства здійснюватиметься з урахуванням досвіду 

підготовки української версії багатомовного Тезауруса ЄС «EVROVOC», 

бази даних «Термінології законодавства України», методики побудови 

Інформаційно-пошукового тезауруса Національної парламентської 

бібліотеки України. Проект передбачає систематизацію та упорядкування 

термінів, що вживаються в чинному законодавстві, та надає можливість 

отримання нагальної інформації про понятійний апарат кожної галузі 

законодавства народним депутатам, законопроектувальникам, експертам. 

Працівники НДЦПІ НАПрН України Антоненко С.А. та Бєсєдна Л.Л. 

увійшли до складу робочої групи проекту та протягом 2011 року брали 

участь у декількох робочих зустрічах за цим напрямом.  



Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі 

у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 6 наукових статей і тез наукових доповідей.  

Науковий журнал: 

Правова інформатика. – № 1(29)/2011. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 

2011. – 100 с. 

 

Науково-дослідний інститут правового 

забезпечення інноваційного розвитку 

 

І. По перехідним  фундаментальних темах  

ТЕМА «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної 

політики України в контексті Європейської інтеграції»(РК УкрІНТЕІ № 

0110U000882).Затверджена Постановою Президії АПрН України № 54/4-Б 

від 08 квітня 2010 року. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Д. В. Задихайло.  

Термін виконання – 2010-2014 рр. 

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:  

– Обґрунтовано необхідність кодифікації підгалузевого рівня у 

господарському законодавстві не виключно шляхом розширення його змісту, 

а розробкою концептуально і юридично залежних від базового господарсько-

правового забезпечення відповідних відносин Господарським кодексом 

України цілої низки підгалузевих кодексів (перш за все, Інноваційного 

кодексу України), що дозволить лише зміцнити їх системність та 

ефективність, та створить можливості для подальшого розвитку 

господарського законодавства, забезпечуючи повноту і цілісність 

регулювання окремих суспільно значимих сфер господарювання. 

– Доведено, що саме реалізація державної інноваційної політики через 

діяльність уповноважених її органів, у процесі реального застосування 

державою власних організаційно-господарських повноважень, в тому числі 



організаційних, фінансових, інституційних тощо і буде визначати напрямки 

та інтенсивність «спрацювання» визначених законодавством форм 

функціонування інноваційних відносин на різних ланках інноваційної 

системи. Названі відносини загалом реалізуються в межах тріади суспільних 

інститутів, яка складається з інноваційного законодавства, діяльності 

відповідних органів держави та реалізацією останніми сформованої 

інноваційної політики. 

– Проектом Інноваційного кодексу вперше запропоновано цілісне 

системне регулювання інноваційних відносин, що охоплює не тільки усі 

основні ланки національної інноваційної системи, зокрема, підсистеми науки, 

технічного забезпечення інноваційних продуктів, інноваційно-

впроваджувальної підсистеми, підсистеми інноваційної інфраструктури. 

– Аргументовано, що для забезпечення функціонування ринкових 

інноваційних відносин, ринку інноваційних продуктів, де приватний інтерес 

під впливом надвисоких ризиків не може досягти інтенсивності, необхідної 

для забезпечення рушійною силою всього інноваційного процесу, 

компенсатором численних неспроможностей цього ринку повинна виступати 

спеціально створювана національна інноваційна система. 

–  Обґрунтовано необхідність реформування системи правового 

забезпечення економічної безпеки держави. Доведено, що недооцінка цієї 

парадигми в законодавчій практиці породжує загрозу підриву економічної 

безпеки держави як основи самостійного і сталого розвитку України.  

– Визначено, що під інноваційною безпекою слід розуміти стан 

захищеності національної інноваційної системи, що дозволяє державі 

здійснювати нововведення на власній основі, протистояти зовнішнім 

технологічним загрозам, забезпечувати сталий процес створення,  

використання і поширення нових знань та технологій на основі поєднання 

науково-технологічного потенціалу України і можливостей міжнародного 

кооперування у сфері трансферу технологій й формування тим самим умов 

для науково-технічного розвитку економіки держави. 

– Під технологічною безпекою слід розуміти стан науково-

технологічного та виробничого секторів національної економіки, який дає 

змогу забезпечити їх належне функціонування та сталий розвиток незалежно 

від  зовнішніх та внутрішніх факторів, достатнє збереження та підтримання  

наявного потенціалу в них, високий рівень конкурентоспроможності ві-

тчизняної продукції, а також гарантування державного суверенітету за 

рахунок власних інтелектуальних і технологічних ресурсів. 

– Під науково-технічною безпекою слід розуміти стан науково-

технологічного та виробничого секторів національної економіки, що 

забезпечує стале відтворення національної інноваційної системи, дозволяє 

зберігати і підтримувати її необхідний рівень, прогнозувати і попереджувати 

загрозливі явища в економічному, екологічному, соціальному середовищі, на 

ринках сировини і готової продукції, і який є мінімально необхідним для 

своєчасного переходу до нових технологічних укладів.   



– Аргументовано доцільність розробки високоефективної стратегії 

розвитку галузей промисловості з урахуванням їх інноваційної 

спрямованості. 

– Запропоновано необхідність підвищення інвестиційної й інноваційної 

активності, реалізації конкурентних переваг вітчизняних виробництв, 

підтримки тих галузей національної економіки, які можуть бути носіями 

економічного росту, при забезпеченні економічної безпеки держави на всіх 

рівнях економіки. 

– Розроблений механізм венчурного інвестування в інноваційній сфері. 

Визначено, що під венчурним інвестуванням треба розуміти фінансові 

інвестиції з високим ступенем ризику в активи суб‘єктів інноваційної 

діяльності для реалізації інноваційного проекту.  

– Визначено коло учасників венчурних фондів, якими можуть бути: 

держава в особі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності, юридична або фізична особа.  

– Запропоновано створення державного венчурного фонду за 

ініціативою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності, за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно 

до чинного законодавства. Державний венчурний фонд є юридичною 

особою, створюється у формі приватного акціонерного товариства, та 

повинен підлягати обов‘язковій державній реєстрації у Державному реєстрі 

венчурний фондів. 

– Запропоновано створення нового елементу інноваційної 

інфраструктури – компанії з управління правами інтелектуальної власності та 

розроблено особливості діяльності такої компанії.  

– Досліджено питання здійснення контролю як однієї з основних 

функцій державного управління. Визначені види контролю (за сферою 

діяльності), а саме: відомчий, міжвідомчий і надвідомчий.  

– Обґрунтовано доцільність внесення до митного реєстру, крім 

існуючих, також наступних об‘єктів права інтелектуальної власності: 

винаходи, корисні моделі, ноу-хау, комерційна таємниця, в перспективі – 

технології. 

– Досліджено сучасне законодавче регулювання в Україні договірних 

відносин зі створення та передачі інноваційного продукту іноземному 

контрагенту. Доведено необхідність закріпити в законодавстві України 

вимогу про обов‘язкову державну експертизу технологій та технологічних 

продуктів, які передаються за зовнішньоекономічними договорами, та 

державну реєстрацію останніх. 

– Обґрунтовано, що одним із засобів забезпечення національних 

інтересів України повинна стати обов‘язкова державна реєстрація договорів 

про створення або передачу інноваційного продукту за участю іноземного 

суб‘єкта господарювання спеціально уповноваженим органом державної 

влади у сфері інноваційної діяльності. 



– Обґрунтовано право фізичних осіб, які здійснюють наукову, науково-

технічну та інноваційну діяльність, на вільний вибір форм участі у такій 

діяльності.  

– Обґрунтовано, що інноваційна діяльність як складний процес 

освоєння і втілення нового наукового знання в практичну діяльність 

супроводжується виникненням соціальних ризиків щодо фізичних осіб, які 

беруть у ній участь. Здебільшого ці ризики пов‘язані з вірогідністю 

ненастання очікуваних результатів або настання негативних результатів такої 

діяльності; 

– Обґрунтовано сутність та головні характеристики консалтингу як 

наукомісткої послуги; доведено, що консалтинг, з одного боку є технологією 

(технологія консультування), отже, може бути об‘єктом трансферу 

технологій; з іншого боку консалтингові послуги – є спеціальним каналом 

трансферу технологій (передачі систематизованого знання про виробництво 

продукції, застосування процесу чи надання послуг) на комерційній основі. 

– Визначено, що знаннєінтеграційна роль консалтингу полягає у 

забезпеченні суб‘єктів  інноваційної діяльності консалтинговими ресурсами – 

професійними знаннями, які у процесі консультування отримують 

інституційне закріплення і передаються інноваторам на комерційних засадах 

разом з супутньою інформацією.  

– Розкрито інноваційну функцію консалтингу, яка полягає в сприянні 

(а) прискоренню впровадження нових знань і досвіду в господарську 

практику, (б) залученню інтелектуальних продуктів-новацій в економічний 

оборот,(г) здійсненню системного інноваційного процесу ринкового типу, (д) 

розвитку інноваційної діяльності та підвищенню інноваційної активності 

бізнесу. 

– Висвітлено особливості патентно-ліцензійної роботи у галузі 

охорони здоров`я (фармацевтичний сектор): стан законодавчого регулювання 

та наукової розробленості питання патентного регулювання фармацевтичної 

галузі, проаналізовані проблемні питання правового забезпечення 

фармацевтичного сектору, сформульовані пріоритетні  напрямки  роботи для 

формування відповідної нормативно-правової бази з метою упорядкування 

правовідносин у сфері патентування фармацевтичних продуктів. 

– Обґрунтовано процес транснаціоналізації в освітній сфері. Доведено, 

що вихід національних ВНЗ на міжнародні освітні ринки має таку саму 

логіку, що й розвиток виробничих підприємств: лібералізація (становлення 

ВНЗ як комерційного підприємства) → традиційна інтернаціоналізація 

(становлення ВНЗ як експортного підприємства) → транснаціоналізація 

(перетворення ВНЗ на ТНК) → глобалізація (створення глобальних ВНЗ). 

– Проведено аналіз правової природи соціального ризику та визначено 

соціальний ризик як вірогідність настання соціальної незахищеності людини 

внаслідок подій, які призводять до бідності людини через втрату засобів для 

існування або суттєвого їх зменшення, і які визнані державою як підстава для 

надання певного блага для компенсації  його наслідків.   



– Проаналізовано сутність інноваційної культури суспільства як 

одного з чинників інноваційної активності в державі, а також окреслені 

проблеми, пов‘язані із становленням національної інноваційної системи 

України та її правового регулювання. 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в 

участі у науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 5 наукових статей і тез наукових доповідей.  

1. Видано збірник тез доповідей: Проект Інноваційного кодексу як новий 

етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері: матеріали наук.-практ. 

конф., м. Харків, 14 червня 2011 р. / редкол. : С.М. Прилипко, Ю.Є. 

Атаманова, Д. В. Задихайло – Х. : «ФІНН», 2011. – 360 с.; 

2. Видано збірник тез доповідей: Шляхи формування національної 

інноваційної системи та удосконалення інноваційного законодавства: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 листопада 2011 р. / 

редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д.В. Задихайло. – Х. : НДІ ПЗІР, 

2011. – 302 с.; 

3. Видано збірник тез доповідей: Правові проблеми переходу до 

інноваційної моделі економічного розвитку України : матеріали наук.-практ. 

конференції, 25 лист. 2011 р. [Текст]. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 

2011. – 338 с. 

4. Опубліковано проект Інноваційного кодексу України – Проект 

Інноваційного кодексу України. – Х. : Право, 2011. – 136 с. – (Серія 

«Інноваційне суспільство і розвиток законодавства»). 

5. Пашков В.М. Проекти нормативно-правових актів у сфері 

реформування системи охорони здоров‘я / В.М. Пашков. – Серія: 

«Інноваційне суспільство і розвиток законодавства». – Х.: «ФІНН», 2011. – 92 

с.  

6. Опубліковано монографію: Матвєєва А. В. Транспортний коридор: 

правова природа, зміст, види та учасники (комплексне дослідження): 

[Монографія]. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2011. – 208 с.    

 

ТЕМА «Проблеми правового регулювання об’єктів інноваційних 

відносин» (РК УКРІНТЕІ № 0110U000883) Затверджена Постановою 

Президії АПрН України № 54/4-Б від 08 квітня 2010 року. Термін виконання 

– 2010-2013 рр. 

Науковий керівник – д.ю.н., доцент 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 науково-

технічної продукції та договорів на виконання науково-дослідних/ дослідно-

конструкторських 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) Здійснено аналіз правової природи інноваційних об‘єктів та їх 

ознак. Інноваційним об‘єктом слід визнати інноваційний продукт, який 

фактично є проміжним об‘єктом між новим рішенням, ідеєю, та результатом 

її впровадження – власне інновацією; 

2) Проведено дослідження питання щодо співвідношення інновацій 

та об‘єктів права інтелектуальної власності, на підставі якого установлено, 

що до основних функцій інновацій слід віднести інтелектуально-

інформаційну, техніко-технологічну, інвестиційну та конкурентну;  

3) визначені такі вимоги до нових ідей для їх реалізації як інновацій: 

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; 

4) визначено, що під складним об‘єктом інтелектуальної діяльності 

необхідно розуміти такий об‘єкт, що поєднує декілька результатів 

інтелектуальної діяльності, які підлягають охороні (об‘єктів права 

інтелектуальної власності), з метою їх використання за єдиним призначенням 

(з єдиною метою). Тобто «складними» можуть бути як об‘єкти права 

інтелектуальної власності, так й інші результати інтелектуальної діяльності; 

5) Проведено аналіз особливостей правового регулювання інноваційних 

відносин в Європейському Союзі з метою визначення інноваційних об‘єктів 

та основних договірних форм їх передачі за законодавством Європейського 

Союзу.  

6) Досліджено правову природу та особливості правового режиму 

обороту технологій, розроблено модель правового регулювання 

технологічних відносин; проведено дослідження правової природи 

комп‘ютерних програм як об‘єктів інноваційних відносин та форми їх 

захисту; досліджено правову природу програмного забезпечення, висвітлені 

позитивні і негативні сторони захисту комп‘ютерних програм як об‘єктів 

авторського права; 

7) досліджено поняття та правовий режим охорони та використання 

науково-технічної інформації, пов‘язаної з розробкою і реалізацією 



інноваційного проекту; визначено науково-технічну інформацію як суму 

знань, що стосуються розвитку науки, техніки і виробництва;  

8) . досліджено проблему впливу інноваційного розвитку на стан 

природного середовища та екологічну безпеку населення; обґрунтовано 

необхідність та безальтернативність для України переходу в оцінці 

соціально-економічного розвитку країни до методології сталого розвитку з 

використанням методик діагностики макроекономічного стану 

функціонування економіки, національної або світової: системи національних 

рахунків, прийняту Генеральною асамблеєю ООН, та системи т.з. «зелених 

рахунків», які визначають взаємозв‘язок між станом навколишнього 

природного середовища і функціонуванням національної економіки в єдиній 

системі національних рахунків; 

9) Досліджено проблему визначення договорів інноваційного типу, у 

межах якого проаналізовано конструкції договору на створення 

інноваційного продукту, який на сьогодні є непойменованим; визначено, що 

головною системоутворюючою ознакою, яка дозволяє виділити договори 

інноваційного характеру серед інших господарських договорів, є пов‘язаність 

дій учасників інноваційного процесу з інноваційним циклом, який 

складається зі стадій, кожна з яких знаходить свій прояв у тому чи іншому з 

різновидів договорів інноваційного характеру; 

10) досліджені проблеми правового забезпечення розробки, виробництва 

та впровадження безпечної інноваційної продукції; встановлено, що технічне 

регулювання стосується тільки обов‘язкових вимог до продукції, а також 

перевірки їх дотримання; виокремлено загальні вимоги щодо безпеки 

інноваційної продукції, їх правове закріплення та пропозиції щодо 

вдосконалення правового регулювання. Необхідним також є чітке окреслення 

правових засобів забезпечення безпеки інноваційної продукції з урахуванням 

досвіду вирішення цього питання в країнах Європейського Союзу; 

11) Під час дослідження закріплення права на інноваційну діяльність на 

конституційному рівні було проведено аналіз соціальних умов, що сприяють 

інноваціям; проведено узагальнення і порівняння основних економічних та 

юридичних підходів до визначення інновацій та інноваційної діяльності; на 

цій основі сформульовані їх суттєві риси; 

12) Проведено дослідження елементів юридичного складу для набуття 

права власності на інноваційний продукт (спеціальні теоретичні аспекти); 

надана теоретична конструкція похідного набуття права власності на 

майновий об‘єкт (за зобов‘язальним договором шляхом передання – traditio, 

як речового правочину); 

13) Досліджено правовий статус венчурних фондів як особливих учасників 

інноваційних відносин; визначено ознаки венчурного інвестування; надано 

характеристику венчурного фонду за вітчизняним законодавством;  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 5 наукових статей і тез наукових доповідей.  



Видано збірник тез доповідей: Проект Інноваційного кодексу як новий 

етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері: матеріали наук.-практ. 

конф., м. Харків, 14 червня 2011 р. / редкол. : С.М. Прилипко, Ю.Є. 

Атаманова, Д. В. Задихайло – Х. : «ФІНН», 2011. – 360 с.; 

Видано збірник тез доповідей: Шляхи формування національної 

інноваційної системи та удосконалення інноваційного законодавства: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 листопада 2011 р. / 

редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д.В. Задихайло. – Х. : НДІ ПЗІР, 

2011. – 302 с.; 

Видано збірник тез доповідей: Правові проблеми переходу до 

інноваційної моделі економічного розвитку України : матеріали наук.-практ. 

конференції, 25 лист. 2011 р. [Текст]. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 

2011. – 338 с. 

Опубліковано проект Інноваційного кодексу України – Проект 

Інноваційного кодексу України. – Х. : Право, 2011. – 136 с. – (Серія 

«Інноваційне суспільство і розвиток законодавства»). 

 

ТЕМА «Дослідження проблем правового забезпечення інвестування 

інноваційної діяльності» (РК УКРІНТЕІ № 0111U003962) Затверджена 

Постановою Президії НАПрН України № 74/2 від 24 вересня 2010 р. Термін 

виконання – 2011-2014 рр. 

Науковий керівник – к.ю.н., доцент Р. П. Бойчук  

Мета теми: дослідження положень чинного законодавства України, що 

регулює суспільні відносини, пов‘язані із залученням, освоєнням, 

використанням інвестицій (в тому числі іноземних), що включають і містять 

в собі інноваційні об‘єкти; підготовка рекомендацій щодо удосконалення 

чинних нормативно-правових актів з питань регулювання інвестиційної та 

інноваційної діяльності з  метою усунення наявних прогалин та колізій у 

правовому регулюванні та забезпечення одноманітності їх застосування, 

створення спеціальних правових режимів їх втілення. 

У рамках зазначеної проблематики досліджувалися такі аспекти теми: 

1) проведення дослідження юридичного змісту та співвідношення таких 

правових категорій як: інвестиція, іноземна інвестиція; інновація; новації; 

нововведення; інноваційний продукт; інноваційна продукція, правовий 

режим, спеціальний правовий режим; 

2) аналіз чинного законодавства України, що визначає особливості та 

різновиди правового режиму об‘єктів інвестиційних правовідносин які 

містять в собі інновації; 

3) вивчення особливостей правового статусу суб‘єктів інвестиційних 

відносин за участю іноземного елементу;  

4) визначення проблем законодавчого забезпечення впровадження 

(реалізації) інвестиційних інновацій суб‘єктами господарювання; 

5) дослідження проблематики господарсько-правового регулювання 

договірного забезпечення відносин, пов‘язаних залученням, освоєнням, 

використанням інвестицій на території України та за її межами. 



Наукові результати:  

1. досліджено сутність та визначено поняття інвестиційних правовідносин 

у сфері інноваційної діяльності. Досліджені особливості суб‘єктів 

інвестиційних правовідносин у сфері інноваційної діяльності. Проведений 

аналіз засобів державного регулювання інвестиційних відносин у сфері 

інноваційної діяльності, проблем захисту інноваційного продукту, 

створеного за державні кошти.  

2. Доводиться, що під інвестиціями слід розуміти ті економічні ресурси, 

що направляються на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на  

розширення чи модернізацію виробничого апарату. 

3. Виокремлено наступні ознаки інвестицій: 

 це – майно або майнові права, що мають певне господарське 

призначення і можуть бути використані у якості інвестиції;  

 інвестиція стає такою лише з моменту її вкладення в господарський 

обіг капіталу; 

 це – цінності, які належать особі на праві власності чи іншому 

похідному від нього праві;  

 вкладення відбувається безпосередньо в об‘єкт підприємницької 

діяльності (основні й обігові кошти, статутний капітал);  

 вкладення зазначених цінностей здійснює спеціальний суб‘єкт – 

інвестор; 

 інвестиція передбачає в результаті одержання позитивного 

економічного результату – прибутку (доходу) від її використання чи 

користування нею;  

 відмова від негайного отримання зустрічного відшкодування від 

реципієнта і обумовлений цим більший ступінь ризику. інвестиція має 

довгостроковий характер використання чи користування нею; 

 ризиковий характер інвестиції виявляється в можливості одержання не 

тільки позитивного, але і негативного результату, що посилюється рядом 

факторів,  пов‘язаних з довгостроковим характером використання інвестиції 

в підприємницькій діяльності.  

4. Сукупність ознак, які характеризують інвестицію, є одночасно і 

критеріями, за якими вони класифікуються, а саме: 

 за фізичними якостями та родовими ознаками – на майнові та 

немайнові; 

 за джерелами інвестування на дві загальні великі групи. Це – внутрішні 

(національні) та іноземні інвестиції; 

 за формами власності – на недержавні (приватні та колективні 

інвестиції) та державні (включаючи комунальні) інвестиції; 

 за характером і ступенем участі суб‘єктів в інвестиційній діяльності 

можна виділити прямі та портфельні інвестиції. 

5. Визначено, що головними напрямками державної інвестиційної 

політики на найближчу перспективу є: збільшення обсягів капітальних 

вкладень суб‘єктів господарювання за рахунок прибутку і нової 



амортизаційної політики; посилення впливу держави на активізацію 

інвестиційного процесу через збільшення обсягів бюджетного фінансування 

капітального будівництва великих інфраструктурних об'єктів і введення 

кредитних основ бюджетного фінансування інвестицій; створення умов для 

залучення довгострокових кредитів комерційних банків, упорядкування 

діяльності інвестиційних і інноваційних фондів, ефективність приватизації; 

збільшення інвестиційних ресурсів, що формуються на фондовому ринку і за 

рахунок заощаджень населення; введення економічного механізму 

страхування ризиків внутрішніх і зовнішніх інвестицій; утворення 

відповідних інститутів з питань інтеграції промислового і банківського 

капіталу, мобілізації засобів під ефективні інвестиційні проекти в пріоритетні 

галузі економіки. 

6. Визначено роль концепції (доктрини), форми, методи, засоби, 

механізми, та притаманні їм інструменти державного управління 

інвестиційною діяльністю як складовою частиною економічної діяльності. 

7. Аргументовано, що захист прав суб‘єктів інвестиційної діяльності – це 

сукупність  засобів, установлених законодавством, метою яких є відновлення 

порушених прав суб‘єктів інвестиційної діяльності і застосування санкцій у 

відношенні порушників охоронюваних законом прав і інтересів. 

8. Проведено аналіз засобів захисту прав інвесторів, встановлених 

законодавством України і міжнародними договорами.  

9. Проведено класифікацію суб‘єктного складу інвестиційних відносин за 

їх функціональним значенням і належністю до національного правового 

режиму.  

10. Визначено дефініцію об‘єкта інвестиційних відносин, висвітлені 

його ознаки та види. Детально досліджені окремі його види, у тому числі 

специфіка науково-технічної продукції, ноу-хау та майнових прав як об‘єктів 

інвестування. 

11. Визначено, що інвестиційна діяльність у сфері сільського 

господарства та відповідні інвестиційні правовідносини мають свою 

специфіку та особливості. Останні проявляються в існуванні специфічних 

суб‘єктів між якими вони виникають, об‘єктів інвестиційних правовідносин у 

сфері сільського господарства, особливих правах та обов‘язках їх учасників, 

а також специфічних юридичних фактів, що викликають до життя вказані 

правовідносини. 

12. Розкрито поняття інвестиційних правовідносин у сфері 

сільського господарства, що визначаються, як врегульований нормами права 

комплекс суспільних відносин, що виникають на підставі юридичних фактів 

між сільськогосподарськими товаровиробниками та інвесторами з приводу 

певних об‘єктів, змістом яких є права й обов‘язки їх учасників у сфері 

сільськогосподарського виробництва, що здійснюються з метою отримання 

прибутку або досягнення певного соціального ефекту. 

13. Встановлено, що у чинному аграрному законодавстві України 

існує певна сукупність правових норм, що визначають особливості 



інвестиційних відносин та інвестиційної діяльності у сфері сільського 

господарства. 

14. Надано характеристику об‘єктів інвестиційних правовідносин у 

сфері сільського господарства, зазначено, що ними можуть виступати 

широке коло об‘єктів, –  будь-яке майно, земельні ділянки, основні виробничі 

фонди, призначені для виробництва сільськогосподарської продукції та її 

первинної переробки, зберігання, транспортування і реалізації виробленої 

продукції, науково-технічні досягнення, прогресивні технології, паливні та 

енергетичні ресурси, хімічні засоби захисту рослин і тварин, підвищення 

родючості ґрунтів, грошові кошти, праця робітників і спеціалістів сільського 

господарства. 

15. Розглянуто суб‘єктів інвестиційних правовідносин у сфері 

сільського господарства, їх права та обов‘язки. Суб‘єктами інвестиційних 

правовідносин у сфері сільського господарства з одного боку є інвестори, а з 

іншого – особи, які отримують, використовують інвестиції – 

сільськогосподарські товаровиробники. При цьому участь в інвестиційних 

правовідносинах у сфері сільського господарства саме названих суб‘єктів є 

обов‘язковою. 

16.  Досліджено питання державного регулювання інвестиційних відносин 

у сфері сільського господарства, що здійснюється системою державних 

органів та органів місцевого самоврядування.  

17.  Досліджені передумови для розвитку системи недержавного пенсійного 

забезпечення. Проаналізоване законодавство щодо  пенсійної реформи в країні, 

визначені правові засади функціонування недержавних пенсійних фондів, а 

також державного регулювання ринку фінансових послуг у сфері 

накопичувального пенсійного забезпечення. 

18.  Розроблено методичні вказівки з визначення ризиків, що виникають на 

ринках фінансових послуг, з метою вдосконалення системи визначення та 

мінімізації ризиків учасників ринку фінансових послуг. Розроблена система 

оцінки ризиків учасників ринку фінансових послуг може бути використана як 

у внутрішній поточній діяльності фінансової установи, так і для визначення 

оптимального страхового забезпечення при страхуванні фінансових втрат. 

19.  Визначено переваги нагляду на основі оцінки ризиків, серед яких слід 

виділити, що такий нагляд вимагає більшої підзвітності та відповідальності з 

боку директорів і керівництва учасників ринку фінансових послуг; такий 

нагляд є більш активним, тому що він вимагає від компаній визначення тієї 

чи іншої політики, контролю і процедур для подолання різних ризиків, з 

якими вона стикається.  

20.  Виділено десять категорій ризику: кредитний, зміни процентної 

ставки, ринковий, валютний, операційно-технологічний, репутації, 

юридичний, стратегічний, надмірного регулювання, ліквідності. Основою 

такої класифікації буде кількісний поділ ризиків страхової діяльності на: 

катастрофічні, великі (значні), середні та дрібні (незначні).  



21.  Зазначено, що оцінка валютного ризику провадиться і в часовому 

вимірі за напрямом ризику як: (а) такий, що зменшується; (б) стабільний; (в) 

такий, що зростає. 

22.  Визначено, що в Україні регулювання незаконного використання 

інсайдерської інформації та маніпулювання цінами здійснюється численними 

нормативно-правовими актами, які мають різну юридичну силу; низка питань 

залишається неврегульованими. Враховуючи особливу небезпечність 

вказаних зловживань для фондового ринку України, необхідно прийняти 

окремий закон «Про інсайдерську діяльність та маніпулювання цінами».  

23.  Аргументовано, що визначення інсайдерів у законодавстві України є 

вузьким, пропонується його розширити. До інсайдерів повинні належати 

члени управлінських, виконавчих та наглядових органів емітента, які не є 

посадовими особами емітента, власники не голосуючих акцій. У зв‘язку з 

цим ч. 3 ст. 44 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» потребує 

уточнення. 

24.  обґрунтовано доцільність встановлення випадків відстрочення 

оприлюднення інсайдерської інформації – для запобігання порушенню 

законних інтересів емітента, за умови, що таке відстрочення не може ввести 

громадськість в оману, та за умови, що емітент буде спроможним 

забезпечити конфіденційність цієї інформації. 

25.  Зазначено, що стабілізаційні дії щодо фінансових інструментів або 

торгівлі власними акціями в програмах з викупу власних акцій можуть бути 

законними за певних обставин, зокрема, з економічних міркувань, і тому не 

можуть бути самі по собі розглядатися як зловживання на ринку, за умови, 

що такі операції здійснюються відповідно до заходів з імплементації, які 

ухвалені згідно з процедурою, визначеною в частині 2 статті 17 Директиви 

2003/6/ЄС (ст. 8 Директиви 2003/6/ЄС). Українське законодавство слід 

доповнити аналогічними нормами. 

26.  Проведено аналіз особливостей інноваційних форм співпраці 

держави/територіальної громади з приватним бізнесом. 

27.  Визначено основні форми співпраці держави/органів місцевого 

самоврядування з приватними підприємцями/підприємницькими 

організаціями, передбачені вітчизняним законодавством. 

28. Визначено основні сфери державно-приватного партнерства, 

серед яких: освіта, транспорт, нерухомість, громадський порядок, охорона 

природи та фінансовий сектор; 

29. Виділено характерні ознаки державно-приватного партнерства; 

визначено публічно-приватне партнерство – як таке, що зумовлено 

суспільними потребами в реалізації складних та/або довгострокових 

інвестиційних/інноваційних проектів, які носій публічних інтересів (держава, 

АРК, територіальна громада) неспроможний реалізувати самостійно (без 

залучення приватних партнерів) через відсутність необхідних коштів та 

інших складових, необхідних для виконання таких проектів (досвіду, 

кваліфікованого персоналу, новітніх технологій тощо).  



30. проаналізовано форму акціонерного товариства для приватно-

публічного партнерства, дозволяє, з одного боку, об‘єднати партнерів в 

рамках створеної за їх участю господарської організації, а з іншого – 

залучити додаткові інвестиції за рахунок емісії додаткових акцій з наступною 

їх реалізацією інвесторам, зберігаючи при цьому за державним та приватним  

партнерами контроль над таким товариством. 

31. Розроблено поняття господарсько-управлінської технології та 

визначено особливості застосування таких технологій у відносинах 

державно-приватного партнерства, його інституційної форми.  

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці 4 наукових статей і тез наукових доповідей.  

Видано збірник тез доповідей: Проект Інноваційного кодексу як новий 

етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері: матеріали наук.-практ. 

конф., м. Харків, 14 червня 2011 р. / редкол. : С.М. Прилипко, Ю.Є. 

Атаманова, Д. В. Задихайло – Х. : «ФІНН», 2011. – 360 с.; 

Видано збірник тез доповідей: Шляхи формування національної 

інноваційної системи та удосконалення інноваційного законодавства: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 листопада 2011 р. / 

редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д.В. Задихайло. – Х. : НДІ ПЗІР, 

2011. – 302 с.; 

Видано збірник тез доповідей: Правові проблеми переходу до 

інноваційної моделі економічного розвитку України : матеріали наук.-практ. 

конференції, 25 лист. 2011 р. [Текст]. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 

2011. – 338 с. 

Опубліковано проект Інноваційного кодексу України – Проект 

Інноваційного кодексу України. – Х. : Право, 2011. – 136 с. – (Серія 

«Інноваційне суспільство і розвиток законодавства»). 

Опубліковано монографії:  

 Чайкін І. Б. Правове регулювання ризиків на ринках фінансових 

послуг: [Монографія]. – Х.: Вид-во «Юрінком Інтер», 2011. – 209 с.    

 Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан 

і перспективи розвитку) / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, Н. М. 

Клименчук. – Харків : Видавництво «ФІНН», 2011. –  256 с.  

 

 

ІІ. ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ 

РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ 

ПРОГРАМАМИ І ДЕРЖАВНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ, ПІДГОТОВКА 

НАУКОВИХ КАДРІВ У СФЕРІ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

 (бюджетна програма 6581040) 



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 2011 році проводилися дослідження за 9 темами, одну з яких 

завершено. 

 Мета дослідження, зазначена у паспорті бюджетної програми на 2011 

рік, була повністю досягнута. Зокрема, опубліковано: 12 друкованих робіт, 50 

публікацій у фахових виданнях, підготовлено  проекти нормативно-

правовових актів. 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

 

ТЕМА „Комплексне дослідження кримінально-правових, 

кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних 

заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства”.   

Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 67/4 від 13 

листопада 2009 р. та постановою Вченої ради ІВПЗ НАПрН України № 5/1 

від 28 грудня 2009 р. Номер державної реєстрації 0110U001499. Науковий 

керівник теми: акад. НАПрН України В.І. Борисов. Термін виконання: I кв. 

2010 р. – IV кв. 2012 р. 

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 кримінально-

процесуального 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 такими напрямками:  

–  теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за корупційні 

правопорушення; 

–  кримінально-процесуальний напрямок протидії корупційним 

правопорушенням; 

–  проблеми формування криміналістичних методик розслідування 

корупційних злочинів; 

–  правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням. 

 Наукові результати:           

  1) проаналізовано законопроекти та новели законодавства про 

кримінальну відповідальність за злочини корупційної спрямованості та 

підготовлені й зауваження пропозиції щодо їх удосконалення;   

2) проаналізовано чинники, які сприяють поширенню корупції в Україні 

та окреслено шляхи мінімізації цього аномального явища. Підготовлено 

пропозиції щодо удосконалення редакції ст. 368
1
 КК України «Незаконне 

збагачення»; 

3) відпрацьовано схему здійснення дослідження на емпіричному рівні 

(етапі) та розроблено концепцію вивчення стану злочинності в Україні, 

зокрема, корупційної спрямованості; 

4) визначено методологічні засади дослідження та апробація 

кримінально-правових норм Розділу VII-а Особливої частини КК України; 

5) синтезовано доктринальне знання щодо визначення понять 

«корупційне правопорушення», «корупційний злочин»; 

6) проаналізовано кримінально-процесуальний механізм здійснення 

провадження по розгляду заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або 

готуються з метою виявлення недоліків, що сприяють вчиненню корупційних 

правопорушень, а також виявлено недоліки чинного кримінально-

процесуального законодавства  щодо порядку розгляду заяв та повідомлень 

про такі злочини; 

7) проведено порівняльно-правовий аналіз кримінально-

процесуального законодавства держав СНД та виявлено недоліки чинного 

кримінально-процесуального законодавства щодо регулювання порядку 

прийняття кримінально-процесуальних рішень на досудовому провадженні 

та нормативних вимог до них;  



8) проведено порівняльно-правовий аналіз процесуального порядку 

здійснення контролю та нагляду за діяльністю органів дізнання, досудового 

слідства та прокурора;  

9) проаналізовано процесуальний порядок прийняття кримінально-

процесуальних рішень у судових стадіях кримінального процесу та 

нормативних вимог до них; 

10) проаналізовано чинний механізм здійснення судового та відомчого 

контролю з метою його оптимізації та попередження вчинення корупційних 

правопорушень. 

11) підготовлено доповідну записку за результатами опитування 

слідчих з проблем удосконалення методики розслідування хабарництва;  

12) підготовлено доповідну записку за результатами узагальнення 

кримінальних справ про розслідування хабарництва; 

13) досліджено міжнародні стандарти визначення корупційних 

правопорушень та заходи протидії ним (аналіз змісту актів Ради Європи, 

ООН, інших міжнародних організацій), а також досвіду окремих країн у цій 

сфері; 

14) досліджено матеріали судової статистики щодо корупційних злочинів 

за 2008–2011 рр. та узагальнень практики застосування кримінального 

законодавства щодо окремих категорій корупційних злочинів, проведених 

Верховним Судом України та судовою колегією з кримінальних справ 

Вищого спеціалізованого суду України; 

15) вивчено досвід окремих  зарубіжних країн та міжнародних інституцій 

(МВФ, Світового банку, GRECO) стосовно моніторингу та оцінювання рівня 

корупції. 

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, 2 наукових статей і 3 тез наукових 

доповідей:   

Шепітько В. Ю. Розслідування хабарництва // Настільна книга 

слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. 

Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Вид. Дім «Ін 

Юре», 2011. – С. 368-371;   

Журавель В.А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом // Настільна  книга  слідчого: наук.-практ.  

видання  для слідчих і дізнавачів.  – 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Вид. Дім 

"Ін Юре", 2011. – С. 322-335 (1,5 д.а.). 

 

ТЕМА «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)».   

Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 67/4 від 13 

листопада 2009 р. та постановою Вченої ради ІВПЗ НАПрН України № 5/2 



від 28 грудня 2009 р. Номер державної реєстрації 0110U001498. Науковий 

керівник теми: акад. НАПрН України В.І. Борисов. Термін виконання: I кв. 

2010 р. – IV кв. 2012 р. 

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. 

Наукові результати:   

1) складено перелік джерел спеціальної літератури, що стосується 

теоретичних та практичних проблем соціальної адаптації осіб, 

звільнених із місць позбавлення волі; 

2) складено макет анкети для проведення контрольного 

опитування осіб, які відбули покарання у виді позбавлення або 

обмеження волі на певний строк; 

3) оброблено матеріали анкетування зазначених осіб та розроблено 

макет узагальнюючих таблиць; 

4) підготовлено аналітичну довідку за результатами соціально-

правового та кримінологічного вивчення осіб, які відбули покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, наукових статей і тез наукових 

доповідей:   

Науково-практичний коментар: Положення про спостережні 

комісії: наук.-практ. коментар / І.С. Яковець; за заг. ред. Степанюка А. 

Х. – Донецьк : «Донецький Меморіал», 2011. – 140 с. (3,72 д. а.); 

 

ТЕМА «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)».   

Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 67/4 від 13 

листопада 2009 р. та постановою Вченої ради ІВПЗ НАПрН України № 5/3 

від 28 грудня 2009 р. Номер державної реєстрації 0110U001497. Науковий 



керівник теми: акад. НАПрН України В.І. Борисов. Термін виконання: I кв. 

2010 р. – IV кв. 2013 р. 

Метою наукового дослідження є: розробка проекту нормативно-

правового 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, а також здійснення за зверненням 

відповідних державних органів науково-консультативного супроводу 

впровадження результатів дослідження. 

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.  

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, наукових статей і тез наукових 

доповідей:   

Борисов, В.І. Організація роботи персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України з підготовки засуджених до звільнення: наук.-

практ. посібник / В.І. Борисов, А.В. Байлов, В.С. Батиргареєва та ін. – Х.: 

ХНУВС, 2011. – 332 с.  

В.І. Борисов, А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, О.І. Опанасенков. Огляд 

результатів анкетування щодо вивчення сучасного стану процесу реінтеграції 

в суспільство осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк // Питання боротьби зі злочинністю : зб. 

наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Вип. 21. – Х.: Право, 2011. – С. 23-33. 

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва  

та місцевого самоврядування 

 

ТЕМА «Проблеми правового регулювання організації і діяльності 

апарату Президента України».  



Тему дослідження затверджено Вченою радою Інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 9 від 

20.09.2010 р.). РК УкрІНТЕІ № 0111U002532. Строк виконання 01.2011-

12.2012 рр. Науковий керівник - к.ю.н., доцент Серьогіна С.Г. Основні 

виконавці: академік НАПрН України Битяк Ю. П.; к.ю.н., доцент Бодрова І. І.  

Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблем 

реформування механізму організації і здійснення державної влади в 

контексті проведення конституційної реформи; уточнення форми правління в 

Україні; дослідження правового статусу органів, що забезпечують роботу 

Президента України. 

У процесі роботи над темою протягом звітного періоду вивчались 

базові питання сучасної класифікації форм державного правління.  

Наукові результати: 

– відзначено, що для наукового аналізу всього розмаїття історичних і 

сучасних форм правління доцільно застосовувати багаторівневу 

класифікацію, доповнюючи кожен новий рівень додатковими критеріями.  

– з‘ясовано, що межа, яка розділяє республіку і монархію, не є такою 

вже непрохідною, як здається на перший погляд. За внутрішніми змінами 

форми правління цілком можливою є й зміна зовнішніх її атрибутів. 

– обґрунтовано, що при класифікації форм правління за ознакою 

суверенітету необхідно використовувати допоміжний критерій – 

відповідність між тим, хто проголошується носієм суверенітету в Конституції 

та законодавстві, і тим, хто володіє юридичним верховенством на практиці.  

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, наукових статей і тез наукових 

доповідей:   

 1. Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату 

Президента України : науково-практичний посібник / Ю. П. Битяк, С. Г. 

Серьогіна, І. І. Бодрова. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 

2011. 

 2. Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її 

реалізації: Матеріали наук.-практ. конференції, м. Харків, 28 верес. 2011 р. / 

Редкол.: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, С. Г. Серьогіна та ін. – Х.: 

2011. 

 3. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : 

монограф. в 5 т. – Том 2. – Х. : Право, 2011. / Конституционные основы 

правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования / под общ. 

ред. Ю. П. Битяка. (Ю.П. Битяк – С. 7-10, С. 307-331, С. 352-383) 

 4. Конституція України. Науково-практичний коментар / Ред. кол. : В. 

Я Тацій (голова ред. кол.), О. В. Петришин (відп. секр.), Ю. Г. Барабаш та ін. 

; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 

2011. (Битяк Ю. П. – С. 293 – 297, 487 – 490, 813 – 821, 821 – 827) 



 5. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 

Підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін..; за ред. С.Г. 

Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с. 

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: зі змінами та 

доп. станом на 7 лютого 2011 р. / Упорядники Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, Я. С. 

Рябченко. – Х. : Право, 2011. – 264 с. (Битяк Ю.П. Зуй В.В.) 

Розробка законопроектів: 

1. Підготовлено проект Закону України «Про консультативні і 

допоміжні органи при Президентові України; 

 2. Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про вибори Президента України». 

 

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

По завершених темах 

ТЕМА «Наукове розроблення шляхів оптимізації цивільного процесу 

в сучасних умовах судової реформи» (РК 0110U001266). Термін виконання – 

2010 – 2011 р.р. Керівник теми Бобрик Володимир Іванович, к.ю.н., завідувач 

відділу юрисдикційних форм правового захисту суб‘єктів приватного права 

НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. 

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. 

Наукові результати: 

 запропоновано визначення поняття процесуальних інтересів, під 

якими слід вважати закріплені в нормах цивільного процесуального 

законодавства способи поведінки учасників цивільного судочинства, не 

забезпечені можливістю вимагати певної поведінки від суду або через суд від 

інших учасників судового розгляду, спрямовані на досягнення цілей і завдань 

цивільного судочинства; 

 наведено класифікації процесуальних інтересів за різними 

критеріями: за ступенем протяжності в цивільному процесі; залежно від 

об‘єкта, на реалізацію якого спрямовані процесуальні інтереси; залежно від 

суб‘єктів цивільного процесу; 

 визначено поняття інституту апеляційного провадження. Інститут 

апеляційного провадження необхідно розглядати як сукупність правових 

норм, які регулюють діяльність апеляційного суду, яка направлена на 

перевірку законності і обґрунтованості рішень, ухвал суду першої інстанції 

шляхом повторного перегляду справи по суті в межах доводів апеляційної 

скарги чи апеляційного подання і позовних вимог, заявлених в суді першої 

інстанції. 



Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, 5 наукових статей і тез наукових 

доповідей:   

Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні: монографія / 

Берестова І. Е., Бичкова С. С., Бобрик В. І. та ін., за ред. академіка НАПрН 

України О. Д. Крупчана. – К.: НДІ приватного права і підприємництва 

НАПрН України, 2011. – 200 с. 

Наказне провадження в цивільному процесі: монографія / За заг. ред. В. 

І. Бобрика. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. ― 200 с. 

Основні виконавці: Крупчан О. Д., Бобрик В. І., Галянтич М. К., 

Берестова І. Е., Гриняк А. Б., Перепелюк В. Г., Бичкова С. С., Первомайський 

О. О., Короленко В. М., Хіміч С. П., Бесарабчик В. О. 

По перехідних темах 

ТЕМА «Удосконалення механізму правового регулювання участі 

суб’єктів публічного права у цивільних відносинах» (РК № 0110U002201). 

Термін виконання: 2011 – 2012 р.р. Керівник теми Первомайський Олег 

Олексійович, к.ю.н., НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України. 

Мета: Аналіз та узагальнення існуючих теоретичних розробок, 

положень чинного законодавства України, іноземних країн та наявної судової 

практики сучасних проблем регулювання участі суб‘єктів публічного права у 

цивільних відносинах, напрацювання теоретичної моделі, необхідної для 

удосконалення механізму правового регулювання участі суб‘єктів публічного 

права в цивільних відносинах та її подальше впровадження шляхом розробки 

необхідних законопроектів, поширення наукових ідей.  

Дослідження проводиться у напрямку «Методологічні засади моделі 

участі суб‘єктів публічного права в цивільних відносинах. Цивільна 

правосуб‘єктність суб‘єктів публічного права» 

Наукові результати:  

– на підставі системного підходу в правовому регулюванні статусу 

юридичних осіб публічного права в Україні з метою упорядкування їх участі 

в цивільних та інших відносинах запропоновано закріплення особливостей їх 

створення, правосуб‘єктності та припинення діяльності в спеціальному 

законі – Законі України «Про юридичні особи за участі держави і 

територіальних громад»; 

– запропоновано звузити застосування терміну «публічна власність» та 

права власності Українського народу та відмовитися від застосування цього 

термінологічного словосполучення до позначення родового поняття, яке 

об‘єднує в межах свого обсягу поняття державної та комунальної власності.  

– на підставі дослідження участі суб‘єктів публічного права в цивільних 

процесуальних відносинах визначено особливості цивільного 

процесуального статусу цих суб‘єктів.  



– визначено розуміння (поняття) технології співпраці носіїв публічних і 

приватних інтересів в межах державно-приватного партнерства, зокрема, під 

час здійснення (реалізації) ними своїх прав чи компетенції. Дефініція цього 

поняття здійснена з огляду на те, що функціонування сфери господарювання, 

як і суспільства в цілому, неможливе без співпраці її членів.  

В сучасному законодавстві та господарській практиці під поняттям 

технології слід розуміти сукупність систематизованих наукових знань, 

технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та 

послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і 

зберігання продукції, надання послуг тощо.  

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, наукових статей і 8 тез наукових 

доповідей:  

Гриняк А.Б.  Особливості правового регулювання відносин за 

договорами підряду: монографія / Від. ред. В.В. Луць. – К.: НДІ приватного 

права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 310 с. 

Правові та економічні передумови участі суб’єктів публічного права в 

приватних відносинах: загальнодержавні та регіональні аспекти (м. 

Кіровоград, 09-10 грудня 2011 року): Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції / Ред. кол. О. О. Первомайський (голова), Г. 

Ю. Шаркова (заступник голови) та ін. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. – 240 с. 

Основні виконавці: Луць В.В., Кузнецова Н.С., Кучеренко І.М., 

Галянтич М.К., Майданик Р.А., Вінник О.М. Первомайський О.О. та інші.  

 

ТЕМА «Впровадження сучасних процесуальних форм захисту 

приватних прав фізичних та юридичних осіб в Україні та країнах СНД» 

(РК № 0110U002199). Термін виконання: 2011 – 2012 р.р. Керівник теми 

Крупчан Олександр Дмитрович, к.ю.н. академік НАПрН України, директор 

НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. 

Головна мета: визначення на підставі узагальнення положень 

процесуального законодавства, а також судової практики України та країн 

Співдружності Незалежних Держав (СНД), на основі існуючих теоретичних і 

практичних розробок в галузі цивільного процесу, господарського процесу, 

арбітражного процесу, адміністративного процесу сучасних процесуальних 

форм захисту приватних прав фізичних та юридичних осіб в Україні та 

країнах СНД, а також розробка шляхів впровадження таких форм у 

судочинство України. 

Наукові результати:  

– Визначено, що особи, які беруть участь у справах позовного 

провадження, за характером їх юридичної заінтересованості у результатах 

розгляду і вирішення цивільної справи, поділяються на: 

1) осіб, які мають як матеріально-правову, так і процесуальну 

заінтересованість у результатах розгляду і вирішення цивільної справи 



(сторони, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 

спору); 

2) осіб, які мають тільки процесуальну заінтересованість у результатах 

розгляду і вирішення цивільної справи (треті особи, які не заявляють 

самостійних вимог щодо предмета спору; органи та особи, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб; представники 

сторін, третіх осіб, а також органів та осіб, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб). 

– Зроблено висновок, що цивільний процесуальний правовий статус осіб, 

які беруть участь у справах позовного провадження, є неоднаковим: вони 

мають різні цивільні процесуальні права, цивільні процесуальні інтереси, на 

них покладаються різні цивільні процесуальні обов‘язки. 

– Доведено, що форми захисту та встановлений законом порядок 

захисту, незважаючи на їх тісний зв‘язок і взаємозумовленість, є 

самостійними і незалежними один від одного явищами в тій мірі, в якій 

форма може бути самостійна по відношенню до свого змісту, чим 

пояснюється, зокрема, наявність цивільно-правових, кримінально-правових 

та адміністративно-правових форм захисту.  

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, 2 наукових статей і тез наукових 

доповідей: 

Процесуальні форми захисту приватних прав осіб в Україні та СНД: 

Збірник / Колектив авторів: Крупчан О.Д., Берестова І.Е., Галянтич М.К., 

Бобрик В.І., Гриняк А.Б., Король В.І., Махінчук В.М.., Бичкова С.С., 

Первомайський О.О., Короленко В. М, Хіміч С.П., Бесарабчик В.О. – 170 с. 

Основні виконавці: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Берестова І. 

Е.,Первомайський О. О., Бичкова С. С., Бобрик В.І., Гриняк А. Б., Король В. 

І., Крупчан О.Д., Перепелюк В. Г., Короленко В. М., Хіміч С. П., Бесарабчик 

В. О. 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

По перехідних темах 

Тема «Дослідження питань інтелектуальної власності в логоворах про 

науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-

дослідних робіт”, РК № 0109U008060. Затверджена Постановою Президії 

АПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 року. Наукові керівник: 

кандидат юридичних наук О.Ф. Дорошенко. Термін виконання – 2010 -2012 

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 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт; підготовка рекомендацій 



щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах про 

науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-

дослідних 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. 

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.  

3. 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. 

Здійснено 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;  

– 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 (ДКТР); 

– типових зразків документів щодо охорони конфіденційної інформації 

на підприємствах, установах, організаціях;  

Наукові результати: 

1) Проведено дослідження щодо: 

– особливостей розподілу майнових прав інтелектуальної власності на 

об‘єкти інтелектуальної власності, створені у зв‘язку з виконанням науково-

дослідних 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; 

– проблем, які стосуються відображення питань інтелектуальної 

власності у договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на 

виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт, зокрема, захисту конфіденційної інформації і/або 

комерційної таємниці, яка є власністю сторін договору і використовується 



під час виконання робіт,  передбачених договором, або яка є результатом 

виконання договору;   

– правового статусу літературних агентів, артдилерів, продюсерів та 

організацій колективного управління, як нетипових суб‗єктів договірних 

авторсько-правових відносин;  

2) 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;  

– теоретичних положень та практичного досвіду правового статусу 

літературних агентів, артдилерів, продюсерів та організацій колективного 

управління, як нетипових суб‗єктів договірних авторсько-правових відносин; 

– вимог міжнародних договорів України у сфері наукового та науково-

технічного співробітництва щодо забезпечення прав інтелектуальної 

власності в процесі здійснення зазначеної діяльності;   

– двосторонніх міжнародних угод у сфері науково-технічного 

співробітництва, у тому числі, укладених Урядом України з Іспанією, 

Білорусією, Туреччиною, США, Іраком; 

– врегулювання у договорах про науково-технічне співробітництво 

питань набуття та розподілу прав інтелектуальної власності на об‘єкти, 

створені в рамках міжнародного співробітництва. 

3) моніторинг з питань: 

– розподілу виключних майнових авторських прав на твори, створені у 

зв‘язку з виконанням службових обов‘язків; 

– правового статусу літературних агентів, артдилерів, продюсерів та 

організацій колективного управління, як нетипових суб‗єктів договірних 

авторсько-правових відносин. 

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, 5 наукових статей і 3 тез наукових 

доповідей:  

Г.О. Андрощук. Інтернет-Договори Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності: науково-практичний коментар. - К.: ТОВ ―Лазурит 

- Поліграф,  2011. – 80 с.     

Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск 

дев‘ятий. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ 

―Лазурит- Поліграф, 2011. – 381 с., (передано до друкарні). 

Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖.– К.: ТОВ ―Лазурит – Поліграф,  2011. – № 4.  

Підготовлено:  

Аналітичні довідки:  

―Рекомендації щодо складання договорів про конфіденційність‖;  

―Защищенность договорных отношений в области интеллектуальной 

собственности‖;  



―Рекомендації щодо розроблення регламентуючих документів щодо 

захисту конфіденційної інформації‖; 



  ―Рекомендації щодо розділу договору про охорону конфіденційної 

інформації в договорах науково-дослідних робіт‖. 

Пропозиції щодо конкурсних торгів для участі у тендерах на закупівлю 

послуги з досліджень і розробки у галузі суспільних і гуманітарних наук 

(73.20.01) (Правове регулювання відносин щодо традиційних знань та 

генетичних ресурсів як інтелектуальної власності) та послуги з досліджень і 

розробки у галузі суспільних і гуманітарних наук (73.20.01) та послуги з 

досліджень і розробки у галузі суспільних і гуманітарних наук (73.20.01) 

(Досвід уніфікації норм приватного права у сфері охорони прав промислової 

власності). Замовних – Державне підприємство ―Український інститут 

промислової власності‖. 

 

ТЕМА “Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері 

охорони прав на комерційну таємницю”, РК № 0109U008061. Затверджена 

Постановою Президії АПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 року 

Наукові керівник: кандидат юридичних наук О.Ф. Дорошенко. Термін 

виконання – 2010 -2012 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 нормативно-

правових 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.  

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.  

Досягнення з дослідження теми та нові знання у сфері інтелектуальної 

власності знайшли свій прояв у такому вигляді:  

Наукові результати: 

1) Проведено дослідження щодо: 

- норм законодавства, що регулюють відносини в сфері захисту 

комерційної таємниці та конфіденційної інформації в Україні та Росії; 



- забезпечення економічної та інформаційної безпеки підприємств 

(стосовно інформаційних ресурсів, що становлять комерційну цінність для 

суб‘єктів господарювання) 

- управлінських (адміністративних) дій щодо забезпечення безпеки та 

конкурентоздатності бізнесу, зокрема, збереження цінної інформації щодо 

результатів інтелектуальної діяльності (ОІВ); 

- трудових та інформаційних відносини, що виникають  в процесі 

праці, які потребують правового врегулювання з позиції збереження цінної 

інформації, яка включає  результати інтелектуальної діяльності (ОІВ);  

- організаційно-юридичних засобів захисту прав на конфіденційну 

інформацію і/або комерційну таємницю;  

- проблемних питань з правового регулювання відносин, пов‘язаних із 

конфіденційною інформацією і/або комерційною таємницею у трудових 

відносинах; 

- проблем, які стосуються організаційно-правових заходів захисту прав 

на конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю в господарюючих 

суб‘єктах; 

2)  порівняльно-науковий аналіз: 

- основних положень законодавства США, Великої Британії, Франції, 

Фінляндії, Німеччини, Японії, Чехії, Ізраїлю, Таїланду та  низки інших  країн 

щодо забезпечення правової охорони конфіденційної інформації, ноу-хау та 

«trade secret» (професійних секретів, секретів виробництва), низки правових 

та економічних проблем, які виникають під час оприлюднення та 

використання конфіденційної інформації, яка становить комерційну цінність 

для суб‘єктів господарювання в рамках розвитку економічного, науково-

технологічного, інформаційного, торговельного співробітництва України з 

Європейським Союзом, США,  країнами-членами Світової організації 

торгівлі, співробітництва Уряду України з Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності;  

- закордонного законодавства на тему: «Правова охорона секретів 

ремесла, секретів виробництва, професійних секретів»; 

- шляхів припинення неправомірного використання  інформаційних 

ресурсів, що становлять комерційну цінність для суб‘єктів господарювання; 

- міжнародних договорів України у сфері охорони прав на комерційну 

таємницю.  

- чинного законодавства України, пов‘язаних із реалізацією вимог 

Угоди TRIPS стосовно охорони «нерозголошуваної інформації» в контексті її 

співвідношення із правовою охороною винаходів; 

3)  моніторинг з питань: 

- правового регулювання відносин в сфері охорони прав  на комерційну 

таємницю та захисту конфіденційної інформації; 

- законодавчого забезпечення правової охорони інформаційних 

ресурсів, що становлять комерційну цінність для суб‘єктів господарювання, 

захисту прав та економічних інтересів володільців таких ресурсів.  



- правового регулювання відносин, пов‘язаних із конфіденційною 

інформацією і/або комерційною таємницею у трудових відносинах. 

- організаційно-юридичних засобів захисту прав на конфіденційну 

інформацію і/або комерційну таємницю,  

- законодавства деяких зарубіжних країн, зокрема держав-учасників 

СНД, у сфері охорони прав на комерційну таємницю; 

 Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих столах» з науковими 

доповідями, підготовці підручників, 6 наукових статей і 2 тез наукових 

доповідей: 

1. Підготовлено: 

- Тематична добірка ―Комерційна таємниця: захист, правове 

регулювання та особливості впровадження‖; 

- Аналітичні довідки:  

а) ―Рекомендації щодо розроблення регламентуючих документів з 

охорони та захисту конфіденційної інформації і комерційної таємниці на 

підприємствах і установах‖;  

б) ―Проблемы охраны прав интеллектуальной собственности на 

коммерческую тайну‖; 

в) ―Правове регулювання відносин щодо конфіденційної інформації і/або 

комерційної таємниці в трудових відносинах‖. 

 

ІІІ. 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 та 

підготовки наукових кадрів надають послуги наукового та юридичного 

характеру зацікавленим державним та недержавним організаціям.  

Так, у звітному періоді установи Академії уклали господарські договори 

на загальну суму 3 млн. 025 тис. грн., зокрема:  

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності – на суму 1 млн. 

146 тис. 900 грн.;  

Науково-дослідний центр правової інформатики – на суму 616 тис. 400 

грн.;  

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва – на 

суму 450 тис. 500 грн.;  

Інститут вивчення проблем злочинності – на суму 321 тис. 700 грн.;  

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку – на суму 245 тис. 700 грн.;  

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування – на суму 110 тис. 700 грн.  

Київський регіональний центр – на суму 100 тис. 500 грн.;  



 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

У звітному році науковцями Інституту за господарськими договорами 

(науково-технічні послуги) проводилася така робота:  

27 експертних досліджень об‘єктів інтелектуальної власності, а саме:  

- щодо оцінки комп‘ютерної програми  (дог. № 12/03-2010 р., замовник 

- ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції,  Загальна вартість  -  30 

000,00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Сержановим М.Є. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 21.12.2010 року № 

324 (0,43 друк. арк.).Вих. № 534 від 21.12.10 направлено до ДП 

"Інформаційний центр" Міністерства юстиції. 

- щодо проведення дослідження КІАС КМБТІ (дог. № 17/03-2010 р. від 

07.12.2010 р., замовник - Київське бюро технічної інвентаризації та реєстрації 

прав власності на об‘єкти нерухомого майна. Загальна вартість – 20 000.00 

грн.). 

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено 

Висновок експертного дослідження ОІВ від 15.02.2011 року № 326 

(7,02 друк. арк.). Направлено до Київського бюро технічної інвентаризації та 

реєстрації прав власності на об‘єкти нерухомого майна. 

- щодо порушення прав на ТМ "Царський чай" (дог. № 18/03-2010 р. від 

08.12.2010 р., замовник - ТОВ "Астапов і Партнери", загальна вартість – 

7 002,00 грн. ). 



За результатами дослідження експертами Дорошенко О.Ф. і 

Самолововой Н.В. підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ 

від 11.01.2011 року № 327 (0,68 друк. арк.). Направлено до ТОВ "Астапов і 

Партнери". 

- щодо порушення прав на промисловий зразок № 4920 (дог. № 

01/01-2011 від 04.01.2011., замовник – Публічне акціонерне товариство 

"Київський картонно-паперовий комбінат",  Загальна вартість – 7 500,00 

грн. ). 

За результатами дослідження експертом Васьковськой Т.І. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 21.01.2011 року 

№ 329 (0,62 друк. арк.).  направлено до ПАТ"Київський картонно-

паперовий комбінат". 

- щодо порушення прав на промисловий зразок № 4920 (дог. № 

02/01-2011 від 04.01.2011., замовник – Публічне акціонерне товариство 

"Київський картонно-паперовий комбінат",  Загальна вартість – 7 500,00 

грн. ). 

За результатами дослідження експертом Васьковськой Т.І. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 21.01.2011 року 

№ 330 (0,62 друк. арк.).  направлено до ПАТ"Київський картонно-

паперовий комбінат". 

- щодо незаконного використання ТМ "CONTEX"( дог. № 03/01-

2011 від 12.01.2011, замовник - ТОВ "Медком МП Україна" , Загальна 

вартість - 4002,00 грн.  

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено 

Висновок експертного дослідження ОІВ від 18.01.2011 року № 331 (1,74 

друк. арк.). Вих. № 21 від 18.01.11 направлено до ТОВ "Медком МП Україна"   

- щодо незаконного використання ТМ "CONTEX"( дог. № 04/01-

2011 від 12.01.2011, замовник - ТОВ "Медком МП Україна" , Загальна 

вартість - 4002,00 грн.  

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено 

Висновок експертного дослідження ОІВ від 18.01.2011 року № 332 (1,74 

друк. арк.). Вих. № 21 від 18.01.11 направлено до ТОВ "Медком МП Україна"   

- щодо незаконного використання ТМ "PAMPERS"( дог. № 06/01-

2011 від 20.01.2011, замовник - ТОВ "Проктер енд Гембл” , Загальна 

вартість – 10 002,00 грн.  

За результатами дослідження експертами Петренком С.А. , 

Самолововой Н.В. підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 

24.01.2011 року № 336 (0,75 друк. арк.). Вих. № 39 від 24.01.11 направлено до 

ТОВ "Проктер енд Гембл"  . 

- щодо порушення прав на промисловий зразок № 4920 (дог. № 

07/01-2011 від 03.02.2011., замовник – Публічне акціонерне товариство 

"Київський картонно-паперовий комбінат",  Загальна вартість – 7 500,00 

грн. ). 



За результатами дослідження експертами Дорошенко О.Ф., 

Самолововой Н.В. підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ 

від 11.02.2011 року № 338 (0,75 друк. арк.).  направлено до ПАТ"Київський 

картонно-паперовий комбінат". 

- щодо порушення авторського права Рождественської ( дог. № 

09/01-2011 від 28.02.2011, замовник - ТОВ "Еволюшен Медіа»  , Загальна 

вартість – 10 020,00 грн. ) 

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено 

Висновок експертного дослідження ОІВ від 28.02.2011 року № 341 (0,62 

друк. арк.). Вих. № 21 від 18.01.11 направлено до ТОВ "Еволюшен Медіа». 

- щодо схожості етикетки при оформленні туалетного паперу 

«Обухів 65» (дог. № 13/01-2011 р., від 04.05.2011 р. замовник - ПАТ «ККПК»   

Загальна вартість  -  7 500,00 грн. ). 

За результатами дослідження експертами Дорошенком О.Ф. та 

Самолововой Н.В. підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ 

від 13.05.2011 року № 348 (0,81 друк. арк.).Висновок передано представнику 

ПАТ «ККПК». 

- щодо схожості корисної моделі № 47383 "Плуг ручний" (дог. № 

11/01-2011 р. від 30.03.2011 р., замовник - ФОП – Олійник Олександр 

Григорович. Загальна вартість – 8 010.00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 05.04.2011 року 

№ 344 (0,68 друк. арк.). Направлено до Олійника О.Г. Вих. № 155 від 

05.04.11. 

- щодо інформаційного пошуку (дог. № 12/01-2011 р. від 07.04.2011 

р., замовник - Підприємство "БІОН" ЛТД ТОВ, загальна вартість – 

10 020,00 грн. ). – Гроші не надійшли. 

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 04.04.2011 року 

№ 343 (3,91 друк. арк.). Направлено до Підприємство "БІОН" ЛТД ТОВ. 

Вих. № 154/1 04.04.11. 

- щодо порушення прав на знак для товарів і послуг "Тандем" (дог. 

№ 10/01-2011 від 28.02.2011., замовник – ПП"ЛЕКС-ГРУП",  Загальна 

вартість – 10 020,00 грн. ). 

За результатами дослідження експертом Земцовой І.О. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 01.04.2011 року 

№ 342 (1,18 друк. арк.).  Направлено до ПП"ЛЕКС-ГРУП". Вих. № 158 від 

07.04.2011 р. 

- щодо порушення прав на позначення "БОФЕН" (дог. № 08/01-2011 

від 17.02.2011., замовник – Патентно-юридична агенція "Біржа 

інтелектуальної власності",  Загальна вартість – 8 100,00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Коваленко Т.В. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 01.04.2011 року 



№ 339 (0,75 друк. арк.).  Направлено до Патентно-юридичної агенції 

"Біржа інтелектуальної власності" . Вих. № 172 від 15.04.2011 р.  

- щодо порушення авторських прав ЗАТ "ЗАЗ"( дог. № 05/01-2011 

від 10.01.2011, замовник - ЗАТ "ЗАЗ" , Загальна вартість – 5 010,00 грн.  

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено 

Висновок експертного дослідження ОІВ від 01.04.2011 року № 333 (3,1 друк. 

арк.). Вих. № 208 від 20.05.11 направлено до ЗАТ "ЗАЗ". Вих. № 208 від 

20.05.11р . 

- щодо визначення схожості позначення «ГИП», нанесеного на 

зразку продукції, із знаком для товарів і послуг «ГИП», власником якого є 

ТОВ НВП "Полімет" (дог. № 14/01-2011 р., від 16.05.2011 р. замовник - 

ТОВ НВП "Полімет".   Загальна вартість  -  8010,00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 22.07.2011 року 

№ 347 (0,62 друк. арк.).Висновок передано представнику ТОВ НВП 

"Полімет". 

- щодо використання знака для товарів і послуг "Вагісан" (дог. № 

17/01-2011 р., від 07.09.2011 р. замовник - Компанія "Ядран" Галенскі 

Лаборатордж.  Загальна вартість  -  12 000,00 грн. ). 

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 12.09.2011 року 

№ 356 (0,77 друк. арк.).Висновок передано представнику Компанії "Ядран" 

Галенскі Лаборатордж. Вих. № 389 від 12.09.11. 

- щодо використання знака для товарів і послуг "LSA" (дог. № 

18/01-2011 р. від 07.09.2011 р., замовник - ТОВ "Алекс-ІФ". Загальна 

вартість – 10 020.00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 19.09.2011 року 

№ 357 (2,86 друк. арк.). Направлено до  ТОВ "Алекс-ІФ".Вих. № 394 від 

19.09.11. 

- щодо використання промислового зразка за патентом України № 

18999 в етикетці (дог. № 20/01-2011 р. від 06.10.2011 р., замовник - 

Заворотний С.П. , загальна вартість – 7 500,00 грн. ).  

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 24.10.2011 року 

№ 360 (0,62 друк. арк.). Направлено до Заворотний С.П. Вих. № 462 від 

24.10.11. 

-  щодо порушення прав на знак для товарів і послуг "Добряна" 

(дог. № 21/01-2011 від 04.11.2011., замовник – ДП «Мілкіленд Україна»,  

Загальна вартість – 10 020,00 грн. ). 

За результатами дослідження експертами Земцовою І.О., 

Сежановим М.Є. підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ 

від 09.11.2011 року № 362 (1,43 друк. арк.).  Направлено до ДП «Мілкіленд 

Україна». Вих. № 489 від 09.11.2011 р. 



-  щодо визначення ринкової ціни інформаційних систем (дог. № 

19/01-2011 від 05.10.2011., замовник – Український державний центр 

радіочастот.  Загальна вартість – 7 500,00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Міщенко І.М. 

підготовлено Висновок експертного дослідження ОІВ від 24.10.2011 року 

№ 359 (1,31 друк. арк.).  Направлено до Українського державного центру 

радіочастот.   

2. 6 науково-правових експертиз на об‘єкти інтелектуальної власності, 

а саме:  

-   щодо дій приватного нотаріуса ( дог. № 26/02-2011 від 

10.05.2011, замовник - Гр. Гончар Т.В. , Загальна вартість – 1 000,00 грн.  

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено 

Висновок науково-правової експертизи ОІВ від 13.05.2011 року № 26/02 (0,93 

друк. арк.). Вих. № 199 від 13.05.11 направлено до Гр. Гончар Т.В. 13.05.11р. 

-   щодо визначення повноважень міського голови відповідно до 

законодавства України ( дог. № 25/02-2011 від 10.05.2011, замовник - Гр. 

Літвіщенко В.І., Загальна вартість – 1 000,00 грн.  

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено 

Висновок науково-правової експертизи ОІВ від 11.05.2011 року № 25/02 (1,43 

друк. арк.). Вих. № 193 від 11.05.11 направлено до Гр.  Літвіщенко В.І. 

11.05.11р. 

-  щодо господарській діяльності Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Агроекопродукт" ( дог. № 21/02-2011 від 03.03.2011, 

замовник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроекопродукт", 

Загальна вартість – 10 000,00 грн.  

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. підготовлено 

Висновок науково-правової експертизи ОІВ від 21.03.2011 року № 21/02 (1,87 

друк. арк.). Направлено до ТОВ "Агроекопродукт" 21.03.11р. 

-  щодо господарській діяльності Науково-дослідного і проектно-

конструкторського інституту атомного та енергетичного 

насособудування ВНДІАЕНТ( дог. № 24/02-2011 від 12.04.2011, замовник - 

ВНДІАЕНТ , Загальна вартість – 12 000,00 грн.  

За результатами дослідження експертами Дорошенком О.Ф. та  

Тверезенко О.О. підготовлено Висновок науково-правової експертизи ОІВ 

від 09.06.2011 року № 24/02 (1,87 друк. арк.). Направлено до  ВНДІАЕНТ 

14.06.11р. 

-  щодо положень договорів про співробітництво та організацією 

взаємовідносин ( дог. № 27/02-2011 від 20.06.2011, замовник - Гр. Дудик 

К.В., Загальна вартість – 8 000,00 грн.  

За результатами дослідження експертом Петренком С.А. та 

Тверезенко О.О. підготовлено Висновок науково-правової експертизи ОІВ 



від 20.06.2011 року № 27/02 (1,37 друк. арк.). Вих. № 27/02 від 20.06.11 

направлено до Гр. Дудника К.В. 

-  щодо ліцензійного договору на надання права використання 

об’єкту (дог. № 30/02-2011 від 23.11.2011., замовник – ТОВ "Нові 

інноваційні технології".  Загальна вартість – 2004,00 грн.). 

За результатами дослідження д.ю.н., проф., Орлюк О.П. 

підготовлено Висновок науково-правової експертизи ОІВ від 25.11.2011 

року № 30/02.  Направлено до – ТОВ "Нові інноваційні технології".    

 

3. 8 експертно-оціночних досліджень на об‘єкти інтелектуальної 

власності, а саме:  

-  щодо оцінки вартості програм комп’ютерних систем (дог. № 

01/03-2011 від 04.30.2011., замовник – Національне агентство з питань 

підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 року футболу та  реалізації інфраструктурних проектів 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМПІЙСЬКИЙ".  

Загальна вартість – 80 000,00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Міщенко І.М. 

підготовлено Звіт про оцінку (13,69 друк. арк.).  Направлено Замовнику.  

- щодо оцінки вартості на програмне забезпечення для об’єкта 

«Будівництва нового аеровокзалу ДП «МА «Львів» (дог. № 02/03-2011 від 

17.06.2011., замовник – ДП «Західінфрапроект».  Загальна вартість – 50 

000,00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Міщенко І.М. 

підготовлено Звіт про оцінку (12,44 друк. арк.).  Направлено Замовнику.  

- щодо оцінки вартості на створення автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» (дог. № 

03/03-2011 від 24.05.2011., замовник – ГІОЦ ДП НЕК "Укренерго".  

Загальна вартість – 10 020,00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Панфьоровою Л.Л. 

підготовлено Звіт про оцінку (2,99 друк. арк.).  Направлено Замовнику.  

- експертно-оціночне дослідження щодо оцінки вартості на 

створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ДП 

НЕК «УКРЕНЕРГО» 2 черга (дог. № 04/03-2011 від 24.05.2011., замовник – 

ГІОЦ ДП НЕК "Укренерго".  Загальна вартість – 10 020,00 грн.). 

За результатами дослідження експертом Панфьоровою Л.Л. 

підготовлено Звіт про оцінку (3,17 друк. арк.).  Направлено Замовнику.  

- щодо оцінки вартості на програмне забезпечення для об’єкта 

«Автоматизована система діловодства у Вищому спеціалізованому суді 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ» (дог. № 06/03-2011 від 

21.07.2011., замовник – Вищій Спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ. Загальна вартість – 20 040,00 грн.). 



За результатами дослідження експертом Панфьоровою Л.Л. 

підготовлено Звіт про оцінку (1,87 друк. арк.).  Направлено Замовнику.  

- щодо оцінки вартості на програмне забезпечення для об’єкта 

«Будівництва нового аеровокзалу ДП «МА «Львів» 2 черга (дог. № 05/03-

2011 від 24.06.2011., замовник – ДП "Дирекція з будівництва об'єктів до 

ЄВРО 2012 у м. Львові", Загальна вартість – 10 020,00 грн.).  

За результатами дослідження експертом Міщенко І.М. 

підготовлено Звіт про оцінку (6,22 друк. арк.).  Направлено Замовнику.  

- щодо оцінки вартості майнових прав на об’єкт «Методика 

створення електронних схем об’єктів залізничної інфраструктури з 

використанням GPS» (дог. № 08/03-2011 від 02.11.2011., замовник – ТОВ 

"Хартеп", Загальна вартість – 2 040,00 грн. ).  

За результатами дослідження експертом Панфьоровою Л.Л.  

підготовлено Звіт про оцінку (1,49 друк. арк.).  Направлено Замовнику.  

- щодо оцінки вартості майнових прав на об’єкт 

"Автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів» 

(дог. № 09/03-2011 від 09.11.2011., замовник – НВФ"Українські національні 

інформаційні Системи”, Загальна вартість – 25 000 ,00 грн.).  

За результатами дослідження експертом Міщенко І.М. 

підготовлено Звіт про оцінку (5,66 друк. арк.).  Направлено Замовнику.  

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

У звітному році науковцями Інституту за господарськими договорами 

(науково-технічні послуги) проводилася така робота: 

1) за договорами № 1-2011 від 02.02.2011 р. з Омельченко С.Т. складено 

один фоторобот та словесний портрет ймовірних злочинців (на суму 380 грн.);  

2) за договором № 2-2011 від 10.06.2011 р. 20.09.2010 р. з адвокатом 

Коструба А.В. проведено ознайомлення з матеріалами кримінальної справи 

для надання науково-правового висновку (на суму 600 грн.);  

3) за договором № 4/2011 від 18.08.2011 р. з Пащенком О.О. проведена 

експертиза і наданий експертний висновок (без оплати); 

4)  за договором № 4-1-2011 з Червяковим С.Ю. складено один фоторобот 

(на суму 380 грн.); 

5) за договором № 6 від 16 листопада 2011 р. проведено ознайомлення з 

матеріалами для надання експертного заключення (на суму 600 грн.); 

7) за договором № 7 від 17 листопада 2011 р. підготовлено висновок 

спеціаліста експертного дослідження об‘єктів інтелектуальної власності (на 

суму 4 400 грн.); 

8) прийнято вступні іспити до аспірантури, перевірено реферати, 

проведено співбесіди та здійснено підготовку пошукувачів через систему 

аспірантури та здобування (на суму 296 223 грн.), у т.ч.: 



- підготовка аспірантів – 154 947 грн., 

- підготовка здобувачів на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук – 141 276 грн. 

9) за друкування публікацій у збірнику „Питання боротьби зі злочинністю‖ 

отримано 4 536 грн.; 

10) за реалізацію збірнику „Питання боротьби зі злочинністю‖ отримано 

14 539,63 грн.  

11) за іншими джерелами власних надходжень отримано 20 380 грн., у т.ч.: 

- благодійна допомога в грошових коштах: 10 700 грн.; 

- благодійна допомога в натуральній формі (книги для бібліотеки) – 3 200 

грн.; 

- стипендія Кабінету Міністрів України – 6 480 грн.  

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

У звітному періоді науковцями Інституту проведено такі науково-правові 

експертизи: 

1. Бобрик В. І., Короленко В. М., Гриняк А. Б. Висновок науково-

правової експертизи за листом гр. Нарохи П. М. 09.03.2011 – 25.03.2011 року 

(лист від 22.03.2011 р. вих. № 309-02/57); 

2. Беляневич О. А. Науковий висновок у справі № 20/246-08 за позовом 

товариства з обмеженою відповідальністю «Аксон» до товариства з 

обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Агро-Союз» про 

стягнення 48 934, 87 грн. (висновок підготовлений в порядку п. 3 ч. 3 ст. 

11122 Господарського процесуального кодексу України); 

3. Берестова І.Е., Гриняк А.Б. підготували науково-експертного 

висновок на звернення ПСП «Слобода» щодо окремих питань правового 

регулювання виконання договору про спільне володіння, користування та 

розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності. Вих. 

№ 309-01/99 від 30.05.2011.  

4. Луць В.В., Первомайський О.О. підготували науково-правову 

експертизу за зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю 

«МСБУД» щодо розмежування цивільних та трудових відносин. Вих. №309-

01/21 від 09.02.2011.  

5. Гриняк А.Б., Короленко В.М. підготували науково-правову 

експертизу щодо умов цивільно-правової відповідальності юридичної особи 

за зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «МСБУД». Вих. № 

309-01/149 від 30.08.2011.  

6. Бобрик В.І., Гриняк А.Б.. Хащівська Н.В. підготували наукову 

експертизу за заврненням ПП «Досвід»  щдо визначення правової приоди та 

наслідків договору від 18.08.2011 р. Вих.№ 309-01/157-1 від 15.09.2011 р. 



7. Крупчан О.Д., Луць В.В. підготували науково-практичний висновок 

на звернення ТОВ «Єврореконструкція» щодо вирішення питань, пов‘язаних 

із перспективою використання основних фондів із складу цілісного 

майнового комплексу теплоелектроцентралі Вих. № 309-01/215 від 

05.12.2011 року.  

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

Наукові дослідження для державних і недержавних організацій за 

господарськими договорами у 2011 р. не проводились. 

Однак НДЦПІ НАПрН України надавались послуги щодо використання 

та обслуговування ІПС «Законодавство», «Законопроект», «Крим», «Київ» – 

укладено 63 угоди. Послуги з обслуговування ІПС «Законодавство» надані 

через веб-сервер НДЦПІ НАПрН України, засобами E-mail, компакт-

дисками. Підготовлені та розіслані користувачам рахунки та акти за надані 

послуги, здійснюється поточний контроль за надходженням коштів. 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку  

У звітному році науковцями Інституту за господарськими договорами 

(науково-технічні послуги) проводилася робота на загальну суму 245 700 грн. 

00 коп.: 

1) згідно з договором № 1 від 23 березня 2011 р. на запит ПТ 

«Ломбард «Любий друже», Даниленко і компанія» надано правовий висновок 

щодо застосування законодавства України про ведення касових операцій у 

національній валюті та порядку здійснення розрахункових операцій (на суму 

15000 грн. 00 коп.); 

2) згідно з договором № 2 від 28 березня 2011 р. за запитом 

приватного наукового підприємства «Електротерм» надано правовий 

висновок щодо порядку реорганізації закритого акціонерного товариства 

перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю (на суму 8000 грн. 

00 коп.);  

3) згідно з договором № б/н від 11 квітня 2011 р. на запит 

Акціонерної компанії «Харківобленерго» надано правовий висновок щодо 

порушення окремих норм законодавства про працю і державну службу при 

звільненні з посади начальника територіального управління Державної 

судової адміністрації в Харківській області (на суму  15000 грн. 00 коп.); 

4) згідно з договором № б/н від 20.06.2011 р. на запит Ніколаєнко 

М.С. надано правовий висновок щодо моменту виникнення права спільної 

сумісної власності на нерухоме майно у жінки та чоловіка, які проживають 

однією сімєю, але не перебувають в шлюбі між собою або в будь-якому 

шлюбі, та щодо розуміння словосполучення «особа, до якої перейшло право 



власності на предмет іпотеки» що вживається у ч. 2 ст.23 Закону України 

«Про іпотеку» (на суму 500 грн. 00 коп.); 

5) згідно з договором № 5 від 25.07.2011 р. на запит ДПА у 

Харківській області проведено наукове дослідження щодо підстав для 

анулювання реєстрації платника ПДВ, щодо умов та порядку застосування 

ненормованого робочого дня згідно з трудовим законодавством, а також 

виконані послуги з навчання персоналу Державної податкової адміністрації у 

Харківській області (на суму 30000 грн. 00 коп.); 

6) згідно з договором № 6 від 12.08.2011 р. на запит ТОВ «Ольга» 

надано правовий висновок щодо розяснення положення статті 37 Закону 

України «Про іпотеку» та щодо правомірності перереєстрації права власності 

на обєкти нерухомості (на суму 2500 грн. 00 коп); 

7) згідно з договором № 7 від 12.08.2011 р. на запит ТОВ «Ольга» 

надано правовий висновок щодо порядку державної реєстрації договору 

комерційної концесії (на суму 2500 грн. 00 коп); 

8) згідно з договором № 8 від 12.08.2011 р. на запит ТОВ «Ольга» 

надано правовий висновок щодо моменту виникнення права власності на 

нерухоме майно (на суму 2500 грн. 00 коп); 

9) згідно з договором № 9 від 12.08.2011 р. на запит ТОВ «Ольга» 

надано правовий висновок щодо розяснення правової природи іпотечного 

договору (на суму 2500 грн. 00 коп); 

10) згідно з договором № 10 від 12.08.2011 р. на запит ТОВ «Ольга» 

надано правовий висновок щодо проведення оцінки ринкової вартості 

предмета іпотеки (на суму 2500 грн. 00 коп); 

11) згідно з договором № 11 від 12.08.2011 р. на запит ТОВ «Таміра» 

надано правовий висновок щодо роз‘яснення положення статті 37 Закону 

України «Про іпотеку» та щодо правомірності перереєстрації права власності 

на обєкти нерухомості (на суму 2500 грн. 00 коп); 

12) згідно з договором № 12 від 12.08.2011 р. на запит ТОВ «Таміра» 

надано правовий висновок щодо розяснення правової природи іпотечного 

договору (на суму 2500 грн. 00 коп) 

13) згідно з договором № 13 від 12.08.2011 р. на запит ТОВ «Таміра» 

надано правовий висновок щодо необхідності проведення оцінки ринкової 

вартості предмета іпотеки (на суму 2500 грн. 00 коп); 

14) згідно з договором № 14 від 31.08.2011 р. на запит Комунального 

підприємства «Київпастранс» проведено наукове дослідження з питань 

правового забезпечення впровадження автоматизованої системи оплати 

проїзду та обліку пасажирів в наземному пасажирському транспорті м. Києва 

(на суму 90000 грн. 00 коп);  

15) згідно з договором № б/н від 30.08.2011 р.  на запит ПрАТ 

«Креатив» проведено експертне дослідження щодо особливостей правового 

регулювання праці інвалідів (на суму 50000 грн. 00 коп); 

16) згідно з договором № 15 від 09.11.2011 р. на запит Національного 

фармацевтичного університету надано правовий висновок з питань 



функціонування Клініко-діагностичного центру НФаУ  (на суму 5000 грн. 00 

коп); 

17) згідно з договором № 16 від 11.10.2011 р. на запит ПАТ Банк 

«Тавріка» надано правовий висновок щодо підстав для визнання договору 

іпотеки недійсним (на суму 3200 грн. 00 коп) 

18) згідно з договором № 18 від 07.11.2011 р. на запит ТОВ «АП 

Термінал» надано висновок науково-практичної експертизи щодо 

правомірності залучення фінансової компанії для прийняття платежів на 

користь довірителя (на суму 4000 грн. 00 коп.); 

Згідно з договором № б/н від 18.11.2011 р. на запит Сергієнко Ірини 

Володимирівни надано правовий висновок щодо визначення поняття та 

порядку зміни істотних умов праці (на суму 5000 грн. 00 коп.). 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 

Протягом 2011 року Науково-дослідний інститут державного 

будівництва та місцевого самоврядування проводив дослідження за 

наступними господарськими договорами: 

1) згідно із Договором № 1 від 04.01.2011 р. із ЗАТ «Казино «Прем‘єр 

Палац» було проведено наукову експертизу відповідності господарської 

діяльності ЗАТ «Казино «Прем‘єр Палац» вимогам чинного законодавства 

України з моменту набрання чинності Закону «Про заборону грального 

бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15 травня 2009 року та по теперішній час. 

Відповідно до умов вказаного Договору вартість робіт склала 1000,00 (одну 

тисячу) гривень. В процесі наукової експертизи було проаналізовано 

особливості вирішення колізії норм зазначеного Закону та норм Угоди про 

партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і 

Україною, яка була ратифікована Верховною Радою України 10.11.1994 р. та 

набула чинності для України з 01.03.1998 р. щодо збереження умов 

діяльності для іноземних підприємств у випадку погіршення умов 

національного законодавства протягом трьох років. 

2) згідно із Договором № 0118/2011 від 18.01.2011 р. були проведені 

роботи та підготовлено науковий висновок, спрямований на роз'яснення 

положень чинного законодавства України, щодо питань: а) чи можливе після 

набрання чинності Митним кодексом України в редакції від 11.07.2002 р. 

застосування митними органами та їх посадовими особами, або іншими 

державними органами «Положення про порядок і умови проходження 

служби в митних органах України», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.02.1993 р. № 97; б) чи було приведено «Положення 

про порядок і умови проходження служби в митних органах України», 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.1993 р. № 97 у 



відповідність до чинного законодавства України після набрання чинності 

Митним кодексом України в редакції від 11.07.2002 р. Відповідно до умов 

вказаного Договору вартість робіт склала 1000,00 (одну тисячу) гривень. 

3) згідно із Договором № 0119/2011 від 19.01.2011 р. було підготовлено 

науковий висновок, щодо питань: а) чи могло застосовуватися «Положення 

про порядок і умови проходження служби в митних органах України», 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.1993 р. № 97 

до посадових осіб митної служби України (у тому числі до Колеснікова В.С., 

якому було присвоєно спеціальне звання «радник митної служби 3 рангу»), 

які станом на 13.11.2007 р. були працівниками митних органів, 

спеціалізованих митних установ та організацій, на яких Митним кодексом 

України в редакції від 11.07.2002 р. та іншими законами України покладено 

здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання; б) чи поширюються 

вимоги «Положення про порядок і умови проходження служби в митних 

органах України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

09.02.1993 р. № 97, після набрання чинності Митним кодексом України в 

редакції від 11.07.2002 р., який набрав чинності з 01.01.2004 року на трудові 

відносини, щодо присвоєння спеціального звання посадовим особам митних 

органів та проходження ними служби в митних органах; в) чи має Митний 

кодекс України в редакції від 11.07.2002 р. вищу юридичну силу відносно 

«Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах 

України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

09.02.1993 р. № 97. Відповідно до умов вказаного Договору вартість робіт 

склала 1000,00 (одну тисячу) гривень. 

4) згідно із Договором № 0127/2011 від 27.01.2011 р. для Української 

асоціації місцевих та регіональних влад за результатами проведеного спільно 

з асоціацією круглого столу було розроблено проект Концепції організації 

місцевої влади в Україні. Відповідно до умов вказаного Договору вартість робіт 

склала 3500,00 (три з половиною тисячі) гривень. 

 5) згідно із Договором № 06/2011 від 10.06.2011 р. було підготовлено 

науковий висновок щодо особливостей застосування законодавства про 

захист економічної конкуренції, зокрема проведено наукову експертизу 

правомірності доводів та висновків викладених у акті перевірки дотримання 

законодавства про захист економічної конкуренції ПОГ «АВ і К Плюс» СМО 

ВОІ СОІУ № 04 від 01.04.2011 р. Відповідно до умов вказаного Договору 

вартість робіт склала 5000,00 (п‘ять тисяч) гривень. 

 6) згідно із Договором № 07/2011 від 10.06.2011 р. було підготовлено 

науковий висновок щодо особливостей застосування законодавства про 



захист економічної конкуренції, зокрема проведено наукову експертизу 

правомірності доводів та висновків викладених у акті перевірки дотримання 

законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Аптека АВ і К» № 

04 від 01.04.2011 р. Відповідно до умов вказаного Договору вартість робіт 

склала 5000,00 (п‘ять тисяч) гривень. 

7) згідно із Договором № 1638/2011 від 04.08.2011 р. із ВАТ 

«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» у м. Кривий Ріг для 

адміністрації Замовника було проведено науково-практичний семінар 

присвячений роз‘ясненню змін у антикорупційному законодавстві та порядку 

застосування чинних норм, що регулюють відповідні правові відносини. 

Відповідно до умов вказаного Договору вартість робіт склала 4000,00 

(чотири тисячі) гривень. 

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 і оборони, Міністерством 

юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством 

праці та соціальної політики 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, Вищим спеціалізованим судом з розгляду 

цивільних і кримінальних справ а також із правоохоронними органами – 

Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України, Державною 

пенітенціарною службою України, Державною службою України з контролю 

за наркотиками тощо.  

Так, протягом 2011 року для центральних органів державної влади було 

підготовлено 151 наукових висновків, пропозицій, рекомендацій та 

експертиз. 

Інститут вивчення проблем злочинності 

 

За звітний період для вищих та центральних органів державної влади 

підготовлено понад 35 документів наукових висновків, пропозицій та 

зауважень, зокрема:  

1. На доручення Міністерства юстиції України підготовлено:  



- пропозиції до проекту Національної стратегії щодо запобігання і 

протидії корупції на 2011-2014 роки та до Плану тематичних засідань 

Національного антикорупційного комітету на друге півріччя 2011 року 

(виконавці – сектор дослідження проблем злочинності та її причин, сектор  

дослідження проблем запобігання злочинності, сектор дослідження проблем 

міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю). Науковцями 

надано зауваження відносно термінологічного апарату Стратегії, 

рекомендовано забезпечити механізм контролю за ходом реалізації її 

положень, а також внесено пропозиції щодо включення до зазначеної 

Стратегії низки заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в 

Україні; 

- пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 

роки» та проекту Державної програми щодо запобігання і протидії корупції 

на 2011-2015 роки (виконавці – сектор дослідження проблем судової 

діяльності; сектор дослідження проблем міжнародного співробітництва у 

боротьбі зі злочинністю; сектор дослідження проблем злочинності та її 

причин; сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства). Окрім термінологічних зауважень, що стосуються 

необхідності  привести текст  документа у відповідність до чинної правової 

регламентації, фахівцями  наголошено на необхідності певного корегування 

концептуального підходу до оновлення системи оцінки ефективності роботи 

правоохоронних органів, а саме:  розробки нової системи критеріїв – 

напрямків оцінки роботи цих органів, в якій якісні властивості цієї діяльності 

мають знайти своє адекватне закріплення; 

- пропозиції та зауваження до Положення про Національний 

антикорупційний комітет (виконавці – сектор дослідження проблем 

міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю; сектор 

дослідження проблем запобігання злочинності; сектор дослідження проблем 

злочинності та її причин). Рекомендовано надати Національній академії 

правових наук України статус «національної», уточнено об‘єкти 

кримінологічної експертизи, рекомендовано деталізувати деякі критерії 

суб‘єктів науково-правової експертизи; 

- пропозиції щодо організаційно-правових заходів, необхідних для 

забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства,  

прийнятого Верховною Радою України від 7 квітня 2011 р. (виконавці – 

сектор дослідження проблем злочинності та її причин; сектор дослідження 

проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю). 

Науковцями було запропоновано прийняти рамковий закон «Про основи 

громадського контролю за діяльністю органів державної влади», а також 

активізувати підготовку Кодексу адміністративних послуг. 



- довідку про розробку й прийняття Закону України «Про 

кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів» 

(виконавець – сектор дослідження проблем запобігання злочинності). У 

підготовленому документі зазначено про хід розгляду проекту вказаного 

Закону, починаючи із 1997 р. по теперішній час; вказано науковців, які 

займались розробкою цього Закону та причини, за якими цей закон досі не 

прийнято. 

2. На запит Генеральної прокуратури України підготовлені: 

- пропозиції та зауваження до проектів Методичних рекомендацій: 1) 

щодо організації прокурорського нагляду та здійснення перевірок 

додержання законодавства у сфері автодорожнього комплексу; 2) з питань 

підготовки та проведення перевірок у підпорядкованих прокуратурах щодо 

виконання ними вимог галузевих наказів Генерального прокурора України; 

3) про організацію прокурорських перевірок з питань додержання 

законодавства щодо соціального захисту інвалідів; 4) з питань участі 

прокурорів у розгляді кримінальних справ, закритих судами за 

нереабілітуючими підставами; 5) щодо використання загальнодоступних 

сервісів мережі Інтернет та дотримання основ інформаційної безпеки при 

роботі з ними; 6) щодо організації прокурорського нагляду за додержанням 

законодавства, спрямованого на подолання нетерпимості, ксенофобії; 7) 

щодо особливості розслідування злочинів про ухилення від військової 

служби шляхом самокалічення або іншим способом; 8) щодо організації 

прокурорського нагляду за додержанням законів про безпеку руху та 

експлуатації повітряного транспорту, особливості проведення досудового 

слідства у кримінальних справах; 9) щодо організації прокурорського 

нагляду за додержанням законів при застосуванні примусових заходів 

медичного характеру та проведенні стаціонарної судово-психіатричної 

експертизи особам, які тримаються під вартою; 10) щодо правозахисної 

діяльності прокурора в бюджетній сфері; 11) щодо питань додержання 

законів про охорону та раціональне використання лісових ресурсів; 12) 

методичних рекомендацій з питань організації нагляду за додержанням 

законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової 

діяльності (виконавець – наукова лабораторія злочинності проти прав і 

свобод людини і громадянина). Пропозиції та зауваження стосувалися 

головним чином питань вдосконалення діяльності органів прокуратури під 

час реалізації ними функцій, покладених законом на зазначені органи; 

- пропозиції щодо удосконалення взаємодії правоохоронних органів 

України, міжнародного співробітництва та підвищення ефективності 

діяльності у сфері протидії організованій злочинності (виконавці – сектор 

дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі 

злочинністю; сектор дослідження проблем запобігання злочинності). 

Науковцями підготовлені пропозиції, що стосуються критеріїв оцінювання 



роботи правоохоронних органів, а також удосконалення міжнародного 

співробітництва з урахуванням досліджень, що проводяться в Інституті;  

- пропозиції щодо шляхів мінімізації криміногенної ситуації в країні, 

удосконалення взаємодії силових відомств з питань протидії злочинності, її 

організованим формам та корупції (виконавець – сектор дослідження 

проблем запобігання злочинності). Виділено різновиди найбільш поширених 

та суспільно небезпечних видів злочинності на сучасному етапі в Україні; 

виокремлено конкретні заходи соціально-економічної, політичної, 

культурно-виховної спрямованості загально соціального запобігання 

злочинності та заходи інформаційно-агітаційного, соціально-психологічного 

та організаційно-правового характеру спеціально-кримінологічного 

запобігання злочинності. 

3. Для Верховного Суду України підготовлені: 

- науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково 

застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах. 

(виконавець – сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби 

зі злочинністю). Відзначено, що ч. 2 ст. 307 КК передбачає відповідальність 

за злочин, що може бути вчиненим як за корисливого, так і некорисливого 

мотиву. У разі вчинення злочину призначення додаткового покарання у виді 

конфіскації майна повинне здійснюватись з дотриманням вимог статей 65 і 

59 КК. Призначення судом конфіскації майна як виду додаткового покарання 

за вчинення некорисливого злочину, що кваліфікується за ч. 2 ст. 307 КК 

України, є порушенням правил призначення покарання, передбачених 

статтями 65 і 59 КК України; 

- науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково 

застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах 

(виконавець – сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби 

зі злочинністю). У висновку зазначено, що якщо в одній статті (частині 

статті) Особливої частини КК передбачені різні за своїм змістом діяння 

(статті 263, 307, 309 КК тощо), їх вчинення в різний час не утворює 

повторності злочинів у випадках, коли такі діяння охоплювались єдиним 

умислом особи. У цих випадках вчинені особою діяння стають елементами 

одного злочину. Повторність, сукупність та рецидив злочинів є окремими 

формами множинності злочинів; 

- науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково 

застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах 

(виконавець – сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби 

зі злочинністю). У висновку визначено, що віднесення особистого 

спеціального платіжного засобу до важливих особистих документів 

вирішується з урахуванням конкретних обставин справи, оскільки поняття 

«важливий» є оціночним. Викрадення банківської пластикової картки істотно 

ускладнює користування рахунком, робить це на деякий час взагалі не 



можливим, тобто вона є предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК 

України; 

- проект науково-правового висновку щодо норми матеріального права, 

яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних 

правовідносинах (виконавець – сектор дослідження кримінально-правових 

проблем боротьби зі злочинністю). У проекті встановлено, що Рішення 

Європейського Суду України з захисту прав людини набуло статусу 

остаточного, таке Рішення є обов‘язковим для виконання Україною. З метою 

забезпечення відновлення порушених прав стягувача, крім виплати 

відшкодування, вживаються додаткові заходи індивідуального характеру, 

зокрема, відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього 

юридичного стану. 

4. На запити Вищого спеціалізованого Суду України підготовлені: 

- пропозиції та зауваження щодо застосування кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства при розгляді справ відносно 

неповнолітніх (виконавець – сектор дослідження кримінально-правових 

проблем боротьби зі злочинністю). Підкреслюється необхідність виконання 

правил призначення покарання неповнолітньому (ч. 1 ст. 103 КК України) в 

частини  обов‘язку суду враховувати умови його життя та виховання, вплив 

дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього. 

Відзначається дієвість та ефективність громадських робіт. 

5. На доручення МВС України підготовлені: 

- пропозиції щодо змін та доповнень до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Державної програми профілактики 

правопорушень на період до 2015 року» (виконавці – сектор дослідження 

проблем кримінально-виконавчого законодавства; сектор дослідження 

проблем злочинності та її причин; сектор дослідження проблем 

міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю). Фахівцями 

запропоновано внести редакційні зміни до списків виконавців певних пунктів 

та виключити окремі пункти цієї постанови; 

- пропозиції до проекту Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 року (виконавець – сектор 

дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі 

злочинністю). Пропозиції науковців стосувалися можливостей участі України 

у спільних оперативних заходах із розслідування транснаціональних злочинів, 

що вчиняються як на території України, так і на території держав-членів ЄС; 

- пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики 

у сфері боротьби з організованою злочинністю» (виконавці – 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; сектор дослідження проблем кримінально-

виконавчого законоадвства). Науковцями запропоновано, зокрема, викласти 

певні пункти у новій редакції та внести зміни до списків виконавців заходів 

цього плану.  

6. Для Міністерства праці та соціальної політики України 

підготовлена:  

- інформація про стан виконання Плану заходів з реалізації Концепції 

соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк, до 2015 року (виконавець – сектор дослідження проблем 

кримінально-виконавчого законодавства). Науковцями, зокрема, зазначено, 

що з метою реалізації цього Плану заходів ними здійснювалася юридична 

допомога особа, звільнених із місць позбавлення волі; надавалися пропозиції 

до змісту методичних рекомендацій щодо організації роботи з особами, 

звільненими із місць позбавлення волі. 

7. На запит Служби безпеки України: 

- науковий висновок щодо змісту об’єктивних та суб’єктивних ознак 

такої форми державної зради  як надання іноземній державі, іноземній 

організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності 

проти України (ч. 1 ст. 111 КК України) (виконавець – сектор дослідження 

кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю). У висновку 

сформульовано визначення загрози національній безпеці, встановлено, що 

перелік діянь, які призводять до створення загроз національній безпеці 

України наведений у ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки 

України».   

 

8. На виконання запиту Державної служби України з контролю за 

наркотиками підготовлені: 

- пропозиції та зауваження на проект Національної стратегії 

боротьби з наркотиками на період до 2020 р. (виконавці – сектор 

дослідження проблем злочинності та її причин; сектор дослідження проблем 

запобігання злочинності). Науковцями висловлені зауваження щодо змісту та 

мети Стратегії, принципів державної політики та механізмів реалізації 

напрямів запобіжної діяльності, визначених в указаному документі.  

9. На прохання Національної експертної комісії України з питань 

захисту суспільної моралі підготовлено:   

- пропозиції та зауваження на проект Концепції захисту суспільної 

моралі в Україні (виконавці – лабораторія «Використання сучасних досягнень 

науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», сектор дослідження проблем 



злочинності та її причин). Науковцями підготовлений висновок щодо якості 

та наукової обгрунтованості змісту проекта; 

- перелік заходів, спрямованих на зміцнення антикорупційної ідеології 

та формування у громадян антикримінальної культури (виконавець – сектор 

дослідження проблем запобігання злочинності). У підготовленому документі 

відзначено актуальність розширення та реального застосування заходів, 

спрямованих на зміцнення антикорупційної ідеології та формування у 

громадян антикримінальної культури, а також перелічено понад 30 заходів та 

надано їх коротку характеристику; 

- інформацію щодо рівня, структури та динаміки злочинності в 

середовищі дітей, неповнолітніх та молоді у розрізі регіонів України 

(виконавці – сектор дослідження проблем запобігання злочинності; сектор 

дослідження проблем злочинності та її причин). Фахівцями надано загальні 

відомості про злочинність неповнолітніх в Україні, а також інформацію щодо 

розгляду судами кримінальних справ за злочинами, вчиненими 

неповнолітніми у 2001-2010 рр. 

10.  Для Державної пенітенціарної служби України підготовлено: 

- пропозиції і зауваження до робочого проекту Концепції розвитку та 

модернізації органів і установ, що належать до сфері управління Державної 

пенітенціарної служби України (виконавець – сектор дослідження проблем 

кримінально-виконавчого законодавства). Науковцями запропоновано 

переформулювати мету і завдання Концепції, переробити етапи реалізації 

Концепції стосовно зазначення конкретних заходів, вказано на 

термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки проекту, викладено 

зауваження щодо утворення служби пробації, обґрунтовано 

неконституційність пропозиції відносно внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України в частині обмеження кількості посилок, 

бандеролей, передач для засуджених до позбавлення волі;  

- зауваження до робочого проекту Концепції впровадження і розвитку 

пробації в Україні (виконавець – сектор дослідження проблем кримінально-

виконавчого законодавства). Науковцями критично проаналізовано термін 

«пробація» в аспекті його використання у тексті концепції, аргументовано 

висновок, що концепція не має чіткого цільового призначення та її основні 

положення носять розпливчастий характер.  

11. На запит Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

України було підготовлено 2 наукові висновки за справами: Карпенко Л.І. та 

Пелевіна М.М. (виконавець – сектор дослідження проблем судової 

діяльності).  

За справою Карпенко Л.І. повідомлено, що вивчення наданих матеріалів 

не дає можливості підготувати за ними науковий висновок з причини 

відсутності в Інституті фахівців з галузі  адміністративного права. 



За справою Пелевіна М.М. науковці дійшли до висновку щодо 

неможливості надання висновку про неоднакове застосування кримінального 

закону судами касаційної інстанції через невизначеність запиту, а саме через  

відсутність  у наданих матеріалах копій різних за змістом судових рішень, в 

яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і 

тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних 

діянь, а також (п. 3 ч. ІІ ст. 400
19 

КПК України) доручення судді-доповідача, 

щодо якої саме норми кримінального закону, що неоднаково застосована 

судом касаційної інстанції, потрібно підготувати науковий висновок. 

Невідповідність запиту наданим матеріалам позбавляє можливості його 

виконати. 

12. На запит Правового управління при Верховному Суді України було 

підготовлено 2 наукові висновки за справами: Пєтухов В.С. та Лазаренка 

Л.Л. (виконавець – сектор дослідження проблем судової діяльності).  

За справою Пєтухова В.С. повідомлено, що вивчення наданих матеріалів 

не дає можливості підготувати за ними науковий висновок з причини того, 

що при перегляді справи із вказаної в матеріалах підстави КПК України не 

передбачає підготовки наукового висновку (п. 3 ч. ІІ ст. 400
19

). Не міститься 

такого доручення і в ухвалі судді доповідача. Це обумовлено різною 

правовою природою, іншими правовими наслідками рішень, які 

приймаються судом за результатом розгляду справ або з підстави, що 

передбачена п. 1 ст. 400
12

 КПК України, або підстави, що передбачена п. 2 ст. 

400
12

 КПК України. 

За справою Лазаренка Л.Л. науковці дійшли до висновку щодо 

неможливості  підготувати за наданими матеріалами  науковий висновок з 

щодо неоднакового застосування норм кримінального закону судами 

касаційної інстанції з причини того, що в наданих матеріалах відсутні копії 

різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування 

судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону 

щодо подібних суспільно небезпечних діянь, а також  доручення судді - 

доповідача щодо якої саме норми кримінального закону, яка неоднаково 

застосована судом касаційної інстанції, потрібно підготувати науковий 

висновок (п. 3 ч. ІІ ст. 400
19 

КПК України). Невідповідність запиту наданим 

матеріалам позбавляє можливості його виконати. 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

За звітний період співробітниками Інституту була проведена робота та 

підготовлено 38 наукових висновків за запитами від вказаних центральних 

органів державної влади, зокрема: 

На запит Верховного Суду України – 30. 

На зпит Вищих спеціалізованих судів  –  4.  

На запит Верховної Ради України  – 4. 



1. Лапечук П.І., Кочин В.В. підготували наукові висновки до проекту 

Закону України «Про внесення змін до Водного кодексу України». (Вих. № 

039-01/001 від 04.01.2011. 

2. Лапечук П.І., Кочин В.В. підготували наукові висновки до проекту 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо 

видобування підземних вод» (Вих. № 309-01/002 від 05.01.2011. 

3. Лапечук П.І., Кочин В.В. підготували наукові висновки до проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо посилення боротьби проти порушення правил використання об‘єктів 

тваринного світу)». Вих. № 309-1/005 від 12.01.2011. 

4. Гриняк А.Б. провів науково-правовий аналіз норм чинного 

законодавства України щодо неоднакового застосування судами касаційної 

інстанції норм права у подібних правовідносинах (на лист Верховного Суду 

України № 251-91/0/8 від 14.01.2011 року), за результатами якого 

підготовлено науково-правовий висновок для ВСУ. 

5. Лапечук П.І., Кочин В.В. підготували наукові висновки до проекту 

Закону України «Про Загальнодержавну програму використання та охорони 

земель». Вих. 309-01/13; від 17.01.2011. 

6. Лапечук П.І., Кочин В.В. підготували наукові висновки до проекту 

Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення земельних 

ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» 

Вих. № 309-01/49; від 03.03.2011. 

7. Гриняк А.Б. провів науково-правовий аналіз норм чинного 

законодавства України щодо неоднакового застосування судами касаційної 

інстанції норм права у подібних правовідносинах (на лист ВСУ № 201-

623/0/8-11 від 12.03.2011 року), за результатами якого підготовлено науково-

правовий висновок для ВСУ. 

8. Лапечук П.І., Кочин В.В. підготували наукові висновки до проекту 

Закону України «Про техногенну безпеку». Вих. № 309-04/78 від 14.04.2011. 

9. Хащівська Н.В. за зверненням Верховного Суду України підготувала 

науковий висновок стосовно норми матеріального права, яка неоднаково 

застосована судом касаційної інстанції у подібних правовідносинах, у справі 

за позовом Станкевич М.Я. до ВАТ «Львівобленерго» про стягнення 17048 

грн. 36 коп. на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

знищенням плодових насаджень на її земельній ділянці. 

10. Хащівська Н.В. за зверненням Верховного Суду України підготувала 

науковий висновок стосовно норми матеріального права, яка неоднаково 

застосована судом касаційної інстанції у подібних правовідносинах, у справі 

за позовом Пушкаш М. С. до Химинця В. М., Висильцун Н. О. про усунення 

перешкод у користуванні майном. 

11. Галянтич М.К., Кочин В.В. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо норми ч. 2 ст. 625 ЦК України, яка 

неоднаково застосована судами касаційної інстанції у подібних 

правовідносинах. Вих. № 309-02/172 від 29.09.2011. 



12. Луць В.В., Солтис Н.Б. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо застосування норм статей 15, 16, 387, 

388, 389 ЦК України та статей 84, 152 ЗК України. Вих. № 309-01/171 від 

29.09.2011. 

13. Галянтич М.К. за зверненням Верховного Суду України підготував 

науковий висновок щодо застосування норм ст. 391 ЦК України та ст. 132 

ЖК УРСР. Вих. № 309-02/173 від 30.09.2011. 

14. Луць В.В., Лапечук П.І. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо застосування законодавства про 

передачу у власність земельних ділянок. Вих. № 309-02/174 від 03.10.2011. 

15. Галянтич М.К., Кочин В.В. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо застосування законодавства про 

приватизацію житлового фонду (гуртожитків). Вих. № 309-02/175 від 

03.10.2011. 

16. Галянтич М.К., Лисенко Ю.В. за зверненням Верховного Суду 

України підготували науковий висновок щодо застосування норм 

законодавства про договір іпотеки. Вих. № 309-02/181 від 07.10.2011. 

17. Галянтич М.К., Корнієнко Ю.І. за зверненням Верховного Суду 

України підготували науковий висновок щодо застосування законодавства 

про приватизацію житлового фонду (гуртожитків). Вих. № 309-02/183 від 

13.10.2011. 

18. Галянтич М.К., Лисенко Ю.В. за зверненням Верховного Суду 

України підготували науковий висновок щодо застосування законодавства 

про приватизацію житлового фонду (гуртожитків). Вих. № 309-02/187 від 

19.10.2011. 

19. Галянтич М.К., Солтис Н.Б. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо застосування законодавства про 

приватизацію житлового фонду (гуртожитків). Вих. № 309-02/190 від 

24.10.2011. 

20. Галянтич М.К. за зверненням Верховного Суду України підготував 

науковий висновок щодо застосування норм законодавства про стягнення 

заборгованості. Вих. № 309-02/197 від 31.10.2011. 

21. Луць В.В., Гайдулін О.О. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо усунення перешкод у користуванні 

квартирою шляхом виселення. Вих. № 309-02/192 від 01.11.2011. 

22. Луць В.В., Кочин В.В. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо норми статті 125 Земельного кодексу 

України, яка неоднаково застосована судами касаційної інстанції у подібних 

правовідносинах. Вих. № 301-02/198 від 01.11.2011. 

23. Галянтич М.К., Кочин В.В. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо норм матеріального права, які 

неоднаково застосовані судом касаційної інстанції у подібних 

правовідносинах (норми про вихід з колективного підприємства). Вих. № 

309-02/201 від 01.11.2011. 



24. Луць В.В., Короленко В.М. за зверненням Верховного Суду України 

підготували науковий висновок щодо застосування норм ст. 34 Закону 

України «Про виконавче провадження». Вих. № 309-01/205 від 14.11.2011. 

25. Галянтич М.К. за зверненням Верховного Суду України підготував 

науковий висновок щодо недійсності договору про надання правової 

допомоги та стягнення коштів. Вих. № 309-02/206 від 14.11.2011. 

26. Галянтич М.К., Лисенко Ю.В. за зверненням Верховного Суду 

України підготували науковий висновок щодо недійсності правочинів. Вих. 

№ 309-02/211 від 24.11.2011. 

27. Берестова І. Е. Висновок щодо неоднакового застосування судом 

норм матеріального права у подібних цивільних справах (для ВССУ) (лист 

від 19.03.2011 р. вих. № 309-1). 

28. Бесарабчик В. О. Висновок на проект постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

про деякі питання допуску справ до провадження Верховного Суду України 

(лист від 10.02.2011 р. вих. № 309-01/26). 

29. Бичкова С. С. Висновок на проект постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

про деякі питання допуску справ до провадження Верховного Суду України 

(лист від 10.02.2011 р. вих. № 309-01/26). 

30. Бобрик В. І. Висновок на проект постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

про деякі питання допуску справ до провадження Верховного Суду України 

(лист від 10.02.2011 р. вих. № 309-01/26). 

31. Бобрик В. І., Луць В. В. Науковий висновок члена Науково-

консультативної ради при Верховному Суді України В. В. Луця щодо норми 

матеріального права (ст. 216 ЦК України), яка неоднаково застосована судом 

(судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах (відповідно до 

ухвали судді Верховного Суду України Гуменюк В. І. від 31.08.2011). 

32. Бобрик В. І., Короленко В. М. Висновок на проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення роботи Верховного Суду України» (лист від 06.10.2011 р. 

Вих. № 309-01/180). 

33. Бобрик В. І., Бесарабчик В. О. Висновок до проекту Закону України 

«Про внесення змін до статті 35 Господарського процесуального кодексу 

України (щодо підстав звільнення від доказування)» (лист від 06.10.2011 р. 

Вих. № 309-01/180). 

34. Бобрик В. І., Рєзнік Г. О. Висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо 

відмови від позову та примирення сторін)» (лист від 06.10.2011 р. Вих. № 

309-01/180). 

35. Короленко В. М. Висновок на проект постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

про деякі питання допуску справ до провадження Верховного Суду України 

(лист від 10.02.2011 р. Вих. № 309-01/26). 



36. Короленко В. М., Первомайський О. О. Науково-правовий висновок 

щодо проекту Закону України «Про електронну комерцію» (реєстр. № 266 від 

04.05.2011 р., доопрацьований реєстр. № 6086 від 18.02.2010 р.) (лист від 

17.06.2011 р. Вих. № 309-01/112). 

37. Короленко В. М. Висновок для науково-експертної ради Верховного 

Суду України щодо неоднакового застосування норм матеріального права за 

зверненням ВСУ № 2062/0/8-11 від 20.07.2011 року (лист від 14.11.2011 р. 

Вих. № 309-01/205). 

38. Гайдулін О.О., Луць В.В. Висновок щодо норми матеріального права, 

яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних 

правовідносинах про усунення перешкод у користуванні квартирою шляхом 

виселення за зверненням ВСУ (Вих. № 309-02/198 від 1 листопада 2011 р.).  

 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

 

Впродовж 2011 р. наукові працівники НДЦПІ НАПрН України 

здійснювали розроблення зауважень і пропозицій та аналіз стану 

законодавства в різних сферах, надавали аналітичні огляди, інформаційні та 

інші матеріали стосовно стану та перспектив розвитку інформаційної сфери 

України у відповідь на запити органів державної влади. Зокрема:  

Здійснена правова експертиза і наукова оцінка 19 законопроектів та 

інших нормативно-правових актів.  

Зокрема, співробітниками НДЦПІ НАПрН України підготовлено і 

направлено у Державний комітет телебачення та радіомовлення України:  

- пропозиції і зауваження до проекту Закону України «Про захист 

професійної діяльності журналістів» (вих. від 03.03.2011 р. № 50; Бєляков 

К.І., Цимбалюк В.С.,  Золотар О.О.); 

- пропозиції і зауваження до проекту Закону України «Про 

Концепцію державної інформаційної політики» (вих. від 11.02.2011 р. № 

27/1; Брижко В.М., Цимбалюк В.С., Золотар О.О.). 

Співробітниками НДЦПІ НАПрН України підготовлено для НАН 

України: 

- Пропозиції до п. 7.2 «Удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері інформаційних відносин та її гармонізація з відповідним міжнародним і 

європейським правом» Комплексного проекту Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України «Національний суверенітет України в 

умовах глобалізації» (вих. від 10 січня 2011р. №1; Пилипчук В.Г., Брижко 

В.М); 

Співробітником НДЦПІ НАПрН України Жиляєвим І.Б. (для Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти) здійснена правова 

експертиза і наукова оцінка 10 законопроектів та інших актів: 

- Проекту закону України про внесення змін до Закону України "Про 

Національну програму інформатизації" (щодо щорічної підготовки програми 



завдань (робіт) на бюджетний рік), поданий Кабінетом Міністрів України, 

реєстр. № 7505 від 22.12.2010 р. – матеріали розглянуто на засіданні 

Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України 

(11 лютого 2011 р.); 

- Проекту закону України про економічний експеримент щодо створення 

сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції 

(реєстр. № 8267 від 18.03.2011 р.); 

- Проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих 

умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (реєстр. № 8268 

від 18.03.2011 р.); 

- Проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне 

регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків 

цінних паперів і фінансових послуг (реєстр. № 8403 від 18.04.2011 р., 

поданий Президентом України Януковичем В.Ф.); 

- Проекту постанови Верховної Ради України про Основні напрями 

бюджетної політики на 2012 рік (реєстр. № 8348 від 06.04.2011 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України); 

- Проекту постанови Верховної Ради України про затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки, поданий 

Кабінетом Міністрів України,  реєстр. № 7025 від 30.07.2010 р. – матеріали 

розглянуто на засіданні Консультативної ради з питань інформатизації при 

Верховній Раді України (11 лютого 2011 р.), підготовлено до розгляду на 

засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти);  

- Проекту Постанови Верховної Ради України про проведення 

парламентських слухань щодо створення в Україні сприятливих умов 

розвитку індустрії програмного забезпечення (травень 2011 року), (реєстр. № 

6042 від 05.02.2010 р.); 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 

2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні»;  

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. № 192-р 

«Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти і 

інформаційного суспільства); 

 - Доповіді Кабінету Міністрів України про стан та розвиток 

інформатизації в Україні за 2010 рік – матеріали розглянуто на засіданні 

Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України 

(11 лютого 2011 р.), підготовлено до розгляду на засіданні Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти). 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. 

Одним із важливих завдань діяльності Інституту є підготовка наукових 

експертних висновків для вищих та центральних органів державної влади, 



яке виявляється у розробці методичних рекомендацій, пропозицій та 

зауважень до законопроектів, проектів інших актів на замовлення вищих та 

центральних органів державної влади, що є однією з форм впровадження 

основних результатів діяльності.  

У звітному періоді підготовлено 7 документів з пропозиціями і 

зауваженнями до нормативно-правових актів на замовлення вищих та 

центральних органів державної влади.  

Зокрема: 

На замовлення Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України 

з метою регулювання правовідносин, пов'язаних із набуттям, здійсненням і 

захистом прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю в країнах-

учасниках Співдружності Незалежних Держав розроблено пропозиції до 

проекту Модельного Закону ―Про комерційну таємницю‖.  

На замовлення Ради Національної безпеки і оборони України розроблено 

пропозиції щодо амортизаційної політики в інноваційній сфері у зв‘язку з 

прийняттям Податкового кодексу України.  (19.02. 2011р.). 

На замовлення Департаменту контррозвідувального захисту економіки 

держави Служби безпеки України (заступника начальника О. Юрченка) від 

13 квітня 2011 р. № 8/7/3-2975 щодо проведення правового аналізу патентів 

України на винаходи за №№ 35246, 35247, 55157 ―на предмет спорідненості 

та тотожності з Державними регламентами виробництва спирту‖, а також 

―про правові засади використання зазначених ОПІВ під час розробки та 

впровадження до технологічного процесу підприємств спиртової галузі 

ДСТУ‖ підготовлено Висновок з пропозиціями щодо дослідження об‘єктів 

інтелектуальної власності. Висновок надісланий Департаменту 

контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України ( 

лист від  11.05.2011 р. № 192. (0,3 др. арк.).  

На замовлення Департаменту контррозвідувального захисту економіки 

держави Служби безпеки України (заступника начальника О. Юрченка) від 

16 травня 2011 р. № 8/7/3-3515 щодо надання інформації стосовно: 

- відповідності діючому законодавству України факту укладання 

ліцензійного договору між авторами винаходу та власником деклараційного 

патенту;  



- можливості перевищення терміну дії ліцензійного договору терміну дії 

деклараційного патенту на винахід, що є предметом договору; 

- правомірності виплати винагороди авторам за таким ліцензійним 

договором, у т.ч. з урахуванням закінчення строку дії деклараційного 

патенту, та включення винагороди авторам до витрат планової калькуляції на 

виготовлення одиниці продукції. 

За результатами підготовлено Висновок з пропозиціями, якій надіслано 

Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби 

безпеки України (лист від 24.05.2011 р. № 222. (0,4 др. арк.). 

1. За дорученням Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації  розроблено пропозиції до проекту ―Концепції вдосконалення 

фінансування сфери наукової і науково-технічної діяльності‖. 

2. На замовлення Державної служби інтелектуальної власності з метою  

надання методичної допомоги суб‘єктам суміжних прав розроблено 

пропозиції до проекту Рекомендацій щодо охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності на об‘єкти суміжних прав (виконання, фонограми, 

відеограми, передачі (програми) мовлення).  

3. На замовлення Департаменту контррозвідувального захисту 

економіки держави Служби безпеки України (лист від 08 липня 2011 р. № 

8/7/3-4357) надано правову оцінку підготовлено висновок  з наступних 

питань: 

- порядку реєстрації винаходу та отримання патенту на нього; 

- порядку отримання винагороди за авторські права та права власності 

на винахід; 

- граничних строків авторських прав та права власності на винахід, 

захищених деклараційним патентом; 

- отримання авторської винагороди після припинення терміну дії 

деклараційного патенту на винахід; 

- умов використання винаходу, захищеного деклараційним патентом, 

іншими особами. 

 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку 

Загалом протягом 2011 року було підготовлено 18 експертних висновків 

для центральних органів державної влади. Зокрема: 

1) За запитом Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти: 

 проведено наукову експертизу проекту Модельного закону «Про 

технопарки»; 

 проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про освіту» (щодо державних гарантій 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам) – реєстр. № 9008 від 

18.07.2011 р.; 

 проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо збільшення кількості 



бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах) – реєстр. № 9007 

від 18.07.2011 р.; 

 проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 85 Бюджетного кодексу України» (щодо фінансування вищих 

медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти) – реєстр. № 

8793 від 14.07.2011 р.; 

 проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо 

забезпечення соціальних гарантій громадян) – реєстр. № 9006 від 18.07.2011 

р.; 

 проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» – реєстр. № 9016 від 

18.07.2011 р. 

2) На замовлення Міністерства юстиції України: проведена експертиза 

проекту Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» 

3) На замовлення Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку: проведена експертиза проекту змін до Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» (щодо фіктивних цінних паперів).  

  

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування  

 

 Для Верховної Ради України: 

1)  Науково-правовий висновок щодо конституційності Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941—1945 років» щодо порядку офіційного використання 

копій Прапора Перемоги» (Серьогін В.О.); 

2) пропозиції до проекту Закону України «Про міліцію» щодо 

вдосконалення системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ 

(Битяк Ю.П.); 

3) підготовка пропозицій щодо внесення змін до КУпАП відносно 

посилення заходів по охороні природи (Битяк Ю. П., Зуй В. В.); 

4) підготовка пропозицій до проекту закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо захисту здоров‘я громадян від результатів вживання 

тютюнових виробів (проф. Битяк Ю.П.); 

5) науковий висновок на проект Закону «Про внесення змін до статей 160 

та 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення» (щодо 

удосконалення окремих положень» (Зуй В.В.); 

6) науково-правовий висновок щодо проекту Закону «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо визначення статусу юридичних 

клінік як суб‘єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги) (реєстр. № 9502 від 25.11.2011 р.) (Яковюк І.В.); 

7) науковий висновок щодо проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про Конституційний Суд України» (відносно правового 

регулювання діяльності) - реєстр. № 8514 від 16.05.2011р. (Барабаш Ю. Г.); 



8) висновок на проект Закону України «Про внесення змін до статті 40 

Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо надання права 

кожному народному депутату України особисто звертатися з конституційним 

поданням щодо визнання неконституційними актів Верховної Ради України, 

прийнятих з порушенням процедури особистого голосування) (реєстр. № 

8328 від 04.04.2011 р.; вх. 561 від 19.04.2011 р.) (за запитом В. М. Литвина) 

(Петришин О. В., Колісник В. П., Барабаш Ю. Г.); 

9)         науковий висновок на проекти змін та доповнень до Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» (Гаращук 

В.М.); 

10) науковий висновок на проект Закону України «Про 

Антикорупційне бюро України» (Гаращук В.М.); 

11) науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що 

здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв‘язку та 

інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг» (Гаращук В.М.); 

12) науковий висновок на запит народного депутата Даниленко В.А. 

щодо питань оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів 

нерухомого майна, №476/11-167 від 6 квітня 2011 (Головашевич О.О., 

Кучерявенко М.П.); 

13) науковий висновок на запит народних депутатів України С.В. 

Ківалова, В.А. Бондика, В.В. Колесніченка щодо Проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення 

перевірок фінансово-господарської діяльності судів» (125-01-2106 від 

1.11.2011) (Кучерявенко М. П.); 

14) підготовка наукового висновку, зауважень та пропозицій щодо 

законопроекту № 5267 «Про атестацію наукових та науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації» (Слінько Т. М., Колісник В. П.); 

 

 

 Для комітету Верховної Ради України з питань правосуддя: 

1) опрацювання проекту закону України «Про деякі питання 

заборгованості за споживчий природний газ та електричну енергію» (р.№ 

8351 від 19.04.2011) (Петришин О. В.); 

2) опрацювання проекту закону України «Про граничний розмір 

компенсації витрат на правову допомогу» (р. № 8393 від 15.04.2011) 

(Петришин О. В.); 

3) опрацювання проекту закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про виконавче провадження» (щодо спрощення процедури 

поновлення виконавчого провадження у зв‘язку із закінченням дії мораторію 

на задоволення вимог кредиторів банку) (р. № 8307 від 29.03.2011) 

(Петришин О. В.); 

 

 Для комітету Верховної Ради України з питань правової політики: 



1)опрацювання проекту закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Вищу раду юстиції» та Кодексу України «Про адміністративні 

правопорушення» (щодо виконання рішень Конституційного Суду України) 

(р. № 8246 від 30.03.2011) (Петришин О. В.); 

 

 Для Кабінету Міністрів України: 

1) в якості експерта Робочої групи Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури при Кабінеті Міністрів України щодо вдосконалення Закону 

України «Про адвокатуру» к.ю.н. Вовк Д. О. надавав висновки щодо проекту 

Закону України «Про адвокатуру» (реєстр. № 1430), пропозиції до проекту 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру» 

(реєстр. № 4353), які перебували на розгляді у Верховній Раді України. 

 

 Для Адміністрації Президента України: 

1) надані пропозиції щодо удосконалення та конкретизації окремих 

положень Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 

2010-2012 роки та Національної програми щодо запобігання та протидії 

корупції на 2010-2012 роки. Проведений аналіз чинного законодавства 

України про державний контроль, про боротьбу з корупцією, про 

адміністративну відповідальність (Гаращук В.М.); 

 

 Для Міністерства юстиції України: 

1) підготовка пропозицій до проекту Закону України «Про внутрішню 

торгівлю», підготовленого Міністерством економіки України (Гудима Д.А.); 

2) підготовка пропозицій до проекту Закону України "Про громадські 

організації", підготовленого Міністерством юстиції України (Гудима Д.А.); 

 

 Для Конституційного Суду України: 

1) підготовлено висновок на запит судді Конституційного суду України 

Кампо В. М. «Щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень ч. 4 ст. 18, ч. 2,3,5 ст. 171-1, ч. 1 ст. 180 Кодексу адміністративного 

судочинства України» та невідповідності Конституції України 

(неконституційності) окремих положень Кодексу адміністративного 

судочинства України № 2747-IV від 6 липня 2005 р.; Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» № 2453-IV від 7 липня 2010 р.» (Битяк Ю. П., 

Писаренко Н.Б.); 

2) висновок на звернення Конституційного Суду України – позиція 

стосовно питань, порушених у конституційному зверненні громадянина 

Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 

4 частини першої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України 

(Писаренко Н.Б.); 

3) відповідь на запит Судді Конституційного суду  Гультая М.М. щодо 

тлумачення ст. 165 Податкового кодексу України (№ 125-01-463 від 

21.07.2011) (Кучерявенко М. П., Лукашев О.А.); 

 



 Для Верховного Суду України: 

1) підготовлено науковий висновок на запит Голови Науково-

консультативної ради при Верховному Суді України Хавронюка М.І. щодо 

норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом касаційної 

інстанції у подібних правовідносинах (щодо повноважень міської ради 

приймати рішення про неутворення районних у місті рад). У висновку на 

підставі системного тлумачення положень Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів», «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», 

рішень Конституційного Суду України, а також вивчення практики роботи 

органів місцевого самоврядування міст з районним поділом вказано на те, що 

норма абз.3 п.2 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає два 

альтернативних способи прийняття рішення про неутворення районних у 

містах рад, встановлюючи додаткові вимоги щодо кожного з них. Перший 

спосіб – шляхом проведення референдуму територіальної громади міста, що 

призначається за рішенням міської ради на вимогу вказаних у даному абзаці 

пункту другого суб'єктів в порядку, визначеному Законом України «Про 

всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991р. №1286-ХІІ (з 

наст. змін. та доповн.). Другий спосіб – шляхом прийняття відповідного 

рішення міською радою. Прийняттю рішень щодо неутворення районних у 

містах рад має передувати урахування думки районних у містах рад та членів 

територіальних громад міст. Проте зазначено, що конкретні форми 

врахування думки законодавчо не встановлено. Таким чином, зроблено 

узагальнюючий висновок, що міські ради повноважні з урахуванням думки 

районних у містах рад та членів територіальних громад цих міст приймати 

рішення про неутворення районних у містах рад у порядку, визначеному 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламентом 

відповідної ради (Серьогіна С. Г., Бодрова І. І.); 

2) підготовлено науковий висновок щодо норми матеріального права, яка 

неоднаково застосована судом касаційної інстанції у подібних 

правовідносинах в справі за позовом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Тар Альянс» до Східної митниці, треті особи – Головне 

управління Державного казначейства України в Донецькій області, Головне 

управління Державного казначейства України в м. Києві, у справі про 

скасування рішень та визнання дій протиправними (Писаренко Н.Б.); 

3) науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково 

застосована судом касаційної інстанції у подібних правовідносинах в справі 

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Меркурій» до Східної 

митниці про визнання недійсними картки відмови, рішення про визначення 

митної вартості, визнання незаконними дій та повернення зайво сплаченої 

суми (Писаренко Н.Б.); 



4) науковий висновок на запит щодо норми матеріального права (справа 

«Дніпропетровськолійноекспорт завод») (№ 125-01-1947 від 10.10.2011) 

(Кучерявенко М. П., Лукашев О.А.); 

5)науковий висновок на запит щодо застосування норм в ухвалі судді 

Верховного суду Тітова Ю.Г. (№ 125-01-2059 від 25.10.2011) (Кучерявенко 

М. П., Лукашев О.А.); 

6) науковий висновок на запит щодо  проекту Постанови Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  

«Про деякі питання судової практики при вирішенні спорів, що виникають у 

кредитних правовідносинах» (№ 125-01-1853 від 27.09.2011) (Кучерявенко 

М. П., Лукашев О.А.); 

 

 Для Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 

справ: 

1) підготовлено роз‘яснення стосовно питань кваліфікації та вирішення 

судових справ за ст. 164
14

 КУпАП щодо порушень законодавства про 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти 

(Мартиновський В.В.); 

2) відповідь на запит щодо Постанови «Про деякі питання судової 

практики при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин» 

(125-01-1853 від 27.09.2011) (Кучерявенко М. П.); 

 

 Для Державного фонду сприяння  місцевому  самоврядуванню в 

Україні: 

1) підготовлено науковий висновок, щодо проекту Стратегії реформи 

місцевого самоврядування в Україні. Пропозиції до проекту стосувалися 

удосконалення системно-структурної організації місцевого самоврядування в 

місті Харкові (застосування як лінійних так і мережевих управлінських 

структур, поєднання галузевого й функціонального підходів при формуванні 

органів міської ради), територіальної реформи (спрямованої на ефективний 

розвиток міста як просторової основи розвитку міського самоврядування), а 

також визначено заходи спрямовані на оптимізацію умов участі населення у 

вирішенні питань місцевого значення (форм безпосередньої та 

представницької демократії), розробку механізму реалізації принципу 

гласності у сфері місцевого самоврядування (Серьогіна С. Г.). 

 

V. Наукові дослідження на замовлення регіонів 

 

Академія тісно співпрацює не лише з центральними органами 

державної влади, але й 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 наукові центри: 

Донецький, Західний та Південний.  



Основними завданнями регіональних наукових центрів є сприяння 

місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування у 

здійсненні ефективної правової політики у відповідних регіонах України; 

планування та координація науково-дослідної діяльності у галузі держави та 

права дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії, а також 

усіх установ Академії (лабораторій, інших наукових підрозділів), що 

знаходяться у відповідних регіонах; координація діяльності по формуванню 

та реалізації науково-технічних програм у галузі держави і права з 

МОНмолодьспортом України, НАН України та галузевими академіями у 

регіонах України; проведення на замовлення місцевих органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових 

органів, громадських організацій, інших юридичних осіб чи фізичних осіб 

наукових досліджень, підготовка експертних висновків, юридичних довідок 

тощо; проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень; 

організацію та проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів 

та інших наукових заходів; здійснення просвітницької діяльності, сприяння 

підвищенню інтелектуального потенціалу у відповідних регіонах України; 

інтеграцію юридичної науки та освіти тощо.  

Так, Донецьким регіональним центром у 2011 році надано 1 

експертний висновок для Донецької обласної державної адміністрації та 8 

пропозицій, зауважень та рекомендацій до діючого законодавства на 

замовлення Центральних органів державної влади. Протягом звітного 

періоду центром було організовано та проведено 6 науково-практичних 

конференцій та «круглих столів». 
Західним регіональним центром у 2011 році надано 5 наукових 

висновків на рішення обласних та місцевих рад у західному регіоні. Також 

центром було надано понад 20 експертних висновків для Центральних 

органів державної влади. Західний регіональний центр виступив 

організатором 5 наукових заходів.  

Південний регіональний центр у 2011 році надав 3 наукові висновки 

на запит місцевих органів влади та судових органів. Співробітники центру 

надали експертні висновки на 17 проектів законів та інших нормативних 

актів. Упродовж 2011 року центр виступив організатором 18 різноманітних 

наукових заходів.   
   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, 

Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Івано-

Франківській, Полтавській, Ужгородській, Рівненській, Тернопільській, 

Черкаській, Львівській  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 

чинного законодавства з окремих питань, надано пропозиції щодо його 

удосконалення, надано консультації тощо.  

У цілому науково-дослідними установами Академії за звітний 

період на замовлення регіонів було проведено 100 наукових досліджень, 

за якими надані експертні висновки, пропозиції та зауваження. Зокрема, 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування – 20 висновків, пропозицій та зауважень, Науково-дослідний 

інститут інтелектуальної власності – 68 висновків, пропозицій та зауважень, 

Інститут вивчення проблем злочинності –  1  висновок, Науково-дослідний 

інститут правового забезпечення інноваційного розвитку – 2 наукових 

дослідження, Донецький регіональний центр – 1 висновок, Західний 

регіональний центр – 5 висновків, Південний регіональний центр – 3 

висновки. 

Інститут вивчення проблем злочинності 

 

Протягом звітного періоду науковцями Інституту на замовлення 

регіонів підготовлено 1 документ за результатами вивчення конкретних 

проблем.    

За дорученням Головного управління освіти і науки Харківської 

обласної державної адміністрації надано інформацію про основні наукові 

досягнення секторів  і лабораторій Інституту вивчення проблем 

злочинності НАПрН України за період з 2010-2011 рр. (виконавці – всі 

сектори і лабораторії Інституту). Зокрема, підготовлена інформація щодо 

кількості тем дослідження, що продовжуються, та завершених тем, кількості 

опублікованих праць та штатних наукових співробітників, а також дані щодо 

підготовлених пропозицій до проектів законів України та ін.  

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності  

 

У звітному періоді Інститутом на замовлення регіональних суб‘єктів 

було виконано 68 наукових (спеціальних) досліджень об‘єктів 

інтелектуальної власності, у тому числі: 

 1. За ухвалами - 18: 

1) За ухвалою Господарського суду Харківської області  від 06.07.2009 

року по справі № 16/84-09 про призначення судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності щодо визнання патенту України  № 12290 на 

промисловий зразок недійсним.  



За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. та 

Самолововой Н.В. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 28 січня 2011 року № 567 (1,56 друк. арк.). 

2) За ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 23.07.10 р. 

у господарській справі №  5/96 про призначення судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності щодо визнання недійсним свідоцтва  на знак для 

товарів і послуг за свідоцтвом України № 98774. 

За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. та 

Коваленко Т.В. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 18 лютого 2011 року № 667 (1,06 друк. арк.). 

3) За ухвалою Одеського апеляційного  господарського суду від 09.09.10 

р. у господарській справі № 3/82-09-3199 про призначення судової 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності щодо визнання свідоцтва 

України "Бича кров" недійсним . 

За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. та 

Щукіною К.А. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 18 лютого 2011 року № 670 (1,52 друк. арк.). 

4) За ухвалою Дніпропетровського апеляційного Господарського суду від 

19.01.2011 р. у господарській справі № 5/147-10(9/346-08) про призначення 

судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності щодо припинення 

порушення прав на винахід за патентом "Болід". 

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 09 лютого 2011 року № 709 (0,67 друк. арк.). 

 5) За ухвалою Господарського суду Київської області від 25.08.10 р. у 

господарській справі № 19/050-10 про призначення судової експертизи 

об‘єктів інтелектуальної власності щодо захисту прав інтелектуальної 

власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 898395.  

За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. та 

Петренком С.А. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 18 березня 2011 року № 680 (4,48 друк. арк.). 

6) За ухвалою Господарського суду Київської області від 25.10.10 р. у 

господарській справі № 39/341 про призначення судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності щодо порушення прав власника на винахід  

"Ерлонат-здоров'я". 

За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. та 

Петренком С.А. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 06 червня 2011 року № 689 (0,68 друк. арк.). 

7) За ухвалою Господарського суду Донецької обл. від 26.01.11 р. у 

господарській справі №  43/145 про призначення судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності щодо порушення прав патенту на корисну модель 

"Спосіб розміщення інформації"   . 

За результатами дослідження судовим експертом Боровиком П.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 18 травня 2011 року № 715 (0,87 друк. арк.). 



8) За ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 

02.02.2011 р. у цивільній справі № 16/200-09 про призначення судової 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності щодо порушення прав та 

стягнення збитків на корисну модель "СУХЕ ПАЛЬНЕ". 

За результатами дослідження судовим експертом Боровиком П.А.   

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 15 березня 2011 року № 710 (0,75 друк. арк.). 

9). За ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 

29.06.2010 р. у  цивільній справі № 2-148/2011 про призначення судової 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності щодо використання способу 

виробництва квасу торговельної  марки "Ярило". 

За результатами дослідження судовим експертом Боровиком П.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 30 березня 2011 року № 724 (0,81 друк. арк.). 

10). За ухвалою Московського районного суду м. Харкова. від 24.02.11 р. 

у  цивільній справі № 2-545/11 про призначення судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності щодо визнання недійсним свідоцтва на знак для 

товарів і послуг за свідоцтвом України  №37432. 

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 11 квітня 2011 р.  № 725 (1,49 друк. арк.). 

11). За ухвалою Господарського суду Дніпропетровської обл. від 

09.03.2011р. у господарській справі № 5005/376/2011 про призначення 

судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності щодо використання 

корисної моделі за патентом України № 49108. 

За результатами дослідження судовим експертом Дорошенком О.Ф. 

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 01 червня 2011 р.  № 733 (1,37 друк. арк.). 

12) За ухвалою Господарського суду Київської області від 04.10.10 р. у 

господарській справі № 39/352  про призначення судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності щодо захисту прав інтелектуальної власності на 

патент України на винахід № 35554.  

За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. та 

Петренком С.А. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 19 липня 2011 року № 682 (0,99 друк. арк.). 

13) За ухвалою Господарського суду Київської області від 25.10.10 р. у 

господарській справі № 39/349 про призначення судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності щодо порушення прав власника на патент України 

на винахід  "Ерлонат". 

За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. та 

Петренком С.А. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 19 липня 2011 року № 690 (0,93 друк. арк.).  

14) За ухвалою Господарського суду Тернопільської обл. від 21.07.11 р. у 

господарській справі № 6 /46/5022-666/2011 про призначення судової 



експертизи об‘єктів інтелектуальної власності щодо порушення прав на знак 

для товарів і послуг "Обухів 65 NEW!"  

 За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. 

та Самолововой Н.В. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 29 серпня 2011 року № 779 (0,87 друк. арк.).  

15). За ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 

11.05.2010 р. у  цивільній справі № 2-857/2010 про призначення судової 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності щодо використання способу 

виробництва квасу торговельної  марки "Ярило".  

За результатами дослідження судовим експертом Дорошенком О.Ф. 

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 08 липня 2011 року № 693 (0,75 друк. арк.).  

16). За ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 01.04.2010 р. у 

господарській справі № 22-1268/10 щодо порушення прав на патент України 

на винахід № 46630.  

За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком О.Ф. та 

Боровиком П.А. підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів 

інтелектуальної власності від 07 вересня 2011 року № 650 (1,49 друк. арк.).  

17) За ухвалою Господарського суду Харківського апеляційного 

господарського суду від 18.05.2010 р. у господарській справі  № 38/251-10 

про призначення судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності щодо 

визнання недійсним свідоцтва України  № 120728 на знак для товарів і 

послуг "Інгаліпт-Флорі".  

За результатами дослідження судовими експертом Дорошенком О.Ф.  

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 25 жовтня 2011 року № 757 (1,24 друк. арк.).  

18) За ухвалою Господарського суду Херсонської обл. 12.04.2011 р. у 

господарській справі № 16/138-ПН-09 про призначення судової експертизи 

об‘єктів інтелектуальної власності щодо використання знака для товарів і 

послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 131304.   

За результатами дослідження судовим експертом Щукіной К.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності від 07 жовтня 2011 року № 748 (0,49 друк. арк.).  

2. За постановами - 50:  

1) МВС Тернопільській області Тернопільського міського відділу від 

04.11.2010 р. у кримінальній справі № 1172217 , щодо незаконного 

використання  знаку для товарів і послуг "STIHL".  

За результатами дослідження судовим експертом Сержановим М.Є. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.12.2010 року № 698 

(0,31 друк. арк.).  

2) МВС Тернопільській області Тернопільського міського відділу від 

04.11.2010 р. у кримінальній справі № 1171766 , щодо визначення суми 

заподіяної  шкоди.  



За результатами дослідження судовим експертом Сержановим М.Є. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.12.2010 року № 699 

(0,44 друк. арк.).  

3) СВ СУ УМВС України в Івано-франківській обл. від 10.01.11 р. у 

кримінальній справі № 56/0126 , щодо розміру розрахунку збитків ТМ 

"SUPER FUEL MAX". 



За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 11.02.2011 року № 707 

(0,43 друк. арк.). 

4) Ст. слідчий Покидько В.М. Головного управління МВС України у 

Львівській області Слідче управління від 18.02.11 р. у кримінальній справі № 

134-2518, щодо розрахунку збитків компанії Adidas, Nike International Ltd. За 

результатами дослідження судовим експертом Сержановим М.Є. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 03.03.2011 року № 716 

(0,75 друк. арк.). 

5) Слідча Томусяк Н.І. СВ ХМВ УМВС України в Хмельницькій 

області від 25.06.08 у кримінальній справі  № 19/1807 , щодо незаконного 

використання службового твору . За результатами дослідження судовими 

експертами Шульпіним І.Л., Петренком С.А. підготовлено Висновок судової 

експертизи ОІВ від 24.12.2010 року № 442 (2,67 друк. арк.). 

6) Слідчий В.Сенюта Прокуратури  Козівського району Тернопільської 

області у кримінальній справі  № 158557, щодо розрахунку матеріальної 

шкоди ЗАТ «Нова хода» . 

За результатами дослідження судовим експертом Сержановим М.Є. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 10.03.2011 року № 719 

(0,37 друк. арк.). 

7) Слідчий Михайлюк В.В. МВС України Управління МВС України в 

Тернопільській обл. Слідче управління від 07.02.11 у кримінальній справі № 

1170139 , щодо незаконного використання промислового зразку LiDa. 

За результатами дослідження судовими експертами Петренком 

С.А., Шульпіним І.Л. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 

15.03.2011 року № 714 (1,18 друк. арк.). 

8) Слідчий  Михайлюк В.В. МВС України Управління МВС України в 

Тернопільській обл. Слідче управління від 07.02.11 у кримінальній справі № 

1170139 , щодо незаконного використання комерційної назви LiDa. 

За результатами дослідження судовими експертами Земцовою І.О., 

Шульпіним І.Л. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 

15.03.2011 року № 717 (0,75 друк. арк.). 

9) Слідчий  Фурман О.М. МВС Управління МВС в Рівненській обл. від 

17.02.11  у кримінальній справі № 20/01-11, щодо використання ТМ "Jacobs". 

За результатами дослідження судовими експертами Земцовою І.О., 

Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 

15.03.2011 року № 718 (4,29 друк. арк.). 

10) Слідчий Стадник В.А. МВС України УМВС України в Івано-

Франківській області Рогатинський РВ УМВС від 03.02.11 у кримінальній 

справі № 325413, щодо порушення авторського права аудіовізуальних творів.  

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.03.2011 року № 721 

(2,55 друк. арк.). 



11) Слідчий Стадник В.А. МВС України УМВС України в Івано-

Франківській області Рогатинський РВ УМВС від 03.02.11 у кримінальній 

справі № 325415, щодо порушення авторського права аудіовізуальних творів.  

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.03.2011 року № 722 

(1,31 друк. арк.). 

12) Слідчий Стрипа М.Т. МВС України УМВС України в Івано-

Франківській області  Івано-Франківський міський відділ у кримінальній 

справі № 323045, щодо порушення авторського права аудіовізуальних творів.  

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.03.2011 року № 726 

(2,67 друк. арк.). 

13) Слідчий Стадник М.Г. МВС України УМВС України в Івано-

Франківській області  Рогатинський РВ УМВС у кримінальній справі № 

325413, щодо порушення авторського права аудіовізуальних творів.  

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.03.2011 року № 729 

(3,86 друк. арк.). 

14) Слідчий Стадник М.Г. МВС України УМВС України в Івано-

Франківській області  Рогатинський  РВ УМВС у кримінальній справі № 

325414, щодо порушення авторського права аудіовізуальних творів.  

За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.03.2011 року № 730 

(0,87 друк. арк.). 

 15) Прокуратури Сумської обл. Шосткінської міжрайонної 

прокуратури у кримінальній справі № 11690011 , щодо незаконного 

використання  знаку для товарів і послуг "Jacobs". 

За результатами дослідження судовим експертом Земцовою І.О. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 22 березня 2011 року № 

711 (1,18 друк. арк.). 

16) Слідчий Фурман О.М. Управління МВС в Рівненській обл. від 

17.02.11 р. у кримінальній справі 20/01-11, щодо порушення прав на знак для 

товарів і послуг "Jacobs" та визначення суми заподіяної  шкоди. 

За результатами дослідження судовими експертами Земцовою 

І.О. та Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 15 березня 2011 року № 718 (4,29 друк. арк.). 

17) Слідчий Стадник В.А. УМВС України в Івано-Франківській 

області Рогатинського РВ УМВС від 03.02.2011 р. у кримінальній справі № 

325413 , щодо порушення авторського права аудіовізуальних творів. 

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15 березня 2011 року № 

721 (2,55 друк. арк.). 

18) Слідчий Стадник В.А.  УМВС України в Івано-Франківській 

області Рогатинського РВ УМВС від 03.02.11 у кримінальній справі № 

325415, щодо порушення авторського права аудіовізуальних творів 



За результатами дослідження судовим експертом Петренком 

С.А. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15 березня 2011 

року № 722 (1,31 друк. арк.). 

19) Слідчий Стрипа М.Т. УМВС Івано-Франківській обл. Івано-

Франківського міського відділу  від 24.11.2010 р. у кримінальній справі № 

323045, щодо експертизи примірників аудіовізуальних творів. 

 За результатами дослідження судовим експертом Петренком 

С.А. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15 березня 2011 

року № 726 (2,67 друк. арк.). 

20) Слідчий Соловка М.Г. МВС України УМВС Івано-Франківській 

обл. СВ Коломійського МВ УМВС від 01.03.11 р. у кримінальній справі № 

к/с № 324561, щодо незаконного використання знака для товарів і послуг 

"ІНКОМ" та розрахунку матеріальної шкоди. 

За результатами дослідження судовими експертами Петренком 

С.А та Шульпіним І.Л. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 

21 квітня 2011 року № 727 (1,1 друк. арк.). 

21) Слідчий Стадник М.Г. УМВС Івано-Франківській обл. 

Рогатинського РВ УМВС у кримінальній справі № 325413, щодо експертизи 

примірників аудіовізуальних творів . 

За результатами дослідження судовим експертом Петренком 

С.А., підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.03.2011 року № 

729 (3,86 друк. арк.). 

22) Старший слідчий  Шадура В.В. ОВС СУ УМВС в Україні в 

Житомірській обл. від 15.03.11р. у кримінальній справі № 11/080041 у 

кримінальній справі № 1170139 , щодо незаконного використання знака для 

товарів і послуг "Contex" . 

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 25.03.2011 року № 731 

(2,18 друк. арк.). 

23). Старший слідчий  Шадура В.В. ОВС СУ УМВС в Україні в 

Житомірській обл. від 15.03.11р. у кримінальній справі № 11/080041 у 

кримінальній справі № 1170139 , щодо незаконного використання знака для 

товарів і послуг "Contex" . 

За результатами дослідження судовим експертом Петренком С.А. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 25.03.2011 року № 740 

(2,8 друк. арк.). 

24). Старший слідчий Ніколаєнко Л.П. СУ УМВС України в Черкаській 

області від 03.02.11 у кримінальній справі № 38001100086, щодо порушення 

прав інтелектуальної власності на корисну модель "Плуг підгортальник"  . 

За результатами дослідження судовими експертом  Петренком 

С.А підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 23.05.2011 року № 

753 (0,56 друк. арк.). 

25) Управління МВС України в Тернопільській обл. Слідче управління 

від 15.02.11 р. у кримінальній справі № 1162446, щодо визначення розміру 

матеріальної шкоди використання знака для товарів і послуг "Гранстар".  



За результатами дослідження судовим експертом Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 16.05.2011 року № 

712 (0,93 друк. арк.). 

26) Управління МВС України в Тернопільській обл. Слідче управління 

від 15.02.11 р. у кримінальній справі № 1162447, щодо визначення розміру 

матеріальної шкоди використання знака для товарів і послуг "Гранстар".  

За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 16.05.2011 року № 713 

(0,67 друк. арк.). 

27) Управління МВС України в Тернопільській обл. Слідче управління 

від 07.02.11р. у кримінальній справі № 1170139, щодо комплексної 

експертизи промислового зразка "LiDa".  

За результатами дослідження судовими експертами  Шульпіним 

І.Л. та Самоловою Н.В. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 15.03.2011 року № 714 (1,18 друк. арк.). 

28) Управління МВС України в Тернопільській обл. Слідче управління 

від 07.02.11р. у кримінальній справі № 1170139, щодо комплексної 

експертизи промислового зразка "LiDa".  

За результатами дослідження судовими експертами  Шульпіним 

І.Л. та Самоловою Н.В. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 15.03.2011 року № 717 (0,75 друк. арк.). 

29) Слідчий Кушнірчук В.М. Управління МВС України в 

Тернопільській обл. Слідче управління у кримінальній справі № 1064387, 

щодо використання знака для товарів і послуг "Буратіно".  

За результатами дослідження судовим експертом Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 21.03.2011 року № 

720 (0,37 друк. арк.). 

30). Слідчий Стадник М.Г. УМВС Івано-Франківській обл. 

Рогатинського РВ УМВС у кримінальній справі №  325415, щодо експертизи 

примірників аудіовізуальних творів. 

За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л. 

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 15.03.2011 року № 730 

0,87 друк. арк.). 

31).  Старший слідчий Цьорох О.М. Головного управління МВС 

України у Львівській області Слідче управління від 14.03.11 р. у 

кримінальній справі № 134-2517, щодо розрахунку збитків, завданих 

компанії "NIKE International Ltd" внаслідок незаконного використання 

торговельної марки. 

За результатами дослідження судовим експертом Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 22.03.2011 року № 

732 0,49 друк. арк.). 

32). Старший слідчий Цьорох О.М.  Головного управління МВС 

України у Львівській області Слідче управління від14.03.11 р. у кримінальній 

справі № 134-2517 , щодо розрахунку збитків, завданих компанії "NIKE 

International Ltd" внаслідок незаконного використання торговельної марки. 



За результатами дослідження судовим експертом Шульпіним І.Л.  

підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 01.04.2011 року № 734 

0,62 друк. арк.). 

33) Слідчого Скляренко А.В. Кременчуцького  міського управління 

МВС України в Полтавській обл. у кримінальній справі № 113325014 , щодо 

незаконного використання  знаку для товарів і послуг «SUPER FUEL MAX». 

За результатами дослідження судовими експертами Дорошенком 

О.Ф. та Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 29 серпня 2011 року № 765 (1,12 друк. арк.). 

34) Старшого слідчого О.Ткаленко Прокуратури Шосткінської 

міжрайонної прокуратури Сумської області від 15.06.11 р. у кримінальній 

справі № 11690011, щодо порушення прав на знак для товарів і послуг та 

фірмового найменування "Свема" . 

За результатами дослідження судовими експертами Земцовою І.О. 

та Шульпіним І.Л. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 24 

червня 2011 року № 760 (1,68 друк. арк.). 

35) Слідчого  Семенця І. УМВС України в Тернопільській області від 

14.07.2011 р. у кримінальній справі № 1173241, щодо незаконного 

використання знака для товарів і послуг "Обухів" 

За результатами дослідження судовими експертами Петренком 

С.А. та Самолововой Н.В. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 04 серпня 2011 року № 768 (0,87 друк. арк.). 

36) Слідчого Семенця І. УМВС України в Тернопільській області від 

14.07.2011 р. у кримінальній справі № 1173241, щодо незаконного 

використання промислового зразка "Обухів" . 

За результатами дослідження судовими експертами Петренком 

С.А. та Самолововой Н.В. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 04 серпня 2011 року № 769 (0,93 друк. арк.). 

37) Слідчого Чорнокоза В.О. СВ Снятинського РВ УМВС України в 

Івано-Франківській області від 19.04.2011 р. у кримінальній справі № 

325708, щодо незаконного розповсюдження та використання 

комп'ютерних програм корпорації "MICROSOFT" та компанії 

"AUTODESK". 

 За результатами дослідження судовим експертом Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 07 липня 2011 

року № 741 (0,49 друк. арк.). 

38) Слідчого Кидика Л.В. СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-

франківській області від 01.04.11 р. у кримінальній справі № 324160, щодо 

визначення розміру матеріальної шкоди від порушення авторського права 

аудіовізуальних творів. 

За результатами дослідження судовим експертом Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 14 липня 2011 

року № 743 (0,99 друк. арк.). 

39) Слідчого Кушнірчука В.М. МВС України в Тернопільській області 

Слідче управління УМВС у кримінальній справі № 1171766, щодо 



визначення розміру матеріальної шкоди порушення авторського права 

"Начальна книга - Богдан". 

За результатами дослідження судовими експертами Сержановим 

М.Є. та Шульпіним І.Л. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 04.08.2011 року № 746 (0,81 друк. арк.). 

40) Слідчого Мазура А.В.  ОВС СЧ СУ УМВС України в Хмельницькій 

області від 14.06.11р. у кримінальній справі № 56/0121 , щодо визначення 

розміру матеріальної шкоди порушення знаків для товарів і послуг 

"Nike","Adidas".  

За результатами дослідження судовим експертом Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 22.06.2011 року № 

759 (0,99 друк. арк.). 

41). Старшого слідчого А. Рудого Шосткінської міжрайонної 

прокуратури Сумської області від 11.07.11р. у кримінальній справі № 

11690019, щодо незаконного використання знака для товарів і послуг 

"Cвема". 

За результатами дослідження судовим експертом Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 22.07.2011 року № 

767 (1,8 друк. арк.). 

42) Старшого слідчого Заходила Є.М. Прокуратури м. Львова від 

26.07.11 у кримінальній справі № 181-0040 , щодо економічних досліджень 

знака для товарів і послуг "Nike Int""  . 

За результатами дослідження судовими експертом  Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 01.08.2011 року № 

773 (0,68 друк. арк.). 

43) Слідчого Кидика Л.В. СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-

франківській області від 01.04.11 р. у кримінальній справі № 324160, щодо 

незаконного розповсюдження та використання аудіовізуальних творів. 

За результатами дослідження судовим експертом Мещеряковой 

Н.М.. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 14.07.2011 року 

№ 742 (0,81 друк. арк.). 

44) Слідчого Шадури В.В. ОВС СЧ СУ УМВС України в 

Житомирській області Слідче управління у кримінальній справі № 

11/080301 , щодо використання знака для товарів і послуг "Сontex". 

За результатами дослідження судовими експертами Петренком 

С.А. та Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 06.09.2011 року № 777 (3,29 друк. арк.). 

45) Прокурора Мостового В.М. Сумської області Охтирської 

міжрайонної прокуратури від 03.08.11 р. у кримінальній справі № 11530027, 

щодо незаконного використання  знаку для товарів і послуг "Adidas". 

За результатами дослідження судовими експертами Земцовою 

І.О. та Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 17 жовтня 2011 року № 781 (2,86 друк. арк.). 



46) Прокурора Мостового В.М. Сумської області Охтирської 

міжрайонної прокуратури від 03.08.11 р. у кримінальній справі № 11530027, 

щодо незаконного використання  знаку для товарів і послуг "Nike". 

За результатами дослідження судовими експертами Земцовою 

І.О. та Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 21 жовтня 2011 року № 782 (1,55 друк. арк.). 

47) Прокурора Мостового В.М. Сумської області Охтирської 

міжрайонної прокуратури від 03.08.11 р. у кримінальній справі № 11530027, 

щодо незаконного використання  знаку для товарів і послуг "Reebok". 

За результатами дослідження судовими експертами Земцовою 

І.О. та Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 23 жовтня 2011 року № 783 (1,62 друк. арк.). 

48) Прокурора Мостового В.М. Сумської області Охтирської 

міжрайонної прокуратури від 03.08.11 р. у кримінальній справі № 11530027, 

щодо незаконного використання  знаку для товарів і послуг " Puma" . 

За результатами дослідження судовими експертами Земцовою 

І.О. та Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ 

від 27 жовтня 2011 року № 784 (1,49 друк. арк.). 

49) Старшого слідчого Барабана Ю.М. Управління МВС в 

Тернопільській обл. у кримінальній справі № 1146962, щодо визначення 

суми матеріальної шкоди від використання знака для товарів і послуг 

Миколаєвцемент. 

За результатами дослідження судовим експертом Сержановим 

М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 09 листопада 

2011 року № 801 (0,28 друк. арк.). 

50) Старшого слідчого Петренка В.В. ГУ МВС України в Київській 

області Білоцерківський МВВС у кримінальній справі № 02-6876, щодо 

незаконного використання знаків для товарів і послуг "Bayer" 

"Конфідор». 

За результатами дослідження судовими експертами Петренком С.А. 

та  Сержановим М.Є. підготовлено Висновок судової експертизи ОІВ від 21 

листопада 2011 року № 772 (3,86 друк. арк..). 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

У звітний період здійснювалося впровадження результатів наукових 

досліджень НДЦПІ НАПрН України 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 НДЦПІ НАПрН України (всього 45 договорів станом на 15 

грудня 2011 р.).  



Укладено договір на супроводження ІПС «Законодавство» у 2011 році з 

Харківською обласною державною адміністрацією та ведуться переговори 

щодо участі НДЦПІ НАПрН України в Програмі інформатизації Харківської 

області «Електронна Харківщина» на 2011-2013 роки, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2010 р. № 28-VІ. 

Завданнями Програми з метою підвищення правового рівня та виконавчої 

дисципліни працівників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування області передбачено широке впровадження та супровід ІПС 

«Законодавство» з базами даних нормативно-правової інформації у 2011-

2013 роках (до рівня селищних рад). Як член науково-технічної ради 

Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» 

заступник директора – завідувач наукового відділу НДЦПІ Антоненко С.А. 

бере участь у її розробці та реалізації. 

В рамках надання практичної допомоги органам державної влади та 

місцевого самоврядування заступником директора з наукової роботи 

Фурашевим В.М. проведено 9 лекцій-роз`яснень з окремих аспектів 

інформаційного права, інформаційної безпеки та національної безпеки для 

працівників обласних, районних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, обласних управлінь Служби безпеки України, 

військовослужбовців в містах Вінниця, Полтава, Суми, Черкаси, Кіровоград, 

Звенигородка Черкаської обл., Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

Підготовлено цикли лекцій в рамках укладених у 2011 році «Договору 

про співробітництво між Чернігівським центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій і 

Науково-дослідним центром правової інформатики Національної академії 

правових наук України» та «Договору про співробітництво між Центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства 

юстиції України й НДЦПІ НАПрН України». 

Лихоступ С.В. приймає участь у пілотному проекті "Створення і 

підготовка діяльності Регіонального центру розвитку електронного 

урядування в Автономній Республіці Крим" (м. Судак) за підтримки 

керівництва Ради Міністрів АРК та Міжнародного фонду "Відродження" та є 

експертом з е-урядування в Автономній Республіці Крим з нормативно-

правових, технологічних, інформаційно-комунікаційних питань та з 

державного устрою. 

 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку  

 

У звітному періоді Інститутом на замовлення регіональних суб‘єктів 

було виконано 2 наукових дослідження, зокрема: 

1. За запитом заступника голови Державної податкової адміністрації у 

Харківській області Шустової В.Ю. було підготовлено висновок щодо 



відповідності вимогам законодавства України процедури службового 

розслідування та подальшого звільнення співробітника податкової міліції. 

2. За запитом Акціонерної компанії «Харківобленерго» надано правовий 

висновок щодо порушення окремих норм законодавства про працю і 

державну службу при звільненні з посади начальника територіального 

управління Державної судової адміністрації в Харківській області. 

 

 

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: 

1) за зверненням Адміністрації Ленінського району Харківської 

міської ради від 24.03.2011 року вих. № 18/323-10 (відповідь направлено 

16.04.2011 року) підготовлено науково-консультативний висновок щодо 

повноважень органів місцевого самоврядування чи інших органів стосовно 

надання громадянам довідок, які містять відомості про склад зареєстрованих 

осіб у житлових приміщеннях приватного сектору. У висновку 

проаналізовано зміст наказу від 22.07.2003 року № 204 Міністерства праці та 

соціальної політики України, яким затверджено форму довідки про склад 

сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, що 

заповнюється відповідним підприємством (організацією) або виконавчим 

органом сільської (селищної) ради за місцем реєстрації сім'ї. В якості 

зазначених організацій виступають паспортні столи та житлово-

експлуатаційні організації. На територіях приватного сектору таку функцію 

виконує орган самоорганізації населення, який відповідно до п. 12 ст. 14 

Закону України «Про органи самоорганізації населення» веде облік громадян 

за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території 

діяльності органу самоорганізації населення. У разі, якщо орган 

самоорганізації населення не утворений, то згідно ч.1, п. б), п. 3 ст. 27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статистичний облік 

громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території 

здійснюють виконавчі комітети місцевої ради (Лялюк О. Ю.); 

2) на звернення Голови Харківської районної ради від 31 січня 2011 р. 

№ 44 щодо рішення районної ради підготовлено науково-правовий висновок 

щодо порядку скликання сесії ради з урахуванням Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» (звернення Голови Харківської районної 

ради від 30 травня 2011 р. № 268) (Соляннік К. Є.);  



3) науково-правовий висновок щодо діяльності міського голови (запит 

депутата Кузнецовської міської ради  Куц І. від 30 вересня 2011 р. № 559/1). 

(Соляннік К. Є.); 

4) на запит Харківської обласної ради підготовлено науковий висновок 

щодо застосування положень Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» (Битяк Ю.П., Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.); 

5) за зверненням Харківської міської ради підготовлено пропозиції до 

структури Стратегії сталого розвитку м. Харкова до 2030р. (Любченко П.М., 

Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.); 

6) за зверненням Української асоціації місцевих і регіональних влад 

підготовлено проект Концепції реформування територіальної організації 

влади в Україні (Любченко П.М., Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.); 

7) за зверненням голови Харківської районної ради Харківської області 

М.В. Третяка підготовлено науковий висновок, щодо роз‘яснення порядку 

застосування місцевими радами при здійсненні своїх повноважень вимог 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» після набрання 

чинності Закону України «Про доступ публічної інформації» (Серьогіна С. 

Г.); 

8) підготовка роз‘яснення щодо охоплення визначенням «порушення, 

що неможливо усунути» (абз. 6 п.п. 1 п. 1 Постанови) порушення, 

передбаченого ст. 97 КУпАП та ст. 29 Закону України «Про планування і 

забудову територій» для прокуратури Сумської області (Зуй В.В.); 

9) підготовка науково-правового висновку на запит Головного 

управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України № 9/5–

10244 щодо застосування законодавства України, спрямованого на 

запобігання і протидію корупції (Гаращук В.М.); 

10) підготовка науково-правового висновку на запит Управління 

СБУ України в Харківській області щодо реєстрації громадян (№ 70/16-9566) 

(Гаращук В.М.); 

11) підготовка науково-правового висновку на запит Управління 

Служби безпеки України в Харківській області щодо застосування чинного 

законодавства у сфері боротьби з корупцією (Гаращук В.М.); 

12)  підготовка роз‘яснення для Харківського міського центра 

зайнятості, щодо застосування ч.1 ст. 38 КУпАП, та щодо можливості 

притягнення керуючого санацією до адміністративної відповідальності в 

якості посадової особи підприємства за ст. 165-3 КУпАП (Зуй В.В.); 

13)  надано роз‘яснення щодо повноважень посадових осіб, органів 

внутрішніх справ щодо складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, відповідальність за які передбачено ст. 164 КУпАП для 

Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України  в Харківській області 

(Мартиновський В.В.); 

14) підготовлено науковий висновок, щодо виконання Державного 

Гімну України 31 грудня 2010 року на Майдані Незалежності у м. Києві без 

двох рядків першого куплету за запитом прокурора м. Києва. Сутність 

висновку: всебічний аналіз Закону України «Про захист суспільної моралі» 



(зокрема, статей 4 та 5) свідчить про те, що неналежне виконання 

Державного Гімну України не охоплюється зазначеним Законом і не може 

вважатися його порушенням (Слінько Т. М., Колісник В. П.); 

15) підготовлено роз‘яснення щодо чинного законодавства на запит 

Адміністративної комісії Адміністрації Московського району Харківської 

міської ради (Зуй В.В.); 

16) на запит Головного управління по боротьбі з організованою 

злочинністю підготовлено висновок щодо правомірності розгляду судами 

першої інстанції адміністративних матеріалів та винесення постанов (Зуй 

В.В.); 

17) відповідь на Запит Управління СБУ в Черкаській області щодо 

коштів в сільському господарстві  (125-01-1247 від 20.06.2011) (Кучерявенко 

М. П.); 

18) відповідь на Запит Голови Харківського апеляційного 

господарського суду щодо спору між Харківським апеляційним 

господарським судом та Головним управлінням Державного казначейства 

України в Харківській області (125-01-1299 від 24.06.2011) (Кучерявенко М. 

П.); 

19)  відповідь на Запит Державної податкової адміністрації 

України у Харківській області щодо кредитної гарантії (125-01-1990 від 

14.10.2011) (Кучерявенко М. П.); 

20)  відповідь на Запит Державної податкової адміністрації м. 

Харкова  щодо правомірності вимоги платника податків (125-01-2083 від 

28.10.2011) (Кучерявенко М. П.); 

 

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.  

Установи Академії брали участь у розробленні 106 проектів законів 

та інших нормативно-правових актів за дорученнями органів державної 

влади та місцевого самоврядування.  

Академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук 

України самостійно взяли участь у розробці 133 проектів законів та інших 

нормативно-правових актів.  

Провідні фахівці установ Академії на постійній основі беруть участь у 

діяльності понад 70 робочих груп із розроблення законів та інших 

нормативно-правових актів, зокрема слід виділити наступні: 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., Тацій В.Я., Тихий В.П.); Комісія зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права (членами комісії є Головатий С.П., 

Довгерт А.С., Ківалов С.В., Козюбра М. І., Петришин О. В.); Робоча група з 

питань реформування прокуратури та адвокатури (члени групи: 

Варфоломєєва Т.В., Ківалов С.В., Коваленко В.В., Копиленко О.Л., 

Маляренко В.Т., Тацій В.Я., Тихий В.П.); Робоча група з питань реалізації 

Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні 

(члени групи: Ківалов С.В., Копиленко О.Л., Табачник Д.В., Тацій В.Я., 

Тихий В.П.). 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

 

У 2011 р. фахівці Інституту приймали 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: 

1) Розробка законопроектів та надання пропозицій та зауважень до 

чинного законодавства і проектів законів на замовлення органів державної 

влади та правоохоронних органів: 

Для Міністерства юстиції України підготовлені пропозиції до проекту 

Національної стратегії щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2014 

роки та до Плану тематичних засідань Національного антикорупційного 

комітету на друге півріччя 2011 року (виконавці – сектор дослідження 

проблем злочинності та її причин, сектор дослідження проблем 

міжнародного співробітництва у сфері  боротьби зі злочинністю) (див. 

інформацію вище).    

Для Міністерства юстиції України підготовлені пропозиції та 

зауваження до Положення про Національний антикорупційний комітет 

(виконавці – сектор дослідження проблем злочинності та її причин; сектор 

дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі 

злочинністю) (див. інформацію вище).    

На прохання Міністерства юстиції України підготовлені пропозиції 

щодо організаційно-правових заходів, необхідних для забезпечення 

ефективного застосування антикорупційного законодавства,  прийнятого 

Верховною Радою України від 7 квітня 2011 р. (виконавці – сектор 

дослідження проблем злочинності та її причин; сектор дослідження проблем 

міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю) (див. 

інформацію вище).    

На запит Генеральної прокуратури України підготовлені зауваження і 

пропозиції на проект «Методичних рекомендацій щодо деяких питань 



прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ 

при розслідуванні кримінальних справ про порушення правил безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами» (виконавець – наукова лабораторія злочинності 

проти прав і свобод людини і громадянина) (див. інформацію вище).    

2) Розробка законопроектів за власною ініціативою:   

          - проект Закону України «Про внесення змін до ст. 384 КК України» 

(виконавець – сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби 

зі злочинністю). Була складена Доповідна записка щодо внесення змін до ст. 

384 КК України та викладення її в новій редакції, яка спрямована до 

підкомітету Верховної Ради України з питань судоустрою та статусу суддів. 

3)  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; 

- відповідно до листа Першого заступника Голови адміністрації 

Президента України – Представника Президента України у Конституційному 

Суді України О. Лукаш від 23 червня 2010 р. акад. НАПрН України В.І. 

Борисов призначений Президією НАПрН України відповідальним 

керівником групи з розробки проекту нового Кримінально-процесуального 

кодексу України, проектів законів України «Про внесення змін до Закону 

України "Про судоустрій України", «Про внесення змін до Закону України 

"Про статус суддів", «Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду 

юстиції", проекту Кодексу кримінальних проступків, проекту Закону України 

"Про проведення кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових 

актів", проекту положення про Національний антикорупційний комітет;  

- чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна, Н.В. Сібільова і Л.М. Демидова 

є членами робочої групи з розробки проекту нового Кримінально-

процесуального кодексу України, проектів законів України «Про внесення 

змін до Закону України "Про судоустрій України", «Про внесення змін до 

Закону України "Про статус суддів", «Про внесення змін до Закону України 

"Про Вищу раду юстиції", проекту Кодексу кримінальних проступків, 

проекту Закону України "Про проведення кримінологічної експертизи 

проектів нормативно-правових актів", проекту положення про Національний 

антикорупційний комітет;  

- 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.П. Тихий рішенням Президії Академії 

правових наук України від 21 грудня 2009 р. №68/7 включений до складу 

Робочої групи з питань підготовки проекту змін до Статуту Академії 

правових наук України; 

- акад. НАПрН України В.П. Тихий Указом Президента України від 17 

серпня 2010 року призначено членом робочої групи з питань реформування 

кримінального судочинства; 

- акад. НАПрН України В.П. Тихий  за розпорядженням Президента 

України від 22 листопада 2011 року №362/2011-рп увійшов до складу робочої 

групи з питань реформування прокуратури та адвокатури; 

- І.С. Яковець членом робочої групи з розробки змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України та робочої групи з розробки змін щодо 

впровадження пробації при Державній пенітенціарній службі України; 

- 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. 

 

4) Правова експертиза законопроектів та інших актів: 

- науковий висновок на проект Закону України «Про застосування 

амністії в Україні», підготовлений на запит Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

(виконавець – наукова лабораторія дослідження злочинності проти прав і 

свобод людини і громадянина). Науковцями викладені пропозиції щодо 

вдосконалення правової регламентації застосування амністії в Україні;    

- науковий висновок на проект Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції в Україні» (друге читання), підготовлений на запит 

Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією (виконавці – сектор дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю; лабораторія «Використання 

сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»). 

Зазначається, що визначення терміну «близькі особи» є невдалим і таким, що 

створює підґрунтя для приховування інформації щодо реальних доходів та 

витрат суб‘єктів, зазначених у ч. 1  ст. 4 Проекту. Пропонується після слова 

«усиновлені» доповнити «незалежно від місця їх проживання», і далі за 

текстом;   

- науковий висновок на проект Державної програми профілактики 

правопорушень на період до 2015 року, підготовлений на запит Міністерства 

внутрішніх справ України (виконавці – сектор дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю; сектор дослідження проблем 

міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, сектор 

дослідження проблем злочинності та її причин). Висловлена підтримка щодо 

надання державного статусу програмі профілактики правопорушень і 

тривалого періоду її реалізації – 5 років. Запропоновано доповнити розділу 1 



«Мета програми» зазначеного документа обов‘язковими суб‘єктами дієвої 

співпраці в сфері профілактики правопорушень; 

- науковий висновок у виді пропозицій та зауважень на проект 

Концепції захисту суспільної моралі в Україні, підготовленої Національною 

експертною комісією України з питань суспільної моралі (виконавці – 

лабораторія «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі 

злочинністю», сектор дослідження проблем злочинності та її причин). 

Фахівці висловилося з приводу якості та наукової обгрунтованості змісту 

проекта; 

- науковий висновок у виді пропозицій та зауваження на проект Закону 

України «Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 

діяльності)», підготовленого Комітетом Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виконавець – сектор 

дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю). 

Науковцями висловлені міркування стосовно доцільності і своєчасності 

прийняття законопроекту; 

- науковий висновок у виді пропозицій та зауважень на проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю», підготовлений на запит МВС України 

(виконавець – сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби 

зі злочинністю). Надано пропозиції щодо об‘єднання деяких пунктів 

Концепції як таких, що спрямовані на досягнення однієї і тієї ж мети або 

реалізацію одного і того самого завдання;  

- науковий висновок у виді пропозицій та зауважень на проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 

програми щодо запобігання протидії корупції на 2011-2015 р» та «Про План 

заходів із виконання обов‘язків та зобов‘язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи», підготовлений на запит Міністерства юстиції 

України  (виконавець – сектор дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю). Науковцями зроблені зауваження стосовно 

доцільності і своєчасності встановлення спеціального порядку розкриття 

банківської таємниці (без санкції суду), а також висловлена пропозиція щодо 

необхідності внесення до переліку заходів, спрямованих на забопігання 

корупції у державі, такого заходу, як «викриття злочинів у сфері легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі, які пов‘язані із 

розкраданням державних та інвестиційних коштів, корупцією». 

5) Участь у розробці проектів інших актів: 

- розробка проекту Інструкції про порядок виконання покарання у виді 

довічного позбавлення волі (виконавець – сектор дослідження проблем 

кримінально-виконавчого законодавства). Науковці внесли пропозицій щодо 

організації нагляду та проведення соціальної і психологічної роботи із 

засудженими до довічного позбаелння волі. 

 



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, в тому числі на виконання 

бюджетних програм 6581030 та 6581040,  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, що визначені Конституцією України.  

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. 

 

1. Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади 

 

1)  «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо 

захисту екологічних прав громадян)». Автори: п. н. с. Лапечук П.І., м. н. с. 

Кочин В.В.   

2) «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України» (щодо дозволу мисливства в зоні антропогенних 

ландшафтів)». Автори: п. н. с. Лапечук П.І., м. н. с. Кочин В.В. 

3) «Про внесення змін до Закону України «Про Червону книгу України» 

(щодо посилення заходів по охороні рідкісних видів тварин і рослин, 

занесених до Червоної книги України)». Автори: п. н. с. Лапечук П.І., 

м.н.с.Кочин В.В. 

4) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної 

особи-підприємця». Автор: с. н. с. Гриняк А.Б. 

5)  «Про громадські організації». Автори: с.н.с. Саракун І.Б., м. н. с. 

Кочин В.В. 

6) «Про внесення змін до Закону України «Про міжнародне приватне 

право» №2709-IV від 23 червня 2005 р. з метою його адаптації до 

законодавства Європейського Союзу в сфері договірного права». Автор: 

с.н.с. Гайдулін О.О.  

7) Створення Конституційної Асамблеї України, завданням якої є 

підготовка Концепції та проекту Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України». Відповідно до Указу Президента України «Про 

підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї» №224 від 21 

лютого 2011 р. Скрипнюк О.В. подав пропозиції (аналітичні матеріали) щодо 

Концепції та Положення про Конституційну Асамблею України. Пропозиції 



було враховано робочою групою наукових консультантів при підготовці  

проектів вищезазначених нормативних документів, які 9 грудня 2011 р. на 

засіданні Науково-експертної групи (голова – Л.М.Кравчук) було схвалено 

загалом та подано на розгляд Президента України. 

8) № 9089 «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України» (щодо відмови від позову та примирення сторін) від 

02.09.2011р. Виконавець: г. н. с. Притика Д.М. 

9) «Про доповнення Цивільного кодексу України статтею 300-1» (щодо 

права комерційного використання індивідуальності фізичної особи). 

Виконавці: г. н. с. Стефанчук Р.О., м. н. с. Посикалюк О.О. 

10) «Про деякі питання допуску справ до провадження Верховного Суду 

України». Короткий зміст: Висновок на проект постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

про деякі питання допуску справ до провадження Верховного Суду України  

11) «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 

щодо процедур наказного провадження, постановлення заочного рішення та 

апеляційного провадження». Виконавці: Бобрик В. І., Гриняк А. Б., Бичкова 

С. С.Короленко В. М., Бесарабчик В. О., Хіміч С. П. 

12) «Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель». 

Виконавці: с. н. с. Первомайський О.О., м. н. с. Кочин В.В..  

13) «Про внесення змін до ст. 536 ЦК України (щодо розміру процентів 

за користування чужими коштами)». Виконавці: с. н. с. Гриняк А.Б. 

 

2. Розробка законопроектів за власною ініціативою  

 

Г.н.с., д.ю.н. Притика Д.М. – розроблення авторських проектів законів 

та інших нормативних актів: 

– № 7447 ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України‖ від 15.02.2011р.; 

– № 8578 ―Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу 

України‖ (щодо удосконалення касаційного розгляду кримінальних справ) 

від 30.05.2011р.; 

– № 9219 ―Про внесення змін до статті 35 Господарського 

процесуального кодексу України‖ (щодо підстав звільнення від доказування) 

від 26.09.2011р.; 

– № 9220 ―Про внесення змін до статті 536 Цивільного кодексу 

України‖ (щодо розміру процентів за користування чужими коштами) від 

27.09.2011р. 

Крім того, розроблено два проекти законів України ―Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України‖ (щодо надіслання повісток 

електронною поштою) та ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України‖ (щодо розподілу витрат на утримання судів), які будуть 

зареєстровані в грудні 2011 року. 

 



3. Участь у робочих групах по розробці законопроектів  

 

 Скрипнюк О.В. є старшим науковим консультантом робочої 

Групи наукових консультантів з розробки Концепції та Положення про 

Конституційну Асамблею України та членом Редакційного комітету. 

 Скрипнюк О.В. є членом робочої Групи законодавчого та 

інституційного забезпечення реформ Комітету з економічних реформ 

Кабінету Міністрів України з проведення адміністративної реформи України. 

 

4. 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). 

Підготовлено 9 наукових висновків проектів законодавчих актів. 

1) «Про внесення змін до Водного кодексу України». Виконавці: п. н. с. 

Лапечук П.І., м. н. с. Кочин В.В. 

2) «Про внесення змін до Закону України «Про мисливське господарство 

та полювання» (щодо покращення охорони деяких видів тварин, внесених до 

Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних 

середовищ існування в Європі)». Виконавці: п. н. с. Лапечук П.І., м. н. с. 

Кочин В.В. 

3) «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України» (щодо дозволу мисливства в зоні антропогенних 

ландшафтів)». Виконавці: п. н. с. Лапечук П.І., м. н. с. Кочин В.В. 

4) «Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування 

підземних вод». Виконавці: п. н. с. Лапечук П.І., м. н. с. Кочин В.В. 

5) «Про внесення змін до Закону України «Про Червону книгу України» 

(щодо посилення заходів по охороні рідкісних видів тварин і рослин, 

занесених до Червоної книги України)». Виконавці: п. н. с. Лапечук П.І., 

Кочин В.В. 

6) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

посилення боротьби проти порушення правил використання об‘єктів 

тваринного світу)». Виконавці: п. н. с. Лапечук П.І., м. н. с. Кочин В.В. 

7) «Про внесення змін до статті 23 Кодексу України про надра (щодо 

видобування підземних вод для технологічних потреб». Виконавці: п. н. с. 

Лапечук П.І., м. н. с. Кочин В.В. 



8) «Про техногенну безпеку». Виконавці: п. н. с. Лапечук П.І., м. н. с. 

Кочин В.В. 

9) «Про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок 

рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах». 

Виконавці: п. н. с. Лапечук П.І., м. н. с. Кочин В.В.  

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

 

Розробка законопроектів, проектів інших актів на замовлення органів 

державної влади, в тому числі на виконання бюджетної програми 6581030 

У 2011 р. співробітники НДЦПІ НАПрН України брали участь у 

підготовці 28 проектів законів та інших нормативно-правових актів. 

Співробітник НДЦПІ НАПрН України Красноступ Г.М. брала участь у 

підготовці таких проектів законів України: 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

приведення у відповідність із законами України «Про інформацію» та «Про 

доступ до публічної інформації»; 

- «Про вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з 

обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів»;  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

доступу до інформації з обмеженим доступом» (реєстр. № 9153 від 

15.09.2011 р.); 

- «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів 

масової інформації»; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» щодо встановлення порядку видачі дозволів на 

розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової 

інформації»; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення доставляння обов‘язкового примірника документів»  (реєстр. № 

8541 від 19.05.2011 р.); 

- «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» щодо 

суб‘єктів видавничої справи» (реєстр. № 9447 від 11.11.2011 р.); 

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення», 

що набрав чинності 04.06.2011 р.; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо 

приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне 

телебачення) (реєстр. № 3081 від 28.08.2008 р.); 

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

законодавства у сфері телебачення і радіомовлення» (реєстр. № 8298 від 

24.03.2011 р.); 

- «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»; 



- «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

організаційно-правових основ діяльності Державного комітету телебачення і 

радіомовлення»; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» щодо створення належних умов діяльності державних 

телерадіоорганізацій». 

- «Про особливості здійснення державних закупівель у сфері 

телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах»;  

- «Про захист професійної діяльності журналістів»; 

- «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний 

тариф», який набирає чинності з 12.01.2012 р.; 

Указів Президента України: 

- «Про призначення державних стипендій видатним діячам 

інформаційної галузі» від 04.03.2011 р. № 272 та від  04.04.2011 р. № 350; 

- «Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України» від 07.05.2011 р. № 559; 

- «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам 

інформаційної галузі» від 12.05.2011 р. № 577; 

постанов Кабінету Міністрів України: 

- «Про внесення змін до Порядку визначення обсягу книжкової 

продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої 

здійснюється вітчизняними видавництвами і підприємствами 

розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди 

приміщень» від 11.03.2011 р. № 240; 

- «Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору 

за видачу  або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги» від 13.04.2011 р. № 412; 

- «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою 

«Українська книга» від 13.04.2011 р. № 419; 

- «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки преси» від 27.04.2011 р.  № 

449; 

- «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері 

засобів масової інформації» від 27.04.2011 р. № 450; 

- «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення 

участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках» від 

27.04.2011 р. № 451; 



Співробітником НДЦПІ НАПрН України Жиляєвим І.Б. здійснювалась 

підготовка: 

- проекту постанови Верховної Ради України про повернення на 

доопрацювання проекту Закону України про економічний експеримент щодо 

створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної 

продукції (реєстр. № від 8267/П від 20.06.2011 р.);  

- проекту постанови Верховної Ради України про повернення на 

доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про Національну програму інформатизації» (щодо щорічної 

підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік) (реєстр. № від 

7505/П від 20.06.2011 р.);  

- проекту постанови Верховної Ради України про зняття з розгляду 

проекту постанови Верховної Ради України про затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки (реєстр. № від 

7025/П від 20.06.2011 р.);  

У рамках спільної програми Європейського Союзу і Ради Європи 

«Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» 

працівники НДЦПІ НАПрН України взяли участь у підготовці «Методичних 

рекомендацій щодо практичного провадження Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» Опублікована робота: Методичні рекомендації 

щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» (розділ «Вступ» та «Підрозділ 1.1. «Що таке публічна 

інформація? Європейський підхід та український досвід» розділу 1 «Закон 

України «Про доступ до публічної інформації». Основні новації» - 

Красноступ Г.М.) / За заг.ред.  М.В. Лациби. – К.: Агентство «Україна». – 

2011 р. – 144 с. (9,01 д.а.). 

 

2. Участь науковців НДЦПІ у робочих групах по розробці проектів 

нормативно-правових актів. 

За звітний період науковці НДЦПІ брали участь у роботі 10 робочих 

груп по розробці законопроектів.  

Пилипчук В.Г. був членом робочих груп з підготовки проекту нової 

редакції «Стратегії національної безпеки України» та проекту Закону «Про 

громадську телерадіокомпанію України».  

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»). 

Жиляєв І.Б., Пилипчук В.Г. – члени Консультативної ради з питань 

інформатизації при Верховній Раді України. Працівники НДЦПІ готували 

аналітичні матеріали та брали участь у засіданнях Консультативної ради.  

Красноступ Г.М. є членом робочої групи по підготовці до другого 

читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність із 



вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до 

програмної концепції мовлення), реєстр. № 6342 від 25.04.2010 р.  

Новицький А.М. – керівник робочої групи з підготовки науково-

практичного коментаря та навчальних матеріалів до розділу 2 

«Адміністрування податків, зборів» Податкового кодексу України (створена 

відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.10.2010 р. 

№1244). Результати роботи – Підготовлено науково-практичний коментар до 

розділу 2 «Адміністрування  податків, зборів», доопрацьовано його до 

другого видання. 

Новицький А.М. у складі робочої групи брав участь у підготовці 

пропозицій та зауважень до проекту закону «Про електронну комерцію» 

(проекти закону від 18 лютого 2010 року за № 6086, внесений народним 

депутатом України Ю. Полунєєвим; від 4 березня 2010 року за № 6086-1, 

внесений народним депутатом України А. Яценком); «Про електронну 

торгівлю (комерцію)» від 16 березня 2010 року за № 6086-2, внесений 

народними депутатами України В. Коржем та Ю. Мороко). 

Антоненко С.А. та Лихоступ С.В. є членами ініціативної групи з питань 

розроблення Стратегії електронного урядування в Україні та беруть участь у 

її розробці. 

Антоненко С.А. та Бєсєдна Л.Л. увійшли до складу робочої групи з 

розроблення концепції Тезауруса національного законодавства та плану 

заходів щодо її реалізації. Протягом травня - червня 2011 року за зазначеним 

напрямком відбулися кілька робочих зустрічей представників НДЦПІ 

НАПрН України, Інституту законодавства Верховної Ради України, 

Національної парламентської бібліотеки України, Управління справами 

Апарату Верховної Ради України. 

Бутузов В.М. 3 березня 2011 року брав участь у роботі експертів Робочої 

групи з питань кібернетичного захисту щодо обговорення пропозицій  

відносно створення єдиної загальнодержавної системи протидії 

кіберзлочинності. 

Пилипчук В.Г. 13 жовтня 2011 року брав участь у IV-х Консультаціях 

експертів Україна – НАТО з питань кібернетичного захисту. 

 

3. Правова експертиза і наукова оцінка проектів законів та інших актів 

Здійснена правова експертиза і наукова оцінка 19 законопроектів та 

інших нормативно-правових актів. Зокрема, співробітниками НДЦПІ НАПрН 

України підготовлено і направлено у Державний комітет телебачення та 

радіомовлення України:  

- пропозиції і зауваження до проекту Закону України «Про захист 

професійної діяльності журналістів» (вих. від 03.03.2011 р. № 50; Бєляков 

К.І., Цимбалюк В.С.,  Золотар О.О.); 

- пропозиції і зауваження до проекту Закону України «Про Концепцію 

державної інформаційної політики» (вих. від 11.02.2011 р. № 27/1; Брижко 

В.М., Цимбалюк В.С., Золотар О.О.). 

Співробітниками НДЦПІ НАПрН України підготовлено для НАН 



України: 

- Пропозиції до п. 7.2 «Удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

інформаційних відносин та її гармонізація з відповідним міжнародним і 

європейським правом» Комплексного проекту Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України «Національний суверенітет України в 

умовах глобалізації» (вих. від 10 січня 2011р. №1; Пилипчук В.Г., Брижко 

В.М); 

Співробітниками НДЦПІ НАПрН України підготовлено для НАПрН 

України: 

- Матеріали щодо наукової експертизи проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Національну програму 

інформатизації» (щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на 

бюджетний рік, реєстр. № 7505 від 22.12.2010 р. (вих. від 17 січня 2011р. № 

8; Брижко В.М., Лихоступ С.В.);   

- Висновок до проекту Постанови Верховної Ради України «Про 

проведення парламентських слухань щодо створення в Україні сприятливих 

умов розвитку індустрії програмного забезпечення (вих. № 82 від 10.05.2011 

р.; Лихоступ С.В., Антоненко С.А.); 

- Пропозиції до Методичних рекомендацій щодо використання 

загальнодоступних сервісів мережі Інтернет та дотримання основ 

інформаційної безпеки при роботі з ними (вих. від 18.05.2011 р. № 85); 

- Пропозиції щодо проекту Положення про науково-правову експертизу 

правових актів, їх проектів та письмових документів (вих. від 15.02.2011 р. № 

44). 

Проведена наукова експертиза проектів законів України «Про 

економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в 

Україні індустрії програмної продукції» та «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо  економічного експерименту стосовно 

створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної 

продукції» обсягом 6 с. Матеріали направлено в НАПрН України, вих. №149 

від 30.09.2011 р. 

Співробітником НДЦПІ НАПрН України Жиляєвим І.Б. здійснена 

правова експертиза і наукова оцінка 10 законопроектів та інших актів: 

- Проекту закону України про внесення змін до Закону України "Про 

Національну програму інформатизації" (щодо щорічної підготовки програми 

завдань (робіт) на бюджетний рік), поданий Кабінетом Міністрів України, 

реєстр. № 7505 від 22.12.2010 р. – матеріали розглянуто на засіданні 

Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України 

(11 лютого 2011 р.); 

- Проекту закону України про економічний експеримент щодо створення 

сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції 

(реєстр. № 8267 від 18.03.2011 р.); 

- Проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих 



умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (реєстр. № 8268 

від 18.03.2011 р.); 

- Проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне 

регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків 

цінних паперів і фінансових послуг (реєстр. № 8403 від 18.04.2011 р., 

поданий Президентом України Януковичем В.Ф.); 

- Проекту постанови Верховної Ради України про Основні напрями 

бюджетної політики на 2012 рік (реєстр. № 8348 від 06.04.2011 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України); 

- Проекту постанови Верховної Ради України про затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки, поданий 

Кабінетом Міністрів України,  реєстр. № 7025 від 30.07.2010 р. – матеріали 

розглянуто на засіданні Консультативної ради з питань інформатизації при 

Верховній Раді України (11 лютого 2011 р.), підготовлено до розгляду на 

засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти);  

- Проекту Постанови Верховної Ради України про проведення 

парламентських слухань щодо створення в Україні сприятливих умов 

розвитку індустрії програмного забезпечення (травень 2011 року), (реєстр. № 

6042 від 05.02.2010 р.); 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 

2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні»;  

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. № 192-р 

«Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти і 

інформаційного суспільства); 

- Доповіді Кабінету Міністрів України про стан та розвиток 

інформатизації в Україні за 2010 рік – матеріали розглянуто на засіданні 

Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України 

(11 лютого 2011 р.), підготовлено до розгляду на засіданні Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти). 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

Інститут бере участь у робочих групах по розробці проектів нормативно-

правових актів, проводить правову експертизу законопроектів та інших актів.  

 1. Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади. 

- На замовлення Комітету з питань науки і освіти Верховної ради 

України з метою регулювання правовідносин, пов'язаних із набуттям, 

здійсненням і захистом прав інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю в країнах-учасниках Співдружності Незалежних Держав 

розроблено пропозиції до проекту Модельного Закону ―Про комерційну 

таємницю‖.  

- В рамках роботи проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та 

регулювання інновацій в Україні» у розвитку напрямків: податкове 

стимулювання проведення досліджень, розробок та інвестицій  до Кабінету 



Міністрів України було подано пояснювальну записку з обґрунтуванням 

необхідності внесення змін та доповнень до законодавства (мета та шляхи 

досягнення, правові аспекти, прогноз результатів) та розроблено   пропозиції 

щодо змін та доповнень до  ―Податкового кодексу України‖ (офіційний 

вісник України - 2010 р., № 92, том 1, стор. 9, стаття 3248, код акту 

53775/2010) з питань податкового механізму стимулювання інноваційної 

діяльності за наступними напрямками: амортизаційне регулювання 

інноваційної діяльності, податкове стимулювання проведення 

підприємствами досліджень та розробок, податкове стимулювання інвестицій 

у нові технології, придбання обладнання та витрат на здійснення 

інноваційних проектів, особливості податкового стимулювання нових 

інноваційних підприємств, малих та середніх інноваційних підприємств. 

  

 2. Розробка законопроектів за власною ініціативою. 

  

У звітному періоді досліджувались положення Закону України «Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», що 

визначають умови та порядок передачі, використання та практичного 

застосування технологій та їх інноваційних складових частин, вимоги до 

інформаційного забезпечення процесу трансферу технологій, визначення 

порядку експертної оцінки договорів про трансфер технологій виходячи з 

економічних та політичних інтересів України, потреб держави та розвитку 

суспільства, забезпечення технологічного переоснащення вітчизняного 

виробництва з метою виготовлення та реалізації конкурентоспроможних 

товарів українського походження та послуг, що надаються вітчизняними 

товаровиробниками, на їх відповідність положенням багатосторонніх 

міжнародних договорів, зокрема договорів у рамках Світової організації 

торгівлі (СОТ).   

 За результатами аналітичного опрацювання положень вітчизняного 

законодавства, законодавства розвинених країн, а також таких країн, як 

Бразилія, Венесуела, Чілі, Аргентина та низка інших країн Латинської 

Америки, Індії, Південної Кореї, Китаю щодо трансферу технологій, 

пропозицій організацій ООН (зокрема ЮНІДО) щодо передачі технологічних 

знань було розроблено проект  Закону України ―Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій‖, який зорієнтовано на здійснення 

передачі вітчизняних технологій з урахуванням пропозицій СОТ, ЮНІДО, 

позитивної  практики застосування законодавства перелічених країн.    

Проект вказаного Закону передано на розгляд Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації України.    

 

3. Участь у робочих групах по розробці законопроектів. 

 

Співробітники Інституту приймали участь у 8  засіданнях робочих груп 

по розробці законопроектів, а саме:  



- Орлюк О.П., д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрНУ Бутнік-Сіверський 

О.Б., д.е.н., проф., приймали участь у засіданні робочої групи Європейського 

Союзу  з питання: «Законодавство в сфері інноваційної діяльності та охорони 

прав інтелектуальної власності» (11 травня 2011р. м. Київ).; 

- Дорошенко О.Ф., к.ю.н. приймав участь у спільному засіданні 

Комітету з питань охорони здоров‘я  та Комітету з прав інтелектуальної 

власності (21.06.2011 р.) присвяченому обговоренню практичних аспектів 

реалізації політики імпортозаміщення, захисту економічної конкуренції та 

перспективам реформування фармацевтичного сектору в цілому. 

- Орлюк О.П., д.ю.н., проф., чл.-кор., Мироненко Н.М., д.ю.н., чл.-

кор.  і зав. сектором Работягова Л.І. брали участь у робочої групі, створеної 

Київським регіональним центром НАПрН України для розроблення 

пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону 

України ―Про наукову і науково-технічну діяльність". Розроблений проект 

закону був прийнятий Верховною Радою 8.09 2011 р. в другому читанні.  

Законом вводяться або суттєво редагуються поняття "прикладні 

наукові дослідження", "науково-технічні (експериментальні) розробки", 

"наукова (науково-технічна) продукція", "грант". Крім того, відповідно до 

закону, бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності 

здійснюється шляхом фінансування основної діяльності державних наукових 

установ, наукових досліджень вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів 

акредитації, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, 

проектів та надання грантів. 

- Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., проф., приймав участь у засіданні 

Робочої групи напряму економічних реформ «Розвиток науково-технічної та 

інноваційної сфери» з питання  Досвіду Європейського Союзу з розробки 

інноваційної політики та можливості його використання в Україні, під 

головуванням Голови Державного Комітету України з питань науки, 

інновацій та інформатизації Семіноженко В.П., де виступав в обговоренні 

стосовно податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні (13 

вересня 2011р. м. Київ ). 

-  Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., проф., приймав участь у засіданні 

Робочої групи щодо внесення змін та доповнень у проект Закону  України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення 

деяких норм Податкового кодексу України в частині стимулювання 

інноваційної діяльності)», розробленого Державним Комітетом України з 

питань науки, інновацій та інформатизації. 

- Андрощук Г.О. к.е.н. приймав участь у засіданні Постійної комісії 

Міжпарламентської асамблеї  держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав (СНД) з правових питань та виступив з доповіддю – представив 

проект модельного закону «Про комерційну таємницю» для країн СНД, 

організатор – Міжурядова асамблея держав – учасниць СНД (м. Баку, 

Азербайджан, 3-4 жовтня2011 року). 

- Орлюк О.П., д.ю.н., проф., чл.-кор., Андрощук Г.О. к.е.н. брали 

участь  у засіданні Комітету верховної ради України з питань науки і освіти 



щодо організації та проведення парламентських слухань на тему «Створення 

в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного 

забезпечення», організатор – Комітет ВР України з питань науки і освіти. За 

результатами роботи комітету д.ю.н. Орлюк О.П. та к.е.н. Андрощук Г.О. 

були включені до складу робочої групи з підготовки зазначених вище 

парламентських слухань (м. Київ, 5 жовтня 2011 року).    

- Орлюк О.П., д.ю.н., проф., чл.-кор., Дорошенко О.Ф., к.ю.н. брали 

участь у засіданні Науково-експертної ради при Державній службі 

інтелектуальної власності України (ДСІВ) ( м. Київ, 8 листопада 2011 року). 

Розглядалися наступні питання: 

І. Перспективи та поточний стан процедури внесення змін до чинного 

законодавства України, що регулює сферу інтелектуальної власності:  

- законопроекти № 6523 (Про внесення змін до Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»), № 7205 (Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів з питань інтелектуальної власності – промислова 

власність) ухвалено Верховною Радою в першому читанні: 

а) законопроект № 6523 готовий до розгляду у другому читанні, № 7205 

– доопрацьовується.  

Основні складнощі при цьому становить узгодження тексту закону з 

законодавством про адміністративну реформу, оскільки, на відміну від 

попередньої редакції, у спеціальних законах слід розмежувати функції двох 

центральних органів виконавчої влади – Міністерства освіти, науки, молоді 

та спорту і Державної служби інтелектуальної власності.  Пропозиції ДСІВ з 

цього приводу будуть надіслані до НДІ інтелектуальної власності для 

проведення науково-правової експертизи. 

ІІ. Проблеми захисту авторських прав в Україні.  Питання стосувалися 

подальшого врегулювання правового статусу підрозділу державних 

інспекторів з інтелектуальної власності. Для вирішення питання на засіданні 

запропоновано при підготовці до другого читання законопроекту № 6523 

(Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні 

права») внести до тексту закону норми, що стосуються правового статусу та 

діяльності інспекторів з інтелектуальної власності. 

ІІІ. Сфера інтелектуальної власності як об‘єкт взаємодії державного 

регулювання та науки: стан і перспективи. Голова НЕР  Орлюк О.П. звернула 

увагу членів Ради на необхідність залучення провідних учених та експертів у 

сфері права інтелектуальної власності до розроблення та експертизи 

нормативно-правових актів. Зокрема обговорювалося питання щодо 

необхідності розроблення методик розрахунку матеріальної шкоди, завданої  

правовласнику порушенням авторського права, з точки зору можливості 

ефективного застосування статті 176 Кримінального кодексу України.   

 

4. Участь у розробці проектів інших нормативно-правових актів. 

Співробітники Інституту брали участь у розробці пропозицій та 

зауважень до 15  інших нормативно-правових та правових актів, методик, а 

саме:  



1. На замовлення РНБО України розроблено пропозиції щодо 

амортизаційної політики в інноваційній сфері у зв‘язку з прийняттям 

Податкового кодексу України (19.02. 2011р.) 

2. Д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. брав участь у Програмі ЄС 

―Вдосконалення стратегій політики та регулювання інновацій в Україні‖ 

Підготовлено огляд ―Податкові пільги для стимулювання інноваційної 

діяльності‖.  

3. На звернення всеукраїнської громадської організації (ВГО) ―Сінема‖ 

( лист №22 від 27 січня 2011 року проведено науково-правову експертизу що 

виплати авторської винагороди. За результатами проведеного дослідження 

підготовлено висновок науково-правової експертизи і направлено до ВГО 

―Сінема‖ (лист №106 від11.03.2011 р.) 

4. На замовлення Національної академії правових наук України:  

- підготовлено позовну заяву про визнання дій  плагіатом, захист 

авторського права,  стягнення майнової та немайнової шкоди за  порушення 

авторського права, визнання дій порушенням права на ім‘я та 

недоторканність репутації, стягнення немайнової шкоди за порушення права 

на ім‘я та недоторканність репутації та вчинення певних дій (справа щодо 

порушення Теліпком В. Е. виключних майнових авторських прав на твір 

―Конституція України: Науково-практичний коментар‖); 

- проведено науково-правову експертизу щодо відповідності 

законодавству України у сфері авторського права використання у «Науково-

практичному коментарі Конституції України» (автор В.Е. Теліпко) тексту 

твору «Конституція України: науково-практичний коментар» (автори В.Б. 

Авер‗янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.); 

5. На звернення Видавничої організації ―ЮРІНКОМ ІНТЕР‖ (лист від 

01 березня 2011 р. № 71) проведено науково-правову експертизу (24 арк.) 

щодо відповідності законодавству України у сфері авторського права 

використання у «Науково-практичному коментарі до законів України 

«Виконавче провадження»,  «Про державну виконавчу службу», «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» (автор В.Е. Теліпко) тексту твору «Науково-практичний коментар 

до законів України «Про державну виконавчу службу», «Виконавче 

провадження» (автори В.Б. Авер‗янов, Л.М. Горбунова, В.В. Комаров, І.І. 

Ємельянова, Д.М. Сібільов, О.Р. Кузь, О.С. Захарова, Б.М. Бачук, А.О. 

Селіванов, М.М. Шупеня, Р.Г. Рябошапка); 

6. На звернення Державної служби інтелектуальної власності 

підготовлені зауваження на Рекомендації щодо забезпечення правомірності 

створення і використання фотографічних творів» (5 арк.); 

7. На звернення ЗАТ ―Агроекопродукт‖ та ТОВ ―Бейн енд Компані 

Юкрейн‖ ( лист від 21 березня 2011 р. № 21/02), (відповідно до договору про 

виконання робіт на надання послуг між Науково-дослідним інститутом 

інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та 

Товариством з обмеженою відповідальністю ―Агроекопродукт‖ від 14 

березня 2011 р. № 20/02-2011) проведено науково-правовову експертизу 



положень договору про надання консультаційних послуг, укладеного ЗАТ 

―Агроекопродукт‖ та ТОВ ―Бейн енд Компані Юкрейн‖, правових підстав 

укладання цього договору та можливості реалізації результатів виконання 

договору у господарській діяльності ЗАТ ―Агроекопродукт‖. Підготовлено 

Висновок (на 28 стор.) для Товариства з обмеженою відповідальністю 

―Агроекопродукт‖ (лист  від 28 березня 2011 р. № 142/1). 

8. На замовлення Державної служби інтелектуальної власності (лист 

від 12.11.2010 р. № 16-09/5356.) опрацьовано та підготовлено зауваження і 

пропозиції до проектів: 

- Рекомендацій щодо дотримання прав інтелектуальної власності 

авторів та інших суб‘єктів авторського права при створенні і використанні 

перекладів та інших похідних творів;  

- Рекомендацій стосовно практики застосування законодавства з питань 

авторського права у видавничій діяльності. 

Направлено до Державної служби інтелектуальної власності листом від 

16.03.2011 № 120 (на 14 акр.).  

9. В рамках Проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та 

регулювання інновацій в Україні» співробітниками Інституту: 

1)  опубліковані наступні видання: 

- Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів (Вересень 

2011). // Колектив акторів: Бутнік-Сіверський О.Б, //Проект ЄС 

«Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» .- 

Київ, Фенікс, 2011.- С. 76. 

- Аналіз діючого законодавства у сфері досліджень, розробок та 

інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. 

Редакція від 12.08.2011. /Колектив міжнародної групи фахівців: Бутнік-

Сіверський О.Б., Орлюк О.П.,  Сімсон О.Е., // Проект ЄС «Вдосконалення 

стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». С.256. 

2) здійснено науково - правовий аналіз: 

- правового статусу суб‘єктів інноваційної системи;  

- в галузі державного замовлення науково-дослідних робіт; 

- стимулів у сфері інноваційної діяльності; 

- форм прямої та опосередкованої підтримки інноваційної діяльності; 

- правового статусу державних установ, що працюють у науково-

дослідній та інноваційній сферах. 

3) За результатами аналізу проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України (щодо запобігання фальсифікації лікарських 

засобів)», реєстр. № 7146, прийнятого Верховною Радою України 31.05.2011 

р. у першому читанні  було підготовлено зауваження та пропозиції, які були 

направлені до профільного комітету ВРУ. Зокрема, висловлені зауваження 

полягали у необхідності доопрацювання проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України (щодо запобігання фальсифікації 

лікарських засобів)» в рамках його підготовки до другого читання, привівши 

запропонований термін «фальсифіковані лікарські засоби» у відповідність із 

визначенням, рекомендованим ВООЗ, а також переглянувши диспозиції 



нових запропонованих статей Кримінального кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

4) Взято участь у Парламентських слуханнях «Про сучасний стан і 

перспективи розвитку фармацевтичної галузі України», які відбулись 15 

червня 2011 р. В рамках участі у вищезазначених Парламентських слуханнях 

зроблено доповідь ―Проблеми законодавства України у сфері інтелектуальної 

власності, які негативно відбиваються на діяльності у фармацевтичній 

галузі‖. 

5) Підготовлено проект ―Положення про організацію інноваційної 

діяльності та охорони об‘єктів права інтелектуальної власності‖ для ПрАТ 

―Донецьксталь - металургійний завод‖ (лист № 428 від 11.10.2011).  

 За результатами дослідження підготовлено науково-експертний 

висновок щодо локального нормативно-правового акту ―Положення про 

організацію інноваційної діяльності та охорони об‘єктів інтелектуальної 

власності‖ з урахуванням таких питань: 

- відповідності Положення нормам чинного законодавства України, а 

також сучасній вітчизняній та міжнародній правозастосовній практиці в 

інноваційної діяльності та охорони об‘єктів інтелектуальної власності;  

- дотримання та охорони прав і законних інтересів авторів винаходів 

(корисних моделей) та Підприємства; 

- відповідності порядку документального оформлення відносин між 

Підприємством та авторами винаходів (корисних моделей) чинному 

законодавству тощо. 

6) На засіданні Постійної комісії Міжпарламентської асамблеї держав-

учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) з правових питань, (м. 

Баку, Азербайджан), 3-4 жовтня 2011 рік) було представлено проект 

модельного закону «Про комерційну таємницю» для країн СНД.  

7) На засіданні Постійної комісії Міжпарламентської асамблеї  СНД по 

культурі, інформації, туризму та спорту,( м. Єреван, Республіка Вірменія), 3-4 

листопада 2011 р. було представлено проект Глосарію модельного 

законодавства для держав – учасниць СНД в області інтелектуальної 

власності. 

8) На засіданні секції судової експертизи об‘єктів інтелектуальної 

власності Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової 

експертизи Міністерства юстиції України (м. Київ, 3-4 листопада 2011 року), 

обговорювались актуальні питання експертної практики з проведення судової 

експертизи інтелектуальної власності, а саме: 

 - внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з 

питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 

досліджень, зокрема в орієнтовний перелік вирішуваних питань судової 

експертизи об‘єктів інтелектуальної власності; 

- щодо визначення матеріальної шкоди при проведенні експертних 

досліджень у сфері інтелектуальної власності. 

Співробітниками НДІ ІВ НАПрН України було запропоновано внести 

зміни у Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення 



судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (із змінами).  

Крім того, на засіданні секції прийнято рішення про передачу до НДІ 

ІВ НАПрН України на доопрацювання Методику судово-експертного 

дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок) та Методику 

судово-експертного дослідження промислових зразків. 

 

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: 

 

1. Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади: 

1) проект Інноваційного кодексу України; 

2) проект Закону України «Про загальнообов`язкове державне 

соціальне медичне страхування». 

 

2. Розробка законопроектів за власною ініціативою  

 Вінник О. М. розроблено зміни та доповнення, пов‘язані з 

використанням господарсько-управлінських технологій у відносинах 

державно-приватного партнерства та його інституційної форми,  до законів 

«Про державно-приватне партнерство», «Про акціонерні товариства», «Про 

цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів» та ін.  

 

3. 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 групи напряму реформ «Розвиток науково-технічної та 

інноваційної сфер» Комітету економічних реформ при Президентові України. 

4) робочої групи з опрацювання пропозицій до проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність». 

5) робочої групи Мінекономіки по розробці модельних статутів для 

різних форм суб‘єктів господарювання. 

6) робочої групи по вдосконаленню законодавства про банкрутство 

Вищого Господарського Суду України. 

  

4. Правова експертиза законопроектів:  

Проведено правову експертизу наступних законодавчих актів, зокрема: 

1) експертизу проекту Модельного закону «Про технопарки»; 

2) експертизу проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про освіту» (щодо державних гарантій педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам) – реєстр. № 9008 від 18.07.2011 р.; 

3) експертизу проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про вищу освіту» (щодо збільшення кількості бюджетних 

місць у державних вищих навчальних закладах) – реєстр. № 9007 від 

18.07.2011 р.; 

4) експертизу проекту Закону України «Про внесення змін до статті 

85 Бюджетного кодексу України» (щодо фінансування вищих медичних 

навчальних закладів, закладів післядипломної освіти) – реєстр. № 8793 від 

14.07.2011 р.; 

5) експертизу проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо 

забезпечення соціальних гарантій громадян) – реєстр. № 9006 від 18.07.2011 

р.; 

6) експертизу проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про прожитковий мінімум» – реєстр. № 9016 від 18.07.2011 

р. 

7) експертизу проекту Закону України «Про товариства з 

обмеженою відповідальністю» 

8) експертизу проекту змін до Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (щодо фіктивних цінних паперів); 

9) надано висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття 

проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» (реєстр. №7455, доопрацьований); 

10) надано науковий висновок щодо обґрунтованості та доцільності 

прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до статті 37 Закону 



України «Про виконавче провадження» (щодо збільшення обсягів дохідної 

частини бюджетів фондів загальнообов‘язкового державного соціального 

страхування) реєстраційний номер 8508 від 13.05.2011 р. (вих. № 123 від 

09.06.2011); 

11) надано висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання 

природних монополій, у сфері інформатизації, ринків цінних паперів і 

фінансових послуг (реєстр. № 8403 від 08.04.2011 р.); 

12) надано висновок щодо доцільності та обґрунтованості прийняття 

проекту Закону України «Деякі питання списання та реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (реєстр. 

№ 8284 від 23.03.2011 р.); 

13) підготовлено висновок щодо обґрунтованості та доцільності 

прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України» (реєстр. № 8130 від 

18.02.2011 р.); 

14) надано висновок щодо доцільності обґрунтованості прийняття 

проекту Закону України «Про деякі питання заборгованості за спожитий 

природний газ та електричну енергію» (реєстр. № 8351 від 19.04.2011 р.); 

15) надано висновок щодо доцільності прийняття проекту Закону 

України «Про внесення змін до ст. 5 Закону України «Про державну 

підтримку книговидавничої справи в Україні»; 

16) підготовані зауваження та пропозиції до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність»; 

17) надано висновок щодо доцільності та обґрунтованості прийняття 

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» (щодо впровадження системи електронних 

державних закупівель) реєстр. № 8633 від 06.06.2011 р. 

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 

 

Відповідно до п. 10.2 Статуту одним із важливих завдань науково-

дослідної діяльності Інституту є розробка і правова експертиза 

законопроектів і інших правових актів, рекомендацій і пропозицій з питань 

державно-правового будівництва та інших питань, які стосуються сфер 

діяльності державних органів, місцевих рад та органів місцевого 

самоврядування на замовлення органів державної влади і місцевого 

самоврядування.  

 

1) Розробка законопроектів  

- 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 системи (Битяк Ю.П., Петришин 

О.В., Панов М.І., Богачова Л.Л. та ін.); 

- підготовка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (Вовк Д.О.); 

- підготовка проекту Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» (Євсєєв О. П.); 

- підготовлено проект Закону України «Про консультативні і допоміжні 

органи при Президентові України» (Серьогіна С.Г.); 

- опрацьовано проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про вибори Президента України» (Серьогіна С.Г.); 

 - Розробка законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» (Колісник В.П.); 

- розроблено проект внесення змін до низки статей ІІ розділу 

Конституції України спрямованого на: посилення філософсько-правової 

обґрунтованості конституційних гарантій прав і свобод; універсалізація 

основоположних прав; розширення змісту й обсягу прав; конкретизація прав; 

оптимізація право обмежень; уточнення змісту обов‘язків; уточнення назв 

носіїв прав і обов‘язків; посилення гарантованості прав, тощо (Рабінович 

П.М.); 

- підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України» (Кучерявенко М. П.). 

 

2) Участь у робочих групах по розробці законопроектів 

Академік НАПрН України Битяк Ю. П. є консультантом Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики, заступником голови 

Секції адміністративного права Науково-консультативної ради при Вищому 

адміністративному суді України, членом Науково-консультативної ради 

Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних та кримінальних справ, членом науково-консультативної 

ради при Міністерстві юстиції України. 

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. Окрім того, включений 

до складу робочої групи з підготовки проекту постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України «Про судову практику розгляду спорів з 

приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення 

з публічної служби», а також до складу Ради державного фонду 

фундаментальних досліджень при Кабінеті Міністрів України. 

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.  

- 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. Останній приймав також 

участь у розробці низки інших законопроектів: Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про кримінальні 

проступки», рецензував проекти змін та доповнень до Закону України «Про 

засади запобігання і протидії корупції в Україні», низку проектів Законів 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення», проект Закону України «Про Антикорупційне бюро 

України», проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють 

державне регулювання природних монополій, у сфері зв‘язку та 

інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг». 

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». 

Член-кореспондент НАПрН України Колісник В. П. брав участь у 

підготовці законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України». 

Д.ю.н. Барабаш Ю. Г. у складі робочої групи з питань вдосконалення 

законодавства про вибори брав участь у підготовці проекту Закону України 

«Про вибори народних депутатів України». 

К.ю.н. Вовк Д. О. в якості експерта Робочої групи Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України щодо 

вдосконалення Закону України «Про адвокатуру» протягом звітного року 

брав участь у розробці проекту Закону України «Про адвокатуру і 

адвокатську діяльність». 



 

3) Правова експертиза законопроектів 

Протягом 2011 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 експертний висновок щодо законопроекту «Про 

вибори народних депутатів України» (відповідь направлено 15.05.2011 року). 

Зокрема, внесено пропозиції щодо змісту правового регулювання 

територіальної організації виборів народних депутатів України, порядку 

фінансування виборчої кампанії, організації роботи виборчих комісій, 

порядку висування та реєстрації кандидатів у народні депутати України, 

удосконаленню статусу офіційних спостерігачів, захисту прав учасників 

виборчого процесу, порядку голосування, встановлення підсумків 

голосування та результатів виборів. Наведені зауваження щодо ряду 

положень законопроекту: зокрема, вказано на нечіткість визначення 

правового статусу виборчих комісій, кваліфікаційних вимог членів цих 

органів, порушення принципу рівності виборчого права під час формування 

складу виборчих комісій, невизначеність порядку внесення змін до вже 

виготовлених виборчих бюлетенів, відсутність правового регулювання 

порядку реалізації права голосу особами, які поступають до лікувальних 

закладів та установ, після спливу встановлених строків складання уточненого 

списку виборців та витягу з нього для голосування за місцем перебування, 

необхідність удосконалення порядку роботи окружних виборчих комісій у 

день голосування та при встановленні його підсумків тощо. Пропонувалися 

уточнення щодо сутності поняття «передвиборна агітація», її розмежування з 

політичною рекламою, запропоновано уточнити перелік суб‘єктів 

передвиборної агітації та форм її здійснення (Лялюк О. Ю); 

2) підготовлено науковий висновок щодо обґрунтованості та 

доцільності прийняття законопроекту «Про внесення змін  та доповнень до 

деяких законодавчих актів України» (щодо припинення зловживання 

правами Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення) № 8136 від 18 лютого 2011 року (Колісник В. П.); 

3) підготовлено пропозиції та зауваження щодо законопроекту «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(щодо охорони дитини)» (Зуй В.В.); 

4) підготовлено пропозиції та зауваження до проектів Законів ―Про 

комітети Верховної Ради України‖ (Зуй В.В.); 

5) науковий висновок щодо проекту Конституції України, 

підготовленого фахівцями Українського юридичного товариства (Колісник 

В. П., Барабаш Ю. Г.); 



6) підготовлено висновок до пропозицій за підсумками п‘ятого 

засідання Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори 

щодо адміністративної відповідальності за порушення виборчого 

законодавства (Мартиновський В.В.); 

7) підготовка експертного висновку щодо обґрунтованості та 

доцільності прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо проведення перевірок фінансово-

господарської діяльності судів» (№ 8774 від 7.07.2011) (Кучерявенко М. П.); 

8) правова експертиза розділів VII, IX, XIII, XIV проекту Виборчого 

кодексу України (Євсєєв О. П.); 

9) правова експертиза проекту нової редакції Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» (Колісник В. П., Євсєєв О. П.); 

10) правова експертиза законопроекту «Про внесення змін до Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» (Євсєєв О. П.). 

  

4) Участь у розробці проектів інших правових актів 

 

- за зверненням Української асоціації місцевих і регіональних влад 

було розроблено Проект Концепції реформування територіальної організації 

влади в Україні (подано в Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства). Концепція спрямована на розвиток 

місцевого управління в Україні, визначає основні  проблеми, які існують у 

сфері місцевого самоврядування та діяльності місцевих державних 

адміністрацій. В першому розділі «Загальні положення» сформульовано 

основні поняття, принципи реформування системи територіальної організації 

влади, мету, стратегічні пріоритети, основні напрямки та завдання Концепції. 

В другому розділі «Основні заходи з реалізації Концепції» закріплено заходи 

щодо: а) покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина 

на територіальному рівні; б) забезпечення ефективності системи 

територіальної організації публічної влади; в) удосконалення територіальної 

основи місцевої організації влади; г) забезпечення регіонального розвитку; д) 

державної підтримки і гарантування місцевого та регіонального 

самоврядування; е) правового, методичного та інформаційного забезпечення 

реформування територіальної організації влади. В третьому розділі 

визначено етапи реалізації Концепції (Любченко П. М., Серьогіна С. Г., 

Бодрова І. І.); 

- за зверненням Апарату Ради національної безпеки та оборони України 

д.ю.н. Серьогін В.О. брав участь у розробці Концепції реформування та 

подальшого розвитку системи управління державою в особливий період та в 

умовах надзвичайного стану (червень 2011); 

- Положення «Про Національний антикорупційний комітет України» 

(Гаращук В.М.); 

- проектів «Національної стратегії щодо запобігання та протидії 

корупції на 2010-2012 роки» та «Національної програми щодо запобігання та 

протидії корупції на 2010-2012 роки» (Гаращук В.М.). 



 

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 2012 р. у секторах та лабораторіях Інституту планується 

продовження роботи над перехідними темами фундаментальних та 

прикладних досліджень, а також розпочинання роботи з реалізації нових тем 

фундаментальних досліджень. 

Перспективним для сектора дослідження кримінально-правових 

проблем боротьби зі злочинністю у 2012 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 такими основними 

напрямками наукової роботи: кримінально-правова характеристика злочину 

та складу злочину; 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 та ін. Крім того, планується 

продовження роботи над монографіями:  

- «Аналіз інституту звільнення від кримінальної відповідальності» 

(О.М. Лемешко); 

- Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або 

використання надр (Н.В. Нетеса). 



Разом із тим у 2012 р. 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». У 2012 р. так само 

розпочинається реалізація теми фундаментального дослідження під назвою 

«Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та 

практика його застосування». 

Основні виконавці: академік НАН України В.Я. Тацій (керівник теми), 

акад. НАПрН України В.І. Борисов, В.В. Зайда, О.М. Лемешко, О.О. 

Пащенко,  А.Ю. Коновалова, Т.А. Павленко, Н.В. Нетеса.  

У 2012 р. сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства продовжить роботу над реалізацією наукового дослідження 

«Теоретичні та прикладні проблеми виконання  кримінальних покарань» в 

межах загальної теми «Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі 

злочинністю», яку планується завершити у І кв. 2012 р. На останньому етапі 

наукової роботи за темою дослідження планується завершити вивчення 

загальнотеоретичних питань реформування діяльності ДКВС України, 

дослідження питання щодо правового статусу засуджених в Україні, проблем 

примусу і стимулювання у галузі кримінально-виконавчого права та 

підготувати частину заключного звіту.  

Теоретичні розробки мають бути використані у доповідях на науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» та виступах перед 

практичними співробітниками установ виконання покарань. 

Разом із тим у 2012 р. 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)». За першою із зазначених тем очікуваними науковими 

результатами дослідження стануть: наукові статті, доповіді на науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з цієї проблематики, 

проміжні звіти. Наукові результати дослідження за другою темою у виді  

пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства з 

питань соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі, 

знайдуть своє втілення: у наукових статтях з питань соціальної адаптації 

осіб, звільнених із місць позбавлення волі; тезах наукових доповідей на 

науково-практичних конференціях, семінарах та «круглих столах» із 

зазначених питань; проміжних звітах. 



У 2012 р. так само сектор починає роботу над новою темою 

фундаментального дослідження під назвою «Проблеми реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України». 

Основні виконавці: А.Х. Степанюк (керівник теми), І.С. Яковець,  

О.І. Опанасенков,  О.В. Лисодєд. 

У 2012 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, систематизація та аналіз 

наукової літератури, оновлення статистичних даних за тематикою 

дослідження; підготовка кінцевого варіанту колективної монографії 

«Теоретичні та прикладні проблеми запобігання злочинності у паливно-

енергетичному комплексі України»; підготовка наукових статей, доповідей 

на науково-практичні конференції, семінари, «круглі» столи. 

Крім того, у 2012 р. сектор буде проводити роботу за новою 

фундаментальною темою «Проблема латентної віктимності та шляхи її 

розв‘язання в Україні». Здійснюватиметься аналіз наукових підходів до 

пізнання і вирішення проблем латентності і віктимності у вітчизняній і 

зарубіжній кримінології, вивчатиметься наукова література. Планується 

підготовка запитів до ДІТ МВС України з проханням надіслати статистичну 

інформацію щодо потерпілих від злочинів; розробка поняття «латентна 

віктимність» визначення його обсягу та змісту; розробка анкети та 

проведення пілотажного дослідження по опитуванню населення; розробка 

проекту плану колективної монографії за темою дослідження. 

Основні виконавці: Б.М. Головкін (керівник теми), І.О. Христич, Г.Ю. 

Дарнопих, Л.О. Шевченко, Ю.О. Оберемко.   

У 2012 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: підготовка  публікацій до засобів масової інформації про 

результати дослідження, що здійснюється; підготовка монографії з робочою 

назвою «Державне і регіональне планування запобігання злочинності в 

Україні»; заключний звіт. 

У 2012 р. також починається робота над темою фундаментального 

дослідження «Проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: 

вітчизняний та міжнародний досвід».  

Основні виконавці: чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна (керівник 

теми), С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, О.М. Самойлова, С.С. Шрамко. 

Перспективним напрямком наукових досліджень сектора дослідження 

проблем судової діяльності у 2012 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".  

Разом із тим у 2012 р. розпочинається робота над темою 

фундаментального дослідження під назвою «Концептуальні основи побудови 

сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації 

вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством 

Європейського Союзу» за кримінально-процесуальним напрямком. 

Крім того, у 2012 р. планується 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» 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), 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 2012 р. за темою 

―Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю‖ 

стане дослідження проблеми криміналістичного забезпечення оптимізації 

слідчої діяльності. 

Так само у 2012 р. планується 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» продовжити роботу за напрямком «Проблеми формування 

криміналістичних методик розслідування корупційних злочинів». 

Разом із тим перспективним для лабораторії у 2012 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.  

У 2012 р. науковцями лабораторії розпочинається робота над новою 

темою фундаментального дослідження «Інноваційні засади техніко-

криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції».  

Основні виконавці: акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько (керівник теми), 

чл.-кор. НАПрН України В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва, В.В. Білоус, 

Л.І. Керик, Д.В. Затенацький, Н.В. Павлюк, С.В. Веліканов, М.О. Соколенко. 

Сектором дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері 

боротьби зі злочинністю у 2012 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, заключний звіт.  

Крім того, у 2012 р. планується 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» продовжити роботу за напрямком «Правові та інституційні 

механізми 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.  

У 2012 р. науковцями сектора розпочинається робота над новою темою 

фундаментального дослідження під назвою «Концептуальні основи побудови 

сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації 

вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством 

Європейського Союзу» за кримінолого-соціологічним напрямком.  

Основні виконавці: О.Ю. Шостко (керівник підтеми), О.В. Сердюк, 

Ю.П. Дзюба, Т.Є. Дунаєва, О.М. Овчаренко, Г.Г. Мошак. 



У 2012 р. наукова лабораторія дослідження злочинності проти прав і 

свобод людини і громадянина завершить 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 покарання за злочинне порушення безпеки 

людини та зарубіжного кримінального законодавства по забезпеченню 

безпеки людини.  

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 (керівник теми), 

П.П. Андрушко, М.І. Хавронюк, В.І. Осадчий, С.Я. Лихова, 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 

2011-2015 рр., затверджених Національною академією правових наук 

України, Вчена рада Інституту в якості основних напрямків наукових 

досліджень Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАПрН України на 2011-2015 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; 

- Проблеми функціонування органів державної влади, конституційно-

правових, 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 2011 рік та досягнуті протягом 

року результати доводять, що проблеми приватного права та підприємництва 

є багатоаспектними і фактично охоплюють усі ланки суспільного буття і 

свідомості, пов‘язані з найрізноманітнішими питаннями, що зумовлені 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.  

У наступному році в Інституті бачиться актуальним завершення 8 

фундаментальних тем, що розробляються. 

Так, перспективними напрямками наукових досліджень Інституту 

бачаться такі: 

1. Продовження розробки наукових підходів до уніфікації і 

спеціалізації законодавства про цивільне, господарське і адміністративне 

судочинство в Україні. 

Проект наукового дослідження проблем уніфікації і спеціалізації 

законодавства України про цивільне, господарське та адміністративне 

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 полягатимуть в тому, 

щоб: 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.  



Актуальність проведення наукового дослідження у 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 

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. 

За вищезазначеним напрямом у наступному році планується підготовка 

та видання збірника наукових праць, що виконуватиметься як окремий етап 

дослідження теми «Удосконалення механізму правового регулювання участі 

суб‘єктів  публічного права у цивільних відносинах», метою якого буде 

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. 

 

Науково-дослідний інститут 

інтелектуальної власності 

 

Перспективні напрямки наукових досліджень Інституту засновуються 

на Пріоритетних напрямках розвитку правової науки на 2011-2015 р.р., 

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 науково-

дослідних робіт на 2012 рік, затвердженого Постановою Президії НАПрН 

України № 79/9 від 07 грудня 2011 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 перспективному 

періоді будуть працювати над наступними темами:  

 

1. Тема: «Дослідження проблем управління правами 

інтелектуальної власності»( РК № 0109U008062). 

Керівники теми: доктор юридичних наук, проф., член-кор. НАПрН 

України Орлюк О.П., кандидат юридичних наук Дорошенко О.Ф. 

Термін – 2010 – 2014 рр. 

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.  

 

2. Тема: «Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах 

сучасного технологічного розвитку» (РК № 0110U006244) 

Керівники теми: доктор юридичних наук, проф., член-кор. НАПрН 

України 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. 

 

3. Тема: «Дослідження проблем економіки інтелектуальної 

власності та її правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку 

« (РК № 0110U006245). 

Керівники теми: доктор юридичних наук, проф., член-кор. НАПрН 

України Орлюк О.П., доктор економічних наук 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 

науково-технологічної діяльності та застосування венчурного та іншого 



фінансування в Україні, закордонного досвіду створення та функціонування 

інфраструктури сфери інтелектуальної власності. 

 

4. Тема: «Дослідження національної політики розвитку 

інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробка 

механізмів її правового забезпечення»,   

Керівники теми: доктор юридичних наук, проф., член-кор. НАПрН 

України Орлюк О.П., доктор економічних наук Бутнік-Сіверський О.Б. 

Термін – 2012 – 2016 рр.  

Мета теми – дослідження питань пливу глобалізації на формування 

національної політики розвитку інтелектуального капіталу, його 

трансформації; формування економіко-правових засад розвитку.   

 

5. Тема: «Дослідження питань інтелектуальної власності в 

договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання 

науково-дослідних робіт» ( РК № 0109U008060). 

Керівник теми: кандидат юридичних наук Дорошенко О.Ф. 

Термін – 2010 – 2012 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 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт; підготовка рекомендацій 

щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах про 

науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-

дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 

 

6. Тема: «Дослідження проблем правового регулювання відносин у 

сфері охорони прав на комерційну таємницю» ( РК № 0109U008061) 

Керівник теми: кандидат юридичних наук Дорошенко О.Ф. 

Термін – 2010 – 2012 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 нормативно-

правових 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: «Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті» 



Керівник теми: кандидат юридичних наук Дорошенко О.Ф., кандидат 

юридичних наук Петренко С.А. 

Термін – 2012 – 2015 рр.  

Мета теми – Дослідження нормативно-правового забезпечення 

реалізації прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет; нормативно-

правових актів та правозастосовної практики розвинутих зарубіжних країн 

щодо способів боротьби із порушеннями прав інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет. 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

 

В умовах розбудови інформаційного суспільства та інтеграції України 

у світовий інформаційний простір, а також з огляду на положення 

Конституції і законодавства України та «Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки України на 2011 – 2015 роки», затверджених загальними 

зборами Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 

14-10, перспективними та пріоритетними напрямами наукових досліджень в 

інформаційній сфері є: 

1. Теоретико-правові основи становлення і розвитку інформаційного 

суспільства, забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

інформаційній сфері. 

2. Правові проблеми інформаційної діяльності, розвитку інформаційного 

права та інформаційного законодавства України. 

3. Проблеми системної інформатизації законотворчої, судової, 

правоохоронної та правоосвітньої діяльності.  

4. Розробка і впровадження інформаційно-правових підсистем е-

парламенту та е-урядування, електронних систем і баз даних в галузі держави 

і права. 

5. Правові проблеми інформаційної безпеки та входження України у 

світовий інформаційний простір.  

6. Проблеми юридичної відповідності та протидії правопорушенням в 

інформаційній сфері. 

7. Історичний та іноземний досвід правового регулювання в 

інформаційній сфері, проблеми імплементації норм міжнародного 

інформаційного права в законодавство України.  

Вказані пріоритети винесені на розгляд створеного згідно з рішенням 

Президії НАПрН України від 30 червня 2011 р. Координаційного бюро з 

інформаційного права та інформаційної безпеки. 

З метою забезпечення становлення і розвитку інформаційного 

суспільства та входження України у світовий інформаційний простір після 

засідання Координаційного бюро пропонується доповнити Пріоритетні 

напрями розвитку правової науки на 2011 – 2015 рр., затверджені загальними 

зборами НАПрН України від 24 вересня 2010 року, новим розділом «Правове 

забезпечення інформаційної сфери України». 



У звітному періоді підготовлена і направлена в НАПрН України 

наукова доповідь «Перспективи розвитку інформаційного права та 

інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України», автори – 

В.Г.Пилипчук, В.М.Брижко, В.М.Фурашев, обсяг 26 с., вих. №154 від 

10.10.2011 р. Доповідь має наступні розділи: 

Розділ 1. Системні проблеми розвитку права і правової науки в 

інформаційній сфері. 

Розділ 2. Проблеми становлення і розвитку інформаційного 

законодавства в контексті євроінтеграції України. 

Розділ 3. Пріоритети розвитку права та інформаційного законодавства в 

сучасних умовах. 

В останньому розділі, на основі аналізу положень національного 

інформаційного законодавства і наукових здобутків в інформаційній сфері, 

виокремлено деякі пріоритетні напрями подальших правових досліджень та 

розвитку нормативно-правової бази у цій сфері, зокрема:   

1) в умовах глобалізації та згідно з вимогами Закону України «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики» актуальною постає потреба 

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; 

2) формування в Україні інформаційного суспільства вимагає 

проведення низки теоретичних і державно-правових досліджень щодо 

визначення завдань і функцій держави, її органів та інститутів 

громадянського суспільства у цьому процесі, дальшого правового 

супроводження розбудови складових інформаційного суспільства, у т.ч. 

розробки і застосування інформаційно-комп‘ютерних систем і технологій, 

удосконалення національного законодавства у цій сфері; 

3) подолання глобальної фінансової та економічної кризи потребує 

здійснення відповідних реформ, що мають проводитися з активним 

впровадженням і використанням сучасних інноваційних та інформаційних 

технологій. Реалізація зазначеного вимагає проведення низки інформаційно-

правових досліджень, насамперед, у фінансовій та банківській сферах, де 

поширеною стала практика застосування електронних платіжних та інших 

інформаційно-комп‘ютерних систем регіонального, національного та 

міжнародного рівнів; 

4) активний розвиток засобів масової інформації різних форм власності 

та рекламних технологій, які носять транснаціональний характер і можуть 

використовуватись у протиправних цілях, потребує належного правового 

врегулювання та проведення відповідних прикладних досліджень. Зокрема, 

це стосується державно-правових проблем захисту національного 

інформаційного простору України. Водночас, потребують дослідження 

правові основи становлення і розвитку громадського телебачення в Україні, 

проблеми забезпечення дотримання конституційних прав громадян на 

свободу слова і доступу до інформації; 



5) в умовах формування глобального інформаційного простору 

актуальною постає проблема розробки теоретико-правових основ 

забезпечення безпеки, прав і свобод людини і громадянина у цій сфері. 

Насамперед, це стосується належного правового регулювання з питань обігу 

та охорони персональних даних, запобігання негативним інформаційно-

психологічним впливам на свідомість людини тощо. Вказані та інші загрози 

вимагають розробки ефективних правових механізмів запобігання таким діям 

і посилення відповідальності суб‘єктів інформаційної діяльності перед 

людиною і громадянином за можливі наслідки своєї діяльності; 

6) зважаючи на те, що значна частка засобів боротьби із злочинами 

належить до внутрішньої компетенції кожної держави, актуальним постає 

питання щодо подальшого розвитку національного законодавства у сфері 

боротьби з комп‘ютерною злочинністю та кібертероризмом. Для реалізації 

зазначеного вважаємо за доцільне здійснити низку цільових 

кримінологічних, кримінально-правових, адміністративно-правових та 

міжнародно-правових досліджень, у т.ч. з метою оптимізації національного 

законодавства України;   

7) в умовах євроінтеграції та входження України у світовий 

інформаційний простір актуальною є проблема вивчення досвіду країн-

членів Європейського Союзу.  

 

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. 

 

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 науково-

технічного 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 – 2013 – 2015 рр. 

Мета теми – проведення комплексного дослідження нормативно-

правового 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. 

 

 

 VIII. УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ 

ЗАХОДІВ: КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ,  

«КРУГЛИХ СТОЛІВ» ТОЩО 

З метою обговорення актуальних питань правознавства, що 

розробляються в рамках тем наукового дослідження за участю як 

співробітників Інститутів, так і науковців провідних наукових, науково-

дослідницьких та освітніх центрів України, правознавців, регулярно 

проводилися наукові конференції, семінари, «круглі столи» тощо.  

Загалом у 2011 р. президія Академії та її Інститути виступили 

організаторами та співорганізаторами 32 наукових заходів – конференцій, 

семінарів, «круглих столів», читань. Загалом, члени Національної академії 

правових наук України та науковці її структурних підрозділів у 2011 р. взяли 

участь у 466 наукових заходах.  

Важливою подією у науковому житті Академії стало проведення 23 – 

24 червня 2011 р. у м. Харкові Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Конституція України – основа розбудови правової 

демократичної соціальної держави та формування правової системи», 

присвяченої 15-річчю Конституції України та 20-річчю незалежності нашої 

держави. Конференція організована за сприянням Президента України 

Януковича Віктора Федоровича. Співзасновниками конференції виступили 

Адміністрація Президента України, Національний університет «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого» та Національна академія 

правових наук України. У роботі заходу взяли участь учені з усіх провідних 

наукових та навчальних закладів України – Національної академії правових 

наук України, Національної академії наук України, Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національного 

університету «Одеська юридична академія», Львівського національного 

університету імені Івана Франка, Національного університету «Києво-



Могилянська академія», Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та інших наукових установ та навчальних закладів України. 

Загалом у роботі конференції взяли участь представники близько 20 

наукових і навчальних закладів.  

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

У 2011 році колективом Інституту були проведені наступні наукові 

заходи: 

1) науковий семінар у рамках Всеукраїнського фестивалю науки 

«Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві» (20 

травня 2011 р., м. Харків). Учасники – 50 осіб. 

За результатами роботи семінару було видано збірник тез наукових 

доповідей; 

2) міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності 

Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та 

подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (13–14 

жовтня 2011 р., м. Харків). Учасники – 130 осіб. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез наукових 

доповідей; 

3) «круглий стіл» у рамках святкування Всеукраїнського тижня права 

«Дотримання прав людини у структурі процесу боротьби зі злочинністю» (1 

грудня 2011 р., м. Харків). Учасники – 30 осіб. 

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва 

та місцевого самоврядування 

З метою обговорення актуальних питань правознавства, які 

розробляються в рамках тем наукового дослідження, за участю як 

співробітників Інституту, так і науковців провідних наукових та науково-

педагогічних центрів України, іноземних правознавців, Інститутом регулярно 

проводяться наукові заходи.  

У 2011 році Інститут виступив організатором та співорганізатором 

наступних наукових заходів:  

1) міжнародна науково-практична конференція «Формування 

європейського правового простору: історія і сучасність» (20 травня 2011 р., 

м. Харків). Співорганізатори: Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування НАПрН України, Національна академія правових наук 

України та Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого». 

За результатами роботи конференції було видано: Формування 

європейського правового простору: історія і сучасність: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Харків, 20 травня 2011 р. / редкол.: Ю.П. Битяк, І.В. 

Яковюк, О.Я. Трагнюк. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2011. 

– 235 с.; 



2) міжнародна науково-теоретична конференція (ХХІV Харківські 

політологічні читання) «Cтратегії реформ і пошук політичного балансу в 

Україні» (21 червня 2011 р., м. Харків). Співорганізатори: Інститут 

державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, 

Національна академія правових наук України та Національний університет 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 

За результатами роботи конференції було видано: Стратегії реформ і 

пошук політичного балансу в Україні. Матер. міжнарод. наук.-теор. конф.: 

ХХІV Харківські політологічні читання. – ХАП, Нац. ун-т «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого», НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування НАПрН України. – Х. : Центр оперативної 

поліграфії СПДФО Корецька Л.О., 2011. – 150 с.; 

3) круглий стіл «Проблеми організації місцевої влади в Україні» (27 

січня 2011 р., м. Харків). Співорганізатори: Інститут державного будівництва 

та місцевого самоврядування НАПрН України, Харківська обласна рада та 

Українська асоціація місцевих та регіональних влад. 

4) науково-практична конференція «Особливості розгляду податкових 

спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України» (11 лютого 2011 

р., м. Харків). Співорганізатори: Інститут державного будівництва та 

місцевого самоврядування НАПрН України, Національна академія правових 

наук України, Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого» Вищий Адміністративний суд України та Харківський 

апеляційний адміністративний суд. 

За результатами роботи конференції було видано: Особливості 

розгляду податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу 

України : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 11 лют. 2011 р. / Ю.П. 

Битяк, М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування, 2011. – 95 с.; 

5) международная научно-практическая конференция в рамках 

проведения Дней образования и науки Украины в Российской Федерации 

«Проблемы государственно-правового развития Украины и России в 

условиях глобализации» (24 июня 2011 г., г. Харьков). Соучредители: 

Институт государственного строительства и местного самоуправления 

НАПрН Украины, Институт деловой карьеры (РФ, г. Москва). 

По результатам работы конференции было издано: Проблемы 

государственно-правового развития Украины и России в условиях 

глобализации: сб. науч. стат. по материалам междунар. науч.-практ. конф., г. 

Москва, 24 июня 2011 р. / редкол.:  В. А. Назаров, А. К. Сковиков, И. В. 

Яковюк. – М., 2011; 

6) науково-практична конференція в рамках Форуму «Громадське 

життя Харківщини за 20 років незалежності» «Публічна влада в Україні та 

конституційно-правовий механізм її реалізації» (28 вересня 2011 р., м. 

Харків). Співорганізатори: Інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування НАПрН України, Національна академія правових наук 



України та Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого». 

За результатами роботи конференції було видано: Публічна влада в 

Україні та конституційно-правовий механізм її реалізації: Матеріали наук.-

практ. конференції, м. Харків, 28 верес. 2011 р. / Редкол.: В. Я. Тацій, Ю. П. 

Битяк, А. П. Гетьман, С. Г. Серьогіна та ін. – Х.: 2011; 

7) міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів та 

студентів, присвячена пам‘яті видатних вчених П.О. Недбайла, О.В. 

Сурілова, В.В. Копейчікова «Актуальні проблеми теорії та історії прав 

людини, права і держави» (18-19 листопада 2011 р., м. Львів). 

Співорганізатори: Львівська лабораторія прав людини та громадянина 

Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН 

України, Юридичний факультет Львівського національного університету ім. 

І.Франка. 

За результатами роботи конференції планується опублікування 

збірника її матеріалів; 

8) VІІ Міжнародний «круглий стіл» «Антропологія права: 

філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» (9-10 

грудня 2011 р., м. Львів). Співорганізатори: Львівська лабораторія прав 

людини та громадянина Інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування НАПрН України, Юридичний факультет Львівського 

національного університету ім. І.Франка. 

За результатами роботи «круглого столу» планується видання збірника 

його матеріалів. 

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

Інститутом, згідно із затвердженими планами роботи на 2011 рік, у 

звітний період підготовлено та проведено наступні наукові заходи: 

1) всеукраїнська науково-практична конференцію «Розвиток 

юридичної науки, правотворчості та правозастосування в період 

незалежності України» (12 травня 2011 р., Київ). Співорганізатори: Науково-

дослідний інститут приватного права і підприємництва, НАУ; 

2) міжнародна науково-практична конференція «Правові та економічні 

передумови участі суб‘єктів публічного права в приватних відносинах: 

загальнодержавні та регіональні аспекти» (9-10 грудня 2011 р., м. 

Кіровоград). Співорганізатори: Науково-дослідний інститут приватного 

права і підприємництва, Кіровоградський інститут регіонального управління 

та економіки; 

3) міжнародна науково-практична конференція «Проблеми охорони 

прав суб‘єктів корпоративних правовідносин», яка присвячена 10-ій річниці 

створення Лабораторії (23-24 вересня 2011 р.) Співорганізатори: Науково-

дослідний інститут приватного права і підприємництва, Юридичний інститут 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та 

Лабораторія з вивчення проблем корпоративного права.  



 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

З метою обговорення актуальних питань права та економіки 

інтелектуальної власності, які розробляються в рамках вищезазначених тем 

наукових досліджень, Інститут регулярно організовує та бере участь у 

проведенні різноманітних науково-практичних дискусій у вигляді 

конференцій, семінарів, ―круглих столів‖, симпозіумів тощо.  

Загалом у звітному періоді Інститут взяв участь у наступних заходах: 

1) заочна міжнародна науково-практична конференція ―Економіка та 

право: реалії сучасності та перспективи майбутнього» (28-29 квітня 2011 р., 

м. Київ);  

2) «круглий стіл» «Інтелектуальна діяльність як основа економіки 

знань» (19 травня 2011 р., м. Київ);  

3) робоча нарада щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності у наукових бюджетних установах (28-29 квітня 

2011 р.) 

4) VI Міжнародна наукова конференція «Теоретические и 

практические аспекты инновационной деятельности в условиях глобальной 

экономической системы» (27-29 травня 2011 р., м. Маріуполь); 

5) всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна 

власність: погляд з XXI століття» (м. Черкаси). Співорганізатори: Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького та Науково-

дослідний інститут інтелектуальної власності України (м. Черкаси); 

6) науково-практична дискусія в рамках Всеукраїнського тижня права 

―Значення судової експертизи у забезпеченні гарантованих законодавством 

України прав інтелектуальної власності‖ (5 грудня 2011 р., м. Київ). 

7) «круглий стіл» в рамках Всеукраїнського тижня права «Забезпечення 

прав людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності в Україні в 

контексті європейських стандартів»; 

8) науково-практична дискусія в рамках Всеукраїнського тижня права 

«Плагіат в умовах інформаційного суспільства: витоки явища, способи 

попередження та боротьби» (9 грудня 2011 р., м. Київ); 

9) парламентські слухання на тему: «Створення в Україні сприятливих 

умов для розвитку індустрії програмного забезпечення» (14 грудня 2011 р., 

Верховна Рада України). Співорганізатори: Комітет з питань науки та освіти 

Верховної Ради України, Науково-дослідний інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України. 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

Наукові заходи, що були організовані і проведені Центорм: 

1) «круглий стіл» «Інформаційне суспільство: право, інновації, бізнес» 

(25 лютого 2011 р., м. Київ). Співорганізатори: Науково-дослідний центр 

правової інформатики НАПрН України, Київський регіональний центр 

НАПрН України та видавництво «Академпрес». Учасники – 38 осіб. 



Матеріали круглого столу опубліковані: Інформаційне суспільство: 

Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // 

Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – 102 с.; 

2) міжнародний «круглий стіл» «Моделювання колективної безпеки: 

інформаційний вимір» (27 квітня 2011 р.) Співорганізатори: Науково-

дослідний центр правової інформатики НАПрН України, Центр інформації та 

документації НАТО в Україні, Інформаційне агентство Центр комунікацій та 

видавництво «Академпрес». Учасники – 46 осіб. 

Матеріали міжнародного «круглого столу» опубліковані: Моделювання 

колективної безпеки: інформаційний вимір : Збірник матеріалів / Упорядн. 

Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – 80 с.; 

3) міжнародна конференція «Інформаційні технології і безпека: 

проблеми наукового і правового забезпечення кібербезпеки в сучасному 

світі» (26 травня 2011 р.) Співорганізатори: Науково-дослідний центр 

правової інформатики НАПрН України, Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України (НІСД) та Інститут проблем реєстрації 

інформації НАН України. Учасники – 84 особи. 

Опубліковано збірник матеріалів конференції: Информационные 

технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения 

кибербезопасности в современном мире: материалы международной научной 

конференции ИТБ-2011. – [Сборник научных трудов; вып. 11]. – К.: ИПРИ 

НАН Украины, 2011. – 150 с. 

4) науково-практичний «круглий стіл» «Становлення інформаційного 

суспільства в Україні: економіко-правовий аспект» (12 травня 2011 р.). 

Співорганізатори: Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН 

України, Національний університет Державної податкової служби України 

(Науково-дослідний центром з проблем оподаткування та кафедра цивільно-

правових дисциплін юридичного факультету, де викладається інформаційне 

право).  

Матеріали науково-практичного круглого столу опубліковані: 

Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий 

аспект: матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: 

Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 252 

с.; 

5) «круглий стіл» «Теорія і практика розвитку інформаційного права 

України» (15 вересня 2011 р.) Співорганізатори: Науково-дослідний центр 

правової інформатики НАПрН України, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України, Український інститут підвищення кваліфікації 

працівників телебачення, радіомовлення і преси «Укртелерадіопресінститут». 

Учасники – 46 осіб; 

6) «круглий стіл» «Проблеми становлення недержавних суб‘єктів 

сектору безпеки в Україні» (15 листопада 2011 р.). Співорганізатори: 

Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН України, 

Національний інститут стратегічних досліджень, Українська спілка 

підприємців та промисловців України. Учасники – 56 осіб; 

http://yellowpages.uainter.net/index.php?cityid=0&id=2572&t=nourl&toprate=&tophits=
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Науково-дослідний інститут правового забезпечення  

інноваційного розвитку 

 

У 2011 році колективом Інституту були проведені: 

1) науково-практична конференція «Проект Інноваційного кодексу 

України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері» (14 

червня 2011 р., м. Харків) Співорганізатори: Національна академія правових 

наук України, Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого» та Науково-дослідний інститут правового забезпечення 

інноваційного розвитку  НАПрН України. Учасники – близько 90 осіб;  

За матеріалами конференції видано збірник тез доповідей: Проект 

Інноваційного кодексу як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній 

сфері: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 червня 2011 р. / редкол. : 

С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д. В. Задихайло – Х. : «ФІНН», 2011. – 360 

с.; 

2) всеукраїнська науково-практична конференція «Шляхи формування 

національної інноваційної системи та удосконалення інноваційного 

законодавства» (11 листопада 2011 р., м. Харків) Співорганізатори: 

Національна академія правових наук України, Національний університет 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Науково-

дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку  НАПрН 

України. Учасники – близько 40 осіб. 

За матеріалами конференції видано збірник тез доповідей: Шляхи 

формування національної інноваційної системи та удосконалення 

інноваційного законодавства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. 

Харків, 11 листопада 2011 р. / редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д.В. 

Задихайло. – Х. : НДІ ПЗІР, 2011. – 302 с.; 

3) міжрегіональна науково-практична конференція «Правові проблеми 

переходу до інноваційної моделі економічного розвитку в Україні» (25 

листопада 2011 р.) Співорганізатори: Полтавський юридичний інститут 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого», Науково-дослідний інститут правового забезпечення 

інноваційного розвитку та Національна академія правових наук України. 

Учасники – близько 110 осіб. 

За матеріалами конференції видано збірник тез доповідей: Правові 

проблеми переходу до інноваційної моделі економічного розвитку України : 

матеріали наук.-практ. конференції, 25 лист. 2011 р. [Текст]. – Полтава : ТОВ 

«Фірма «Техсервіс», 2011. – 338 с. 

 

 

 

 

IX. Характеристика видавничої діяльності 

 



Національна академія правових наук України у 2011 р. повністю 

виконала план результативних показників з випуску друкованої продукції за 

трьома бюджетними програмами: 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 19 друкованих 

робіт та 28 публікацій у наукових виданнях; за бюджетною програмою 

6581030 опубліковано 31 монографію та підручників, 30 збірників 

коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез, 359 

наукових статей; за бюджетною програмою 6581040 опубліковано 12 

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 2011 р. опублікували понад 600 одиниць 

друкованої продукції, підготовленої як одноособово, так і у співавторстві, 

загальним обсягом понад 2000  д.а., з яких: 54 монографії, 12 підручників, 17 

навчальних та практичних посібників, 2 словники, 1 хрестоматія, 13 науково-

практичних коментарів законодавства, 44 збірники наукових праць, 3 

аналітичних матеріалів, близько 500 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. У 2011 році видавництвом було видано 132 

видання, загальною кількістю 68 600 примірників та загальним обсягом 

1 759,700 обліково-видавничих аркушів. Серед них: 27 монографій, 17 

підручників та навчальних посібників, 20 навчально-методичних посібників, 

33 нормативно-правові акти, 4 науково-практичні-коментарі, 19 випусків 

фахових періодичних видань, 3 збірники матеріалів конференцій, 3 

практичних посібники та 6 довідкових видань.  

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

Загальний обсяг друкованої продукції, виданої Інститутом у 2011 році, 

складає 427,01 друк. арк. 

Монографії:  

1. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: 

монографія / А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, О.В. Лисодєд та ін.; за заг ред. 

А.Х. Степанюка. – Х. : Кроссроуд, 2011. – 326 с. (19 д.а.). 



2. Борисов, В.І., Байлов А.В., Батиргареєва В.С. та ін. Організація 

роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з 

підготовки засуджених до звільнення: наук.-практ. посібник. – Х.: ХНУВС, 

2011. – 332 с. (18,3 д.а.). 

3. Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами 

прокуратури злочинам проти довкілля: монографія. – К. : Ін Юре, 2011. – 408 

с. (23 д.а.) 

4. Москвич Л.М. Ефективність судової системи: концептуальний 

аналіз: Монографія / Л.М. Москвич. – Харків: Фінн, 2011. – 384 с. (19 д.а.); 

5. Мошак Г.Г. Використання засобiв приватного права у запобіганні 

злочинності: монографія. – Х.: Кроссроуд, 2010. – 195 с. (12,5 д.а.) (вийшло 

друком у 2011 р. та перевидавалось). 

6. Кримінально-виконавче право України : підручник / за заг. ред. 

В.В. Голіни. – Х. : Право, 2011. – 328 с. (17 д.а.); 

7. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 

т. – Х.: Право, 2011. Т.5 : Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью в Украине / под общ. ред. В. В. Сташиса. – 904 с. 

(56,5 д.а./ авт. 6,3 д.а.);  

8. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного 

права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в 

кримінальному процесі України / О.Г. Шило. – Х.: Право, 2011. – 472 с.- (25 

д.а.) 

9. Організація судових і правоохоронних органів: підручник / І.Є. 

Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. 

Сібільової – 2-ге вид., перер. і доп. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с. (19 д.а.). 

Монографії та підручники, видані понад виконання показників 

паспортів бюджетних програм 6581030 та 6581040: 
1. Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності 

органів ДПС України: проблеми теорії та практики: монографія  кол. авт.: В.В. 

Лисенко, П.І. Заруба, С.І. Федчук, О.С. Задорожний, О.М. Москаленко, В.І. 

Борисов, В.Я. Настюк, О.В. Сердюк. – К.: Алерта, 2010. – 224 с. – (Сердюк 

О.В. – 2,0 д.а.; Борисов В.І. – 2 д.а.) (не увійшло до звіту за 2010 р.). 

2. Оцінювання рівня корупції: монографія / кол. авт.: О.В. Сердюк, 

М.Ю. Огай, О.В. Волянська, І.М. Осика.– К.: Атіка-Н, 2011. – 131 с. (Сердюк 

О.В. – 2,0 д.а.). 

3. Альбрехт П.-А. Постпревентивное уголовное право: монография 

[Текст] / пер. с нем. Г. Г. Мошака. – Одесса: Феникс, 2011. – 26 с. (2 д.а.); 

4. Осадчий В.І. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту: монографія. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – 

151 с. (7 д.а.); 

5. Погорецький М.А., Черков В.О. Правовідносини в оперативно-

розшуковій діяльності // Правові й організаційно-процедурні основи 

здійснення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в 

Україні. Загальна частина : навч. посібник / Б.І. Бараненко, Д.О. Бабічев, О.В. 



Бочковий та ін.; за ред. А.В. Іщенка, Б. І. Бараненка. – Луганськ : РВВ 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011 (0,4 д.а.);  

6. Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекций. – Изд. четвертое. – 

Х.: Одиссей, 2011. – 368 с. (22 д.а.)   

7. Положення про спостережні комісії: наук.-практ. коментар / І.С. 

Яковець; за заг. ред. Степанюка А.Х. – Донецьк : «Донецький Меморіал», 

2011. – 140 с. (3,72 д.а.). 

8. Борисов В.І., Тютюгін В.І., Городецький В.А., Козак В.А. Злочини 

проти правосуддя: навч. посібник / за заг. ред. В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна 

Х.: Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011, – 

160 с. (1,29 д.а. Борисова В.І.). 

 

Збірники:  

1. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць ІВПЗ НАПрН 

України. – Вип. 21 / ред. кол.: Борисов В.І. (головн. ред.) та ін. Х.: Право, 

2011 (16 д.а.); 

2. 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми 

застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством 

європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 жовтня 2011 

р.). – Х.: Право, 2011. – 456 с. (23 д.а.) 

3. Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві: 

матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В.І. Борисов (голов. ред.), 

Н.В. Сібільова (наук. ред.). – Х.: ФІНН, 2011. (10 д.а.). 

 4. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і 

дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К.Вид. Дім «Ін Юре», 2011. – 736 с. – 59,8 д.а. / Шепітько 

В.Ю. – 25,13 д.а., Білоус В.В. – 2 д.а., Журавель В.А. – 7 д.а.; 

5. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. 

посібник. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120 с. (6,1 д.а.); 

 

Збірники коментарів законодавства, нормативних актів, наукових 

статей і тез, видані понад виконання показників паспортів бюджетних 

програм 6581030 та 6581040: 

1. Жінки і кримінальні покарання: наук.-практ. посібник / упоряд. 

І. Яковець – К.: Паливода А.В. – 2011. – 64 с. (3,36 д.а.); 

2. Правові основи діяльності персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України: наук.-метод. посібник / упоряд. І. Яковець. – К.: 

Паливода А. В. – 2011. – 232 с. (12,18 д.а.). 

3. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 

(Військові злочини): навч. посібник / за заг. ред. М. І. Панова. – Х.: Право, 

2011. – 199 с. – Із змісту: Розд. 8 військові службові злочини (М.І. Панов, 

Ю.П. Дзюба) – С. 138-156; Розд. 9. Злочини проти порядку несення 

військової служби на полі бою та в районі бойових дій (Ю.П. Дзюба) – С.156-

172; Розд. 10. Злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними 



конвенціями (Дзюба Ю.П.) – С.172-181. (Всього Дзюба Ю. П. – 49 с. (2,5 

д.а.); 

4. Попереднє ув‘язнення: мета та порядок виконання: наук.-практ. 

посібник / упоряд. І. Яковець. – К.: Паливода А. В. – 2011. – 68 с. (3,57 д.а.); 

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва 

та місцевого самоврядування 

 

Загалом науковцями Інституту опубліковано: 14 монографій, 6 

збірників наукових праць, 4 підручника, 1 хрестоматія, 7 посібників, 6 

коментарів законодавства, 6 збірників законодавства, 2 аналітичних огляди, 

161 наукова стаття, 111 тез наукових доповідей. 

Монографії:  

1. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: 

монограф. в 5 т. – Том 1. – Харьков : Право, 2011. (Яковюк І.В. – С. 750-775; 

Гончаренко В.Д. – С. 293-305, 381-456, 503-530, 562-569, 570-588, 589-597; 

Максимов С.И. – С. 39-71, Рабинович П.М. – 0,8 д.а.); 

2. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : 

монограф. в 5 т. – Том 2. – Х. : Право, 2011. / Конституционные основы 

правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования / под общ. 

ред. Ю. П. Битяка. (Ю.П. Битяк – С. 7-10, С. 307-331, С. 352-383, Барабаш 

Ю.Г. С. 35-67 , Гаращук В.М. С. 424–475; Колесник В. П. Национально-

этнические факторы в конституционно-правовом регулировании С. 97-144-; 

Серьогіна С.Г. Розділ 1.8. Конституционно-правовое регулирование местного 

самоуправления в Украине и пути его совершенствования); 

3. Писаренко Н.Б., Сьоміна В.А. Адміністративно-правові спори 

(удосконалення порядку вирішення): монографія. – Х.: Право, 2011. – 136 с. 

4. Права людини й оновлення Конституції України : Монографія / 

Рабінович П.М., Добрянський С.П., Рабінович С.П., Ярмол Л.В., Гудима 

Д.А., та ін. / Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав 

людини юридичного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Вип. 5. – Львів : ЛНУ ім..  І. Франка, 2011. 

5. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне 

забезпечення : монографія / О.В. Скрипнюк, В.Л. Федоренко, Ю.Г. Барабаш, 

Я.О. Берназюк та ін. ; передм. Ю.В. Ковбасюка ; за ред. О.В. Скрипнюка і В.Л. 

Федоренка. - К. : НАДУ, 2011. (Барабаш Ю.Г. - С. 11-26; Євсєєв О.П. 

Принципи нормотворчої та нормопроектної діяльності Президента України); 

6. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського 

суспільства і держави : у 2 т. — К. : Логос, 2010. (Петришин О.В.) (не 

увійшло до звіту 2010); 

7. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 

Підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О.Величко та ін..; за ред. 

С.Г.Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с. 

8. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний 

курс : [підручник] / за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. – 



Х. : Вид-во «Золота миля», 2011. – (Битяк Ю. П. Державні службовці у 

системі суб‘єктів адміністративного права С. 196 – 213 ; Гаращук В.М. – С. 

463-483 , Зуй В.В. - С. 368-390); 

 

Монографії та підручники, видані понад виконання показників 

паспортів бюджетних програм 6581030 та 6581040: 

1. Очерки финансово-правовой науки современности: монография / под 

общ. ред.. Л.К. Вороновой и Н.И. Химичевой. – Москва – Харьков : Право, 

2011. – 592 с. (Кучерявенко М.П.); 

2. Панкевич І.М. Governmental System of Eastern and Central European 

States. Chapter Governmental system of Ukraine, с. 706-803. Nora Choinski. 

Timea Drinoczi (ed.). Publishing House Wolters Kluwer Polska. Warsaw 2011, 

845 с. (у співавторстві). 

3. Воронова И.В. Право и правомерное поведение (соотношение  в 

условиях развития гражданского общества) : монография / И.В. Воронова, 

В.И. Шепелев ; Ростовский институт защиты предпринимателя. – Ростов-на-

Дону: АкадемЛит, 2011. – 250 с. 

4. Еволюція етосу юриста в Україні (історичний і соціально-

психологічний нарис) / В. О. Лозовой, В. О. Рум‘янцев, Л. В. Анучіна та ін.; за 

ред. В. О. Лозового та В. О. Рум‘янцева. – Х.: Право, 2011. – 264 с. (Вовк Д.О 

- параграф 4 розділу 2 у співавторстві з д.ю.н., проф. академіком НАПрН 

України О.В. Петришиним). 

5. Теоретичні проблеми системи фінансового права : монографія / 

О. А. Лукашев. – Х.: Право, 2010. – 304 с. (не увійшло до звіту 2010). 

6. Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Інформаційне насильство та безпека: 

світоглядно-правові аспекти: Монографія / За заг. ред. проф. В.Г.Пилипчука. 

– Харків: Майдан, 2011. – 244 с. (15,25 друк. арк.). 

7. Правовое государство и ответственность личности : коллективная 

монография / под ред. С.И. Дудника и И.Д. Осипова. – СПб. : Издательство 

СПб философского общества, 2011. – 352 с. (Максимов С.И. – С. 52-60). 

8. Конституційна юрисдикція : підручник / за ред. О. А. Селіванова, Ю. 

Г. Барабаша. – Х.: Право, 2011 ( Ткаченко Є.В.  Рішення та правові позиції 

Конституційного Суду України;  Євсеєв О.П. ; Слінько Т.М. С. 90-116). 

9. О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. Философия : учебник — Х.: Право, 

2011. – 492 с. 

10. Хрестоматія «Соціологія політики» у 2-х т. – Київ: Вид-во 

Європейського універ-ту, 2011. - Т. І. - 464 с.  (Л. Герасіна в складі укладачів 

І тому). 

11. Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату 

Президента України : науково-практичний посібник / Ю. П. Битяк, С. Г. 

Серьогіна, І. І. Бодрова. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 

2011. 



12. Адміністративне право : Загальна частина : навч. посібник / За заг. 

ред. Ю. П. Битяка, В. В. Зуй. – Х. : Одіссей, 2011. Битяк Ю.П.– С. 4–13, 27–

29, 86–96, 141– 144, 144 – 146 ,Зуй В.В.,  Гаращук В.М.-глави 7, 19, 20, 

Писаренко - С. 15-17, 26, 27, 30-33, 178-185; Мартиновський В.В. – С. 214–

235. 

13. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни 

«Конституційна юрисдикція» для студентів V курсу денних факультетів / 

уклад. Ю.Г. Барабаш та ін. – Х.: НЮАУ, 2011. – (Євсєєв О.П.: 

Конституційно-судовий процес в Україні» - С. 18-20); 

14. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та 

практичних занять з навчальної дисципліни ―Українська мова за 

правознавчим спрямовуванням‖ (відповідно до вимог ECTS)/ Уклад.: В.В. 

Комаров, В.В. Жернаков, В.В. Зуй та ін. – Х.:. Нац. юрид. акад. України, – 

2010. – 188 с. 

15. Провадження у справах про адміністративні правопорушення : 

навч. посібник / В. В. Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. Мартиновський. – 3-ге 

вид., перероб. і доп. – Х. : ФІНН, 2011. – 200 с. 

16. Адміністративне право. Альбом схем : навч. посібник / Ю. П. Битяк, 

В. В. Зуй, В. М. Гаращук та ін. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2011. 

17. Податкова система України: навчальний посібник / за заг. ред. М.Я. 

Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет 

державної податкової служби України, 2011. – 656 с. (Кучерявенко М. П.) 

 

Збірники: 

1. Конституція України. Науково-практичний коментар / Ред. кол. : 

В. Я Тацій (голова ред. кол.), О. В. Петришин (відп. секр.), Ю. Г. Барабаш та 

ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 

2011. (Битяк Ю. П. – С. 293 – 297, 487 – 490, 813 – 821, 821 – 827; Яковюк І. 

В. – С. 1073 – 1080; Серьогіна  С. Г.- ст. 103; 106; 108-112 ; коментар до ст. 

140 ; Любченко П. М. коментар до ст. 142 і ст. 143.; Барабаш Ю. Г.- 2 д.а; 

Колісник В. П. – С. 25-33; 76-84; 91-95; 171-181 

2. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. // 

В. В. Білоус, Л. К. Воронова, О. О. Головашевич та ін. ; за ред. 

М. П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с. 

3. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. // 

Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев та ін. ; за ред. 

М. П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2011. – Ч. 2. – 1128 с. 

4. Бюджетний кодекс України : постатейний коментар. – Х.: Право, 

2011. 

5. Гаращук В. М. Науково-практичний коментар до гл. 13 «А» 

«Адміністративні корупційні правопорушення» Кодексу України про 



адміністративні правопорушення / В. М. Гаращук // Закон України «Про 

засади запобігання і протидії корупції». Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» : науково-практичний коментар / Відп. ред. : С. В. Ківалов 

і Є. Л. Стрельцов. – Х. : Одіссей, 2011. – 344 с. – 2.2 д.а.;  

6. Лица: физическое лицо, юридическое лицо (постатейный 

комментарий к разделу II Гражданского кодекса Украины) / В. Н. Кравчук, Д. 

А. Вовк, Д. В. Винокуров, А. Ю. Брилев; под ред. д.ю.н. В. Н. Кравчука. – Х.: 

Фактор, 2011. – 640 с. (Вовк Д.О). 

 

Збірники коментарів законодавства, нормативних актів, наукових 

статей і тез, видані понад виконання показників паспортів бюджетних 

програм 6581030 та 6581040: 

Збірники наукових праць: 

1. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник 

наукових праць / Гол. ред. Ю. П. Битяк. – Харків: Право, 2011. – Вип. 21. 

2. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник 

наукових праць / Редкол.: Ю. П. Битяк та ін. – Х.: Право, 2011. – Вип. 22. – 

360 с. 

3. Формування європейського правового простору: історія і 

сучасність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 травня 2011 р. 

/ редкол.: Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, О.Я. Трагнюк. – Х.: НДІ держ. буд-ва та 

місц. самоврядування, 2011. – 235 с. 

4. Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її 

реалізації: Матеріали науково-практичної конференції, м. Харків, 28 вересня 

2011 р./ Редкол.: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк,  А. П. Гетьман, С. Г. Серьогіна та 

ін. – Х.: 2011. 

5. Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття 

Податкового кодексу України : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 11 

лют. 2011 р. / Ю.П. Битяк, М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев. – Х.: НДІ держ. 

буд-ва та місц. самоврядування, 2011. – 95 с. 

6. Проблемы государственно-правового развития Украины и России в 

условиях глобализации: сб. науч. стат. по материалам междунар. науч.-практ. 

конф., г. Москва, 24 июня 2011 р. / редкол.:  В. А. Назаров, А. К. Сковиков, 

И. В. Яковюк. – М., 2011. 

Збірники законодавства: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: зі змінами та 

доп. Станом на 7 лютого 2011 р. / Упорядники Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, Я. С. 

Рябченко. – Х. : Право, 2011. – 264 с. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: зі змінами та 

доп. станом на 28 квітня 2011 року / Упорядники Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, Я. 

С. Рябченко. – Х. : Право, 2011. (Битяк Ю.П. , Зуй В.В.) 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: зі змінами та 

доп. станом на 5 вересня 2011 року / Упорядники Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, Я. 

С. Рябченко. – Х. : Право, 2011. (Битяк Ю.П., Зуй В.В.) 



4. Кодекс адміністративного судочинства України: зі змінами та доп. 

станом на 26 квітня 2011 р. / Упорядники Ю. П. Битяк, Н. Б. Писаренко, – Х. : 

Право, 2011. – 168 с. (Битяк Ю.П., Писаренко Н.Б.) 

5. Правова основа місцевого самоврядування: Збірник нормативних 

актів // Упорядник: Любченко П.М. – Х.: ФІНН, 2011. – 712 с. (31,51 д.а.); 

6. Податковий кодекс України : станом на 15 грудня 2010 р. / Упоряд.: 

О. О. Головашевич, М. П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2010. – 656 с. 

Аналітичні огляди: 

1. Учитель, ученый… / Под ред. Н.П. Кучерявенко – Харьков: 

Право, 2011. - 340 с. 

2. Праворозуміння: матеріали до бібліографії наукових і навчальних 

праць (Україна, Росія (упорядник П.М. Рабінович та ін.).) // Вип. 11. Серія II 

―Праць Лабораторії‖. – Львів, Києв: «АОК», 2011. – 105 с. (7,65 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. Крупчан О. Д., Проценко В. В. Агентський договір: порівняльно-

правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова: 

Монографія / О. Д. Крупчан, В. В. Проценко. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. – 358 с.  

2. Особливості здійснення суб‘єктивних прав учасниками цивільних 

відносин: Монографія / Відп. ред. В. В. Луць. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. – 310 с. 

3. Безух О. В. «Правові аспекти економічної конкуренції в Україні» / 

Монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 

2011. – 250 с.  

4. Посикалюк О. О. Особисті немайнові права фізичних осіб в 

романській, германській, англо-американській системах приватного права : 

[монограф.] / О. О. Посикалюк. ― К. : Науково-дослідний інститут 

приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. ― 205 с. 

5. Гринько С. Д. Рецепція римського приватного права деліктних 

зобов‘язань в країнах континентальної системи права: порівняльно-правовий 

аспект: [монограф.] / С. Д. Гринько. — К. : Науково-дослідний інститут 

приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 266 с. 

6. Вінник О. М. Корпоративна форма державного-приватного 

партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду. 

Монографія / О.М. Вінник. – К.: НДІ приватного права і підприємництва 

НАПрН України. – 2011. – 240 с. 



7. Громадянське суспільство в Україні: загальнотеоретичні та 

конституційно-правові аспекти. Т. 1. / За заг. Ред. О. В. Скрипнюка. – К.: 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН 

України, 2011. – 650 с.  

8. Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні: монографія / 

Берестова І. Е., Бичкова С. С., Бобрик В. І. та ін., / За ред. академіка НАПрН 

України О. Д. Крупчана. – К.: НДІ приватного права і підприємництва 

НАПрН України, 2011. – 200 с. 

9. Наказне провадження в цивільному процесі: монографія / За заг. ред. 

В. І. Бобрика. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. ― 200 с. 

10. Гриняк А.Б. Особливості правового регулювання відносин за 

договорами підряду: монографія / Від. ред. В. В. Луць. – К.: НДІ приватного 

права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 310 с. 

11. Бичкова С. С., Бобрик В. І. Сторони позовного провадження у 

цивільному, господарському і адміністративному процесах / За заг. ред. В. І. 

Бобрика. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. – 200 с. 

 

Збірники: 

1. Охорона корпоративних прав [текст]: Матеріали Всеукраїнського 

науково-практичного семінару (проведеного Лабораторією з вивчення 

проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва 

НАПрН України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського 

національного університету ім. Василя Стефаника 1-2 жовтня 2010 року). – 

Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника, 2011. – 160 с. 

2. Наукова діяльність Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва Національної академії правових наук України. Довідник 

(2005 – 2010 рр.) / За ред. академіка Національної академії правових наук 

України, канд. юрид. наук О. Д. Крупчана та канд. юрид. наук, доцента І. Е. 

Берестової. – К. – 196 c. 

3. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 

2011 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний 

інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових 

наук України, 2011. – 216 с. 

4. Проблеми модернізації господарського законодавства: Зб. наук. 

праць (за матеріалами круглого столу, м. Київ, 1 грудня 2010 р.) / Ред. кол.: 

О. Д. Крупчан (голова), В. С. Щербина, О. М. Вінник та ін. – К.: НДІ 

приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 123 с. ( 5 д. а.). 

5. Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасність та 

перспективи розвитку. Збірник наук. праць / За редакцією академіка 

Національної академії правових наук України Скрипнюка О. В. – К.: НДІ 

приватного права і підприємництва НАПрН України. – 2011. – 170 с.  



6. Процесуальні форми захисту приватних прав осіб в Україні та 

країнах СНД: збірник наукових праць / За ред. академіка Національної 

академії правових наук України, канд. юрид. наук, О. Д. Крупчана – К.: НДІ 

приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 212 с.  

 

Збірники коментарів законодавства, нормативних актів, наукових 

статей і тез, видані понад виконання показників паспортів бюджетних 

програм 6581030 та 6581040: 

1. Правові та економічні передумови участі суб‘єктів публічного права 

в приватних відносинах: загальнодержавні та регіональні аспекти (м. 

Кіровоград, 09 – 10 грудня 2011 р.) Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції. / Ред. кол. О. О. Первомайський (голова), Г. Ю. 

Шаркова (заступник голови) та ін. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. – 240 с. – видання очікується. 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

 

Монографії: 

1. Іолкін Я.О. ―Торговельні марки в Україні та Європейському союзі‖: 

монографія / Іолкін Я.О. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 

2010 р. – 141 с. 

2. Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми 

законодавчого забезпечення та правозастосування. Монографія. – К.: НДІ ІВ 

НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 330 с. (передано до друкарні). 

3. Падучак Б.М. ―Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект‖. 

Монографія. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 250 с. 

(передано до друкарні). 

4. Судова експертиза об‘єктів інтелектуальної власності: теорія і 

практика. Науково-практичний збірник. – К.: НДІ інтелектуальної власності 

НАПрН України, ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – 460 с. (передано до 

друкарні). 

5. Г.О. Андрощук. Інтернет-Договори Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності: науково-практичний коментар. - К.: ТОВ ―Лазурит 

- Поліграф,  2011. – 80 с.     

6. Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск 

дев‘ятий. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ 

―Лазурит - Поліграф, 2011. – 381 с. (передано до друку). 

7. Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. –К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – №4. 

 

Збірники: 

1. Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. –К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – № 1. 

2. Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. –К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – № 2. 



3. Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. –К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – № 3. 

4. Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. –К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – № 5. 

5. Науково-практичний журнал ―Теорія і практика інтелектуальної 

власності‖. –К.: ТОВ ―Лазурит - Поліграф, 2011. – № 6. 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

 

За звітний період на виконання показників паспорта бюджетної 

програми 6581030 в НДЦПІ НАПрН України видано: 5 монографій, 5 

наукових журналів, 48 наукових статей, всього 58 робіт загальним обсягом 

1858 с. (118,14 д.а.): 

 

Монографії: 

1. Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Інформаційне насильство та безпека: 

світоглядно-правові аспекти: Монографія  / За заг. ред. проф. В.Г. 

Пилипчука. – Харків: Майдан, 2011. – 244 с. (15, 25 д.а.). 

2. Виборчий кодекс України: системна інформатизація: [монографія] / 

В.М. Фурашев, Д.В. Ланде. – К.: Синопсис, 2011. – 211 с. (12,32 д.а.). 

3. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації 

інформаційного законодавства: монографія / В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта 

України, 2011. – 426 с. (13,72 д.а.). 

4. Правова охорона як складова інформаційної безпеки : монографія / 

Золотар О.О. – К.: ТОВ «ПанТот», 2011. – 100 с. (6,9 д.а.). 

5. Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи 

вирішення: монографія / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. – 2011. – 155 с. (6,9 

д.а.) (передано у видавництво). 

 

Монографії та підручники, видані понад виконання показників 

паспорту бюджетної програми 6581030: 

1. Правове регулювання інституціоналізації інформаційного суспільств 

в Україні: [монографія] / Новицький А.М. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2011. – 

444 с. (23,5 д.а.). 

2. Інформаційне право України : підручник / Марущак А.І. – К.: Дакор, 

2011. – 456 с. (20,19 д.а.). 

3. Організація захисту інформації з обмеженим доступом : підручник / 

А.М. Гуз, О.Д. Довгань, А.І. Марущак та ін.; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К.: 

Наук.-видавн. відділ НА СБ України, 2011. – 378 с. (19,96 д.а.). 

4. Повітряне право України: навчальний посібник / Костицький В.В., 

Цимбалюк В.С., Золотар О.О., Новицький А.М. та ін. // За заг. ред. В.В. 

Костицького. – Дрогобич: Коло, 2011. – 552 с. (25,1 д.а.). 



5. Словник – довідник основних понять та визначень українського 

освітнього законодавства / Жиляєв І.Б., Чижевський Б. Г. – К.: Нора-Друк, 

2011. – 112 с. (11,76 д.а.). 

6. Компьютерные информационно-аналитические системы : толковый 

словарь / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.Г. Путятин. – К.: Наук. думка, 2011. – 

384 с. (22,32 д.а.). 

7. Живучесть информационных систем / Додонов А.Г., Ландэ Д.В. – К.: 

Наук. думка, 2011. – 256 с. (14,88 д.а.). 

 

Наукові журнали: 

1). Інформація і право. – № 1(1)/2011. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 

2011. – 100 с. (8,75 д.а.). 

2). Інформація і право. – № 2(2)/2011. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 

2011. – 124 с. (10,8 д.а.). 

3). Інформація і право. – № 3(3)/2011. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 

2011. – 194 с. (16,9 д.а.). 

4). Правова інформатика. – № 1(29). – К.: НДЦПІ НАПрН України, 

2011. – 100 с. (8,75 д.а.). 

5). Правова інформатика (спеціальний випуск). – № 2(30). – К.: НДЦПІ 

НАПрН України, 2011. – 70 с. (6,2 д.а.). 

 

Збірники коментарів законодавства, нормативних актів, наукових 

статей і тез, видані понад виконання показників паспорту бюджетної 

програми 6581030: 

1. Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали 

круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 

2011. – 102 с. (11,88 д.а.). 

2. Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник 

матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – 80 

с. (5,34). 

3. Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и 

правового обеспечения кибербезопасности в современном мире: Материалы 

международной научной конференции ИТБ-2011. – [Сборник научных 

трудов; вып. 11]. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2011. – 150 с. (17,44 д.а.) 

4. Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-

правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – 

Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 

2011. – 252 с. (13,23 д.а.). 

5. Правові засади розробки Національного проекту «Відкритий світ» : 

аналітичний огляд. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2011. – 458 с. 

 



Науково-дослідний інститут правового забезпечення 

інноваційного розвитку 

 

Монографії:  

1. Матвєєва А. В. Транспортний коридор: правова природа, зміст, види 

та учасники (комплексне дослідження): [Монографія]. – Х.: Вид-во «ФІНН», 

2011. – 208 с.    

2. Чайкін І. Б. Правове регулювання ризиків на ринках фінансових 

послуг : [Монографія]. – Х.: Вид-во «Юрінком Інтер», 2011. – 209 с.    

3. Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний 

стан і перспективи розвитку) / Н.М. Клименчук, О.М. Ярошенко, С.М. 

Прилипко, 2011. –  256 с.  

Монографії та підручники, видані понад виконання показників 

паспорту бюджетної програми 6581030: 

1) Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у 

випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики / 

Л.Ю.Величко, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, 2011. – 432 с.  

2) Правовідносини із загальнообов‘язкового державного 

соціального страхування: теоретичний аспект / В.В. Андріїв, О.В. 

Москаленко, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, 2011. – 432 с. 

3) Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від 

роботи за законодавством України / І.О. Лосиця, Д.В. Трубіцин, С.М. 

Прилипко, О.М. Ярошенко, 2011. – 224 с. 

4) Білоусов Є.М. Розділ ІІ «Джерела (форми) міжнародного 

приватного права»; розділ V «Право власності в міжнародному приватному 

праві» (у співавторстві з доц. Жуковим І.М.), VI «Інтелектуальна власність в 

міжнародному приватному праві» (у співавторстві з доц. Жуковим І.М.); 

§§1–5 розділу VIІ «Правочини та зобов‘язання в міжнародному приватному 

праві» // Міжнародне приватне право: підручн. для студ. юрид. вищ. навч. 

закл. / за ред. В.П. Жушмана та І.А. Шуміло – Х.: Право, 2011 – 320 с. – 1,5 

друк. арк. 

5) Уркевич В.Ю. Фізичні особи в міжнародному приватному праві // 

Міжнародне приватне право: підручн. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за 

ред. В.П. Жушмана та І.А. Шуміло – Х.: Право, 2011 – 320 с. – С. 74-95 (0,25 

д.а.). 

6) Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – 

Харків: Вид-во "ФІНН", 2011. – 800 с. 

7) Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, 

России и Украине (формирование и развитие) (Раздел 3.3.) / Н.Н. Вапнярчук, 

А.А. Войтик, А.М. Куренной, С.М. Прилипко, К.Л. Томашевський, О.Н. 

Ярошенко и др.– Минск: Дикта, 2011. – 252 с. 

8) Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом органів внутрішніх справ: Науково – практичний коментар / За заг. 

ред. М.І. Іншина, 2011.- 304 с. (Пункт 12) 



9) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар 

(пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих 

судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т.5: Право 

власності та інші речові права / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія 

«Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – 624 с. 

10) Цивільне право України: підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. 

авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. 

Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.  

11) Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності 

органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / за заг. ред. д-ра 

юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПр Н 

України В.І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2011. – С. 53 – 62. 

12) Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря» / За ред. Г.І. Балюк. – К.: «Юринком Інтер», 2011. 

13) Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2-х ч. / За 

ред. Кучерявенка М.П. – Х.: «Право».– 2011. – Ч. 2.  

 

 

 

Збірники: 

1. Правове забезпечення становлення економіки інноваційного типу в 

Україні : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 15 грудня 2009 р. / редкол.: 

Ю.П. Битяк, Ю.Є. Атаманова, Д.В. Задихайло. – Х.: «ФІНН», 2011. – 152 с. 

2. Проект Інноваційного кодексу як новий етап розвитку 

нормотворення в інноваційній сфері: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 

14 червня 2011 р. / редкол. : С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д. В. 

Задихайло – Х. : «ФІНН», 2011. – 360 с.; 

3. Шляхи формування національної інноваційної системи та 

удосконалення інноваційного законодавства: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Харків, 11 листопада 2011 р. / редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. 

Атаманова, Д.В. Задихайло. – Х. : НДІ ПЗІР, 2011. – 302 с.; 

 

Збірники коментарів законодавства, нормативних актів, наукових 

статей і тез, видані понад виконання показників паспорту бюджетної 

програми 6581030: 

1. Правові проблеми переходу до інноваційної моделі економічного 

розвитку України : матеріали наук.-практ. конференції, 25 лист. 2011 р. 

[Текст]. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2011. – 338 с. 

2. Проект Інноваційного кодексу України. – Х. : Право, 2011. – 136 с. – 

(Серія «Інноваційне суспільство і розвиток законодавства»); 

3. Пашков В.М. Проекти нормативно-правових актів у сфері 

реформування системи охорони здоров‘я / В.М. Пашков. – Серія: 

«Інноваційне суспільство і розвиток законодавства». – Х.: «ФІНН», 2011. – 92 

с. 

 



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 2011 р. відбувалося за 

наступними напрямками: 

- науковці Інституту прийняли участь у багатьох міжнародних наукових 

форумах. Так, наприклад, науковці Інституту прийняли участь у роботі 

Восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Кримінальне право: 

стратегія розвитку в ХХІ столітті», яка відбулася 28-29 січня 2011 р. у 

Московській державній юридичній академії ім. О.Е. Кутафіна, а також у 

роботі Шостого Російського Конгресу кримінального права на тему 

«Кримінальне право: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку», який 

відбувся 26-27 травня 2011 р. у Московському державному університеті ім. 

М.В. Ломоносова) (Андрушко П.П., Лихова С.Я.)  

- академік НАПрН України 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‖ спілкуються з науковими установами та вищими навчальними 

закладами Російської Федерації (Московський державний університет, 

Московська державна юридична академія імені О.Є. Кутафіна, Академія 

управління МВС Росії, Воронізький державний університет, 

Калінінградський державний університет, Балтійський федеральний 

університет ім. І. Канта, Тульський державний університет, Саратовська 

державна академія права та ін.), приймають участь у міжнародних науково-

практичних конференція 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 

 

У 2011 році НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАПрНУ продовжував співпрацювати з Московським гуманітарним 

університетом та Институтом деловой карьеры (РФ, г. Москва). Одним із 

результатів відповідної співпраці стало зокрема проведення спільних 

наукових заходів на території України та Російської Федерації та спільна 

видавнича діяльність. 

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). 

Також, у рамках регіональної ініціативи Інституту відкритого 

суспільства (OSI) "Regional Seminar for Excellence in Teaching", (ReSET) 

старший науковий співробітник Гудима Д.А. взяв участь у 2-х семінарах з 

теоретико-правових проблем охорони та захисту прав людини (22.04.2011 р., 

12.05.2011 р.) Міжнародної програми підвищення кваліфікації за напрямком 

«Філософія прав людини» на 2010 – 2012 рр. ("Philosophy of Human Rights 

Program 2010 – 2012"). 

Старший науковий співробітник І. Панкевич у співпраці та 

співавторстві з декількома зарубіжними фахівцями взяв участь у підготовці 

та публікації міжнародної колективної монографії, виданої у місті Варшава. 

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 

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, Саратівської 

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. 

- Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-

промисловій палаті України. 

Як арбітри Міжнародного комерційного арбітражного суду при 

Торгово-промисловій 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. – доктор 

юридичних наук, 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). 

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. 

Академік НАПрН України Скрипнюк О. В. є: 

- старшим науковим консультантом робочої Групи наукових 

консультантів з розробки Концепції та Положення про Конституційну 

Асамблею України та членом Редакційного комітету; 

- членом робочої Групи законодавчого та інституційного забезпечення 

реформ Комітету з економічних реформ Кабінету Міністрів України з 

проведення адміністративної реформи України. 

 

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), а також: 

- 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 науково-дослідними та 

освітніми інституціями Словацької Республіки (Економічний Університет у 

м. Братислава, Університет ім. Коменського, Університет ім.. Я. Шафатика в 

Кошице). Встановлено творчі контакти з провідними словацькими фахівцями 

у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, з провідним словацьким 

фахівцем у сфері інтелектуальної власності, директором Інституту держави і 

права Словацької академії наук проф. Яном Швідронем, деканом 

юридичного факультету Університету Коменського проф. Паволом 

Кубічеком,  завідувачеві кафедри цивільного права УК проф. Любомиром 

Фогашем (колишній багаторічний віце-прем‘єр і депутат парламенту 

Словаччини), доктором права Петером Мурінем, автором багатьох 



підручників і навчальних посібників з інтелектуальної власності, досягнуто 

домовленості про здійснення спільних проектів; завідувачем кафедри 

правової історії факультету права Вищої школи в м. Сладковічово (одного з 

провідних приватних ВНЗ Словаччини) відомим україністом доцентом 

Мирославом Данішем;   

- проаналізовано пропозиції та проведено попередні зустрічі щодо 

міжнародного співробітництва та спільної участі в міжнародних науково-

дослідних проектах з Інститутом правової досліджень Угорської Академії 

наук (Угорська Республіка); 

- проведено інформаційні зустрічі з представниками Національного 

Темпус-офісу в Україні щодо можливостей участі, особливостей та новацій 

четвертого конкурсу програми Темпус ІV, програми Еразмус Мундус ІІ, 

Програми ім. Жана Моне, інших наукових програм, що підтримуються 

Європейською Комісією.    

- встановлено творчі контакти щодо міжнародного співробітництва у 

сфері інтелектуальної власності з провідними білоруськими установами, а 

саме: Національним центром законодавства і правових досліджень 

Республіки Беларусь при Адміністрації Президента Республіки Білорусь,   

Інститутом правових досліджень Національного центру законодавства і 

правових досліджень Республіки Беларусь, юридичним факультетом 

Білоруського державного університету (БДУ), кафедрою цивільного права 

БДУ.  

- 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 приймали активну участь 

виступають 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.  

 

Центр правової інформатики 

 

Всього у 2011 році науковці Центру взяли участь у 35 міжнародних 

наукових конференціях та інших наукових заходах, на яких зробили 34 

доповіді. 

Міжнародні наукові заходи, проведені НДЦПІ НАПрН України: 



1) Проведено 27 квітня 2011 р. Міжнародний круглий стіл «Моделювання 

колективної безпеки: інформаційний вимір» разом з Центром інформації та 

документації НАТО в Україні, Інформаційним агентством Центр 

комунікацій, видавництвом «Академпрес». Виступили з доповідями 8 

співробітників НДЦПІ НАПрН України (Пилипчук В.Г., Фурашев В.М., Баєв 

О.О., Цимбалюк В.С., Ланде Д.В., Гладківська О.В., Золотар О.О., Бєляков 

К.І.).  

2) Проведено 26 травня 2011 року Міжнародну конференцію «Інформаційні 

технології і безпека: проблеми наукового і правового забезпечення 

кібербезпеки у сучасному світі» разом з Національним інститутом 

стратегічних досліджень, Інститутом проблем реєстрації інформації НАН 

України. Виступили з доповідями 7 співробітників НДЦПІ НАПрН України 

(Пилипчук В.Г., Ланде Д.В., Фурашев В.М., Бєляков К.І., Баєв О.О., 

Цимбалюк В.В., Проценко В.А.). 

Участь науковців Центру у міжнародних конференціях та інших 

міжнародних наукових заходах: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація 

оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів». 17–18 

березня 2011 р., м. Ірпінь, НУ ДПС України (доповідь Новицького А.М.); 

- VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми  

впровадження інформаційних технологій в економіці» (електронна форма 

проведення), 31 березня 2011 р.,  Національний університет Державної 

податкової служби України, Науково-дослідний центр правової інформатики  

(доповіді Брижко В.М., Новицького А.М., Цимбалюка В.С.); 

- IV Міжнародна конференція «Захист демократичних цінностей і 

дотримання прав людини у діяльності спецслужб», 19 квітня 2011 р., 

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого» (Пилипчук В.Г. – член оргкомітету); 

- Міжнародний форум «За мир, взаєморозуміння і співробітництво 

заради безпечного світу», 19 квітня 2011 р., м. Київ, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут» (участь Жиляєва 

І.Б.); 

- IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот», 21-28 

квітня 2011 року, м. Лондон, м. Київ (заочна доповідь на тему «Доступ до 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури та технологій в Україні» Баєва 

О.О.);  

- Засідання Постійної комісії Міжпарламентської асамблеї країн – 

членів СНД з науки та освіти, 29.04.2011 р., м. Київ (участь Жиляєва І.Б.); 

- Семінар Європейської комісії за демократію через право 

(Венеціанська комісія) на тему: «Інформація, (соціальні) ЗМІ та державна 

служба» (м. Трієст, Італія), 2 – 5 травня 2011 р. (участь Красноступ Г.М.); 

- Дні електронного урядування: міжнародна науково-практична 

конференція «Електронне урядування в умовах модернізації України», 16 



травня 2011 р., м. Київ, Національна академія державного управління при 

Президентові України (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.);  

- Дні електронного урядування: міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток електронного міністерства, електронної адміністрації 

та впровадження електронних послуг в умовах модернізації України», 17 

травня 2011 р., м. Київ, Національна академія державного управління при 

Президентові України (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.);  

- Дні електронного урядування: міжнародна науково-практична 

конференція «Захист і безпека інформації та персональних даних, 

запровадження електронного документообігу та електронного цифрового 

підпису в умовах модернізації України», 18 травня 2011 р., Національна 

академія державного управління при Президентові України, Державна 

служба спеціального зв‘язку та захисту інформації України, м. Київ, Пуща 

Водиця, (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.);  

- Дні електронного урядування: міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток електронної освіти в умовах модернізації України», 

19 травня 2011 р., м. Київ, Національна академія державного управління при 

Президентові України (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.);  

- Міжнародна наукова конференція «Сьомі юридичні читання. 

Культура і право на початку ХХІ століття», 19-20 травня 2011 р., м. Київ, 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (доповідь 

Пилипчука В.Г., участь Марущака А.І.); 

- Дні електронного урядування: міжнародна науково-практична 

конференція «Першочергові завдання впровадження електронного 

урядування в умовах модернізації України», 20 травня 2011 р., м. Київ, Клуб 

Кабінету Міністрів України, організатор: Національна академія державного 

управління при Президентові України)  (участь Антоненка С.А., Лихоступ 

С.В.);  

- VI-а Міжнародна науково-практична конференція «Наука і соціальні 

проблеми суспільства: інформація та інформаційні технології»,  24-25 травня 

2011 р., м. Харків  (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.); 

- Українсько-німецька науково-практична конференція на тему 

«Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці 

правоохоронних та судових органів», 26-27 травня 2011 року, м. Донецьк, 

Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка (участь 

Гавловського В.Д. ); 

- Дискусійна панель круглого столу на тему: «Закон «Про доступ до 

публічної інформації» перспективи для юристів та можливі проблеми для 

українського бізнесу». Захід було організовано Міжнародною бізнес школою 

«Nikland» при підтримці юридичного порталу «Pravotoday.in.ua.», 31 травня 

2011 р. (участь Красноступ Г.М.); 

- Міжнародна конференція з інформаційно-комунікаційних технологій 

та електронного урядування «eGover 2011, Естонія–Україна», 7 червня 2011 

р., м. Київ, організатори: Агентство з розвитку підприємництва Естонії в 

Україні (Enterprise Estonia), Посольство Естонської Республіки в Україні, 



Міністерство економіки і комунікацій Естонії і Державне агентство з науки, 

інновацій та інформатизації України) (участь Пилипчука В. Г. (виступ), 

Антоненка С.А., Лихоступ С.В.); 

- Міжнародний круглий стіл «Створення в Україні сприятливих умов 

розвитку ІТ-індустрії», 22 вересня  2011 р.,  м. Київ (участь Лихоступ С.В.); 

- VI Міжнародна науково-практична конференція «Українське 

адміністративне право: сучасний стан і перспективи розвитку», 23 - 24 

вересня 2011 р.,  м. Київ (доповідь Белякова К.І.); 

- Семінар «Експерт-клуб «Україна. Експортерам». 6 раунд, 29 вересня 

2011 р., м. Київ (участь Антоненка С.А.); 

- Міжнародна конференція «Перші кроки з впровадження Закону 

України «Про захист персональних даних» у світлі досвіду країн-членів 

Європейського Союзу», 11-12 жовтня  2011 р., м. Київ (участь Антоненка 

С.А., Лихоступ С.В.); 

- Міжнародний круглий стіл «Партнерство між державним та 

приватним секторами у кіберпросторі», 12 жовтня 2011 р., м. Ялта (доповідь 

Пилипчука В.Г.); 

- IV-і Консультації експертів Україна-НАТО з питань кібернетичного 

захисту, 13 жовтня 2011 р., м. Ялта (участь Пилипчука В.Г.); 

- Семінар «Експерт-клуб «Україна. Експортерам. 7 раунд», м. 18 

жовтня 2011 р., м. Київ (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.); 

- Конференція «Інтернет майбутнього: контент і технології» в рамках 

IX міжнародної виставки і конференції індустрії теле-комунікацій 

ExpoTEL2011, 18 жовтня 2011 р., м. Київ, Виставковий центр 

«КиївЕкспоПлаза» (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.); 

- Конференція «Сучасні ІКТ рішення – основа для конкурентних 

переваг» в рамках IX міжнародної виставки і конференції індустрії теле-

комунікацій ExpoTEL2011, 20 жовтня 2011 р., м. Київ, Виставковий центр 

«КиївЕкспоПлаза» (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.); 

- Міжнародна конференція «Притягнення терористів до суду: 

сприяння досягненню європейських стандартів та обміну передовим 

досвідом», 25-26 жовтня 2011 р., Служба безпеки України, Рада Європи, м. 

Київ (доповідь Пилипчука В.Г., участь Беланюк М.В.); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології в глобальному управлінні», 29 жовтня 2011 р., м. Київ - 4 доповіді 

(Марущак А.І., Золотар О.О., Мозолевська О.М., Цимбалюк В.С.); 

- Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в 

Україні, Міжнародний виставковий центр, 17-18 листопада 2011 р., м. Київ - 

3 доповіді (Лихоступ С.В., Антоненко С.А., Баранов О.А.); 

- V Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна техніка 

у правоохоронній діяльності», Національна академія внутрішніх справ, 25 

листопада 2011 р., м. Київ (доповідь Баєва О.О.) 



- Дунайський інвестиційний форум, 25-26 листопада 2011 р., м. Одеса, 

організатори: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Одеська обласна 

державна адміністрація (участь Антоненка С.А., Жиляєа І.Б., Лихоступ С.В.); 

- Конференція «Електронне урядування – ефективний інструмент 

залучення іноземних інвестицій та підвищення прозорості влади» в рамках 

Дунайського інвестиційного форуму, 26 листопада 2011 р., м. Одеса, 

організатори: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Одеська обласна 

державна адміністрація (участь Антоненка С.А., Лихоступ С.В.) 

- Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Молодь у сучасному 

соціумі», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 20 

грудня 2011 року, м. Львів (доповідь Золотар О.О.).  

 

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. 

На сьогодні міжнародне співробітництво науковців Інституту 

здійснювалось у таких формах: 

- Читання англійською мовою 10 лекцій з порівняльного 

корпоративного права України та ЄС в «Школі американського права», 

заснованого Коледжем права Чикаго-Кент (Чикаго, США) (25-27 березня 

2011 г.). – Кібенко О. Р. 

- Надіслано інформацію щодо діяльності НДІ ПЗІР НАПрН 

України до Європейського Інституту Інновацій і Технологій (European 

Institute of Innovation and Technology, офіційний сайт http://eit.europa.eu/). 

Сформовано інформаційну базу (статут організації, правові форми організації 

діяльності, наукові напрямки, умови співробітництва) для Європейського 

Інституту Інновацій і Технологій з метою визначення перспективних 

напрямків співробітництва з НДІ ПЗІР НАПрН України. Проаналізовані 

можливості співпраці з Європейським Інститутом Інновацій і Технологій у 

межах таких структур як Спільнота з питань знань та інновацій (Knowledge 

and Innovation Communities), які є функціонуючими одиницями Інституту. 

- Опрацьовано значний матеріал з дослідження національних 

інноваційних систем Германії, Нідерландів, Норвегії, Австралії, Франції, 

Фінляндії. Досліджується закон Французької Республіки з Інновацій. (LOI № 

99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherché). 

- Проведено обмін інформацією з Бєлгородським Державним 

Університетом з приводу напрямків діяльності НДІ ПЗІР НАПрН України та 

можливості реалізації спільних програм. 

 



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 2011 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 

вченими радами, групуються за певними галузями права і рецензуються 

координаційними бюро відділень Академії: 1) теорії та історії держави і 



права; 2) державно-правових наук і міжнародного права; 3) цивільно-

правових наук; 4) екологічного, господарського та аграрного права; 5) 

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.  

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.  

 

XII. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 

Упродовж  2011 року в аспірантурі інститутів НАПрН України 

навчалося 14 осіб. З них в Інституті вивчення проблем злочинності – 3, в 

Інституті приватного права і підприємництва – 6, в Інституті державного 

будівництва та місцевого самоврядування – 2, Інституті інтелектуальної 

власності – 3. Усі аспіранти атестовані позитивно і переведені на наступні 

курси навчання в аспірантурі. 

У звітному році аспірантуру закінчили 3 аспіранти. Аспірант Інституту 

вивчення проблем злочинності М. В. Шепітько достроково захистив 

кандидатську дисертацію. Аспіранти Інституту інтелектуальної власності 

Тверезенко О. О. та Щукіна К. А. успішно завершили навчання в аспірантурі 

і представили дисертаційні дослідження.   Усі аспіранти, які закінчили 

навчання в аспірантурі працевлаштовані на посади молодших наукових 

співробітників інститутів Академії. 

 

ХІII. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 



Відповідно до Указу Президента України від 21 травня 2010 року № 

635 загальна чисельність членів Академії становить 141 чоловік, з яких  53 

дійсних членів (академіків) і 88 членів-кореспондентів. Фактично станом на 

01.02.2012 р. до складу  Національної академії  правових наук України  

входять  127 членів  Академії  і 4 іноземних члена, з них:  50  дійсних члени 

(академіків), 77 членів-кореспондентів. Серед них докторів наук –114, 

кандидатів наук – 13, які мають почесні звання – 99. 

Науково – організаційний апарат Президії Академії складає 60 одиниць 

(м. Харків - 40, м. Київ - 20),  серед яких: 13 докторів юридичних наук, 12 

кандидатів  наук. 

В науково-дослідних інститутах академії працюють понад 265 

наукових працівників, з них науковців, які мають науковий ступінь доктора 

наук – 96 осіб, та які мають науковий ступінь кандидата наук – 150, зокрема:   

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 65.  

Загальна чисельність працюючих  наукових  співпрацівників – 65. 

Середній вік – 40 років. Докторів наук – 20;  кандидатів наук – 45;  мають 

почесні звання - 7 

Науково - дослідний інститут приватного права і підприємництва 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 79. 

Загальна чисельність працюючих 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 працюючих наукових  співпрацівників – 66; 

середній вік – 45 років.  Докторів наук – 25;  кандидатів наук – 25; мають 

почесні звання –  4. 

Інститут вивчення проблем злочинності 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 64. 

Загальна чисельність працюючих наукових співпрацівників – 55; 

середній   вік – 42 роки. Докторів наук – 16;  кандидатів наук – 25 ; мають 

почесні звання – 4. 

Науково-дослідний центр правової інформатики 

Загальна  кількість штатних  одиниць – 48 

Загальна чисельність працюючих наукових співпрацівників – 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 – 48. 

Загальна чисельність працюючих наукових  співпрацівників – 25; 

середній вік – 36 років. Докторів наук – 8, кандидатів наук – 12;  мають 

почесні звання -  1. 

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 «князя Ярослава Мудрого» V ступеня були нагороджені – 

академіки Литвин В.М., Притика Д.М.,  орденом «князя Ярослава Мудрого» 

ІV ступеня були нагороджені – академік Ківалов С.В., член-кореспондент 

Шаповал В.І.; 

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня були нагороджені – члени-

кореспонденти Коваленко В.В., Оніщенко Н.М.;  

орденом «За заслуги» ІІ ступеня був нагороджений – член-

кореспондент Гусаров С.М.; 

Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України був нагороджений – 

член-кореспондент  Маляренко В.Т.; 

Почесною Грамотою Верховної Ради України були нагороджені – 

академік Копиленко О.Л., член-кореспондент Лемак В.В.; 

Туляков В.О. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України». Балюк Г.І. отримала почесне звання «Заслужений юрист 

України».  

Гідним підсумком суспільного визнання 5-титомного видання 

«Правова система України: історія, стан та перспективи» стало ухвалення у 

2011 р. Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки 

рішення про присудження колективній монографії «Правова система України: 

історія, стан та перспективи» Державної премії України в галузі науки і 

техніки. 

Від авторського колективу 5-томного видання на здобуття Державної 

премії України в галузі науки і техніки було висунуто академіків Битяка Ю. 

П., Воронову Л. К., Гетьмана А. П., Грошевого Ю. М., Голіну В.В., Комарова 

В. В., Кузнєцову Н. С., Оніщенко Н. М., Петришина О. В., Погрібного О.О. 

Лауреатами  Премії імені Ярослава Мудрого стали академіки Воронова 

Л.К., Кузнєцова Н.С., Рабінович П.М., Табачник Д.В., Баулін Ю.В., Борисов 



В.І., Крупчан О.Д.,  Медведчук В.В., Петришин О.В., Ківалов С.В., Битяк 

Ю.П., член-кореспонденти Прилипко С.М., Голіна В.В., Гаращук В.М., 

Орлюк О.П. 

Молоді вчені  досягли значних результатів  у наукових  дослідженнях,  

були призначенні стипендії Кабінету Міністрів України 3 науковцям 

Академії (Матвєєвій А.В., Міндрул А.В., Онупрієнко А.М).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

За підсумками діяльності Академії звітного періоду належна увага  

приділялась питанням кадрового забезпечення.  

Якісний склад  працюючих наукових працівників  позитивно змінився 

збільшилось число кандидатів та докторів наук. Спостерігається тенденція 

зростання кількості наукових співпрацівників, працюючих за основним 

місцем роботи. Встановлена чисельність працівників за штатами інститутів 

фактично  укомплектована.   
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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 

права. Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України Академію 

визначено головним розпорядником бюджетних коштів. 

             Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» 

затверджені планові видатки для НАПрН України загальним обсягом 34152,3 

тис. грн. План бюджетного фінансування наукової діяльності НАПрН 

України був визначений у сумі 16963,2 тис. грн. 

              У 2011 році до НАПрН України з усіх джерел фінансування 

надійшло 37268,4 тис. грн. 

За підсумками 2011 року Академію було профінансовано з Державного 

бюджету ( загальний фонд бюджету) в обсязі 34152,3 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 91,6 %. 

Понад асигнування, що були виділені із загального фонду Державного 

бюджету, бюджетні установи  Академії самостійно отримали у 2011 році ( 

спеціальний фонд бюджету) 3116,1 тис. грн., що склало 8,4% від загального 

обсягу надходжень. 

Середньорічна чисельність працюючих у бюджетних установах 

НАПрН України у звітному році становила 466 осіб. 

Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2011 році 

за загальним та спеціальним фондом, спрямовувались на виконання 4 

бюджетних програм. 

Державним бюджетом України на 2011 рік видатки на виконання 

програми КПКВ 6581030 ―Фундаментальні дослідження у сфері 

законодавства і права‖ були затверджені у сумі 18135,2 тис. грн., у тому 

числі видатки загального фонду- 15701,3 тис. грн., спеціального фонду – 

2433,9 тис. грн.  

Касові видатки за КПКВК 6581030 у 2011 році склали 17914,2 тис. грн., 

у тому числі видатки загального фонду - 15700,7 тис. грн., спеціального 

фонду – 2213,5 тис. грн.  

Державним бюджетом України на 2011 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 2088,3 тис. грн., у тому 

числі видатки загального фонду - 1261,9 тис. грн., спеціального фонду – 

826,4 тис. грн.  

Касові видатки за КПКВК 6581040 у 2011 році склали 1753,7 тис. грн., 

у тому числі видатки загального фонду - 1233,5 тис. грн., спеціального фонду 

– 520,2 тис. грн.  

Державним бюджетом України на 2011 рік видатки на виконання 

програми КПКВ 6581020 «Наукова і організаційна діяльність президії 

Академії правових наук України» були затверджені у сумі 11888,4 тис. грн., у 

тому числі видатки загального фонду - 11639,1 тис. грн., спеціального фонду 

– 249,3 тис. грн.  

Касові видатки за КПКВК 6581020 у 2011 році склали 11509,7 тис. грн., 

у тому числі видатки загального фонду - 11447,7 тис. грн., спеціального 

фонду – 62,0 тис. грн.  

Державним бюджетом України на 2011 рік видатки на виконання 

програми КПКВ 6581070 «Фінансова підтримка видання журналу «Право 

України» були затверджені у сумі 5550,0 тис. грн., у тому числі видатки 

загального фонду - 5550,0 тис. грн.  

Касові видатки за КПКВК 6581070 у 2011 році склали 5308,4 тис. грн., 

у тому числі видатки загального фонду – 5308,4 тис. грн.  

В цілому видатки по Академії за 2011 рік склали 36486,0 тис.грн., у 

тому числі із загального фонду бюджету – 33690,3 тис. грн. і спеціального 

фонду – 2795,7 тис.грн. 

Кошти було витрачено на :  

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 22010,4 тис. грн., або 60,3 

% всіх видатків, у тому числі по загальному фонду – 20552,6 тис.грн. (56,3 %) 

і по спеціальному фонду  – 1457,8 тис.грн. (4,0  %); 

- придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг – 7510,8 

тис. грн.  або 20,6 % всіх видатків, у тому числі  18,2 % загального та 2,4 %  

спеціального фонду; 

- відрядження – 90,8  тис.грн., або 0,2 % всіх видатків, у тому числі 0,2 

% загального фонду; 

- оплату комунальних послуг  - 722,5 тис.грн. (2,0 %) всіх видатків, у 

тому числі  1,2 % загального та 0,8 %  спеціального фонду;  



- придбання обладнання – 137,8 тис.грн., або 0,3 % всіх видатків, у 

тому числі 0,1 % з загального фонду і 0,2% з спеціального фонду бюджету; 

- виплату стипендії та довічної плати дійсним членам (академікам) та 

членам-кореспондентам -  6013,7 тис.грн. або 16,5 % всіх видатків, у тому 

числі 16,4 % з загального фонду і 0,1% з спеціального фонду бюджету. 

 

 

 

Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України 

Національною академією правових наук України за 2011 рік 
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Таблиця № 2 
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