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ЮРИДИЧНА НАУКА УКРАЇНИ В УМОВАХГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Усі ми є свідками світової глобалізації, світових інтеграційних процесів, 

що відбуваються в економічній, соціальній, духовній, культурній та інших 
сферах. Вони неминуче викликають потребу правової інтеграції, яка вченими

nравознавцями характеризується як nроцес формування нової загальносвітової 
системи норм, що оргаІіі зовують і забезпечують глобальну міждержавну 
взаємодію і взаємоnроникнення в різних сферах життя сучасного суспільства й 

держави . Характер правової інтеграції визначається, з одного боку, участю 

держави у сnравах світової сnільноти, з іншого - мірою сnрийняття країнами 

тих чи Інших асnекnв nрава Інших держав. 

Призначенням правової інтеграції є об'єднання національних правових 

систем в єдиний гесnравовий простір. Цей nроцес є комnлексним і складається 
з декількох стадій . Це : (а) nоглиблена взаємодія й узгодження nринципів 

формування міждержавної nравової системи; (б) наближення національних 
правових систем до міжнародної за допомогою nоnередньої адапта.ц11 

внутрішньодержавного законодавства до правових стандартів цієї· системи ; (в) 

входження національних правових систем у міждержавну й остаточна адаnтацІя 

в межах єдиного nравового nростору. 

Таким чином, nравова інтеграція - це загальносвітовий процес, який на 
внутрішньодержавному рІвні знаходить своє відбиrrя в інтернаціоналізації 

вітчизняного права. Загальна глобалізація істотно вnливає на трансформацію й 
модернізацІю державно-nравових інституnв, норм і стосунюв на всесвітньому, 

регіональному й національному рівнях, стимулює і nрискорює nроцеси 

nравової і нтернаціонал І зації . 
Ось чому надзвичайно актуальною є nроблема гармонізаціі юриди•Іних 

наук України, країн ЄС та СНД. Очевидно, створюючи умови для гармонізації 

юридичної науки, ми завжди nовинні пам'ятати слова А .П. Чехова про те, що не 
існує національноі науки, як немає й національної таблиці множення. 

Законодавчим підгрунтям інтеграції юридичної науки України є Закон 
України «Про вищу освіти», Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від І грудня 1998 р., концепція Державної цільової nрограми 

«Наука в університетах» на 2008-2012 роки, затверджена розпорядженням 

Кабінету Мін істрів України 18 липня 2007 р. , і Державна цільова науково

технічна і соціальна nрограма «Наука в університетах» на 2008-2012 роки, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України 19 вересня 2007 р. 
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Метою цІєї законодавчої бази є забезпечення створення правових, 
економ Ічних й організаційних умов для активізації наукової діяльності, 

поІ-л~Іблення її взаємодії з навчальним процесом в університетах, створення 

ую верситетів досл ІДницького типу для nідготовки висококваліфі кованих 
фах івці в і виконання конкурентноздатних наукових розробок 

Чинне законодавство спрямоване на розв' язання проблем, ЯКІ 
n ерешкоджають розвитку інтеграційних процесів як в цілому української 

науки, так і її юридич ної складової . Зокрема, n ередбачається : (а) активі зація 

н аукової діяльносТІ університетів; (б) створення науково-освітніх центрів за 

участю уні верситетів і наукових установ Національної академії наук України та 
галузевих ак<Ідемій наук у регіонах із високим науковим nотенціалом; (в) 

розробка механізму nідвищення зацікавленості п ІДприємств у nроведеннІ 

наукових досліджень в уні верситетах; (г) надання пщтримки уюверситетами в 

nитаннІ включення до державного бюджету засобів для модерн ізації 

матеріально-технічної ба1н та придбання наукових видань, розвитку 
І нформаці й~ю-телекомунікашйної мережІ й накопичення електронних 

інформаційних ресурсів; (д) створення в у ніверситетах умов для залучення 

молоді до науковоі діяльності , зокрема: 

- з використанням можлиВО(.їей наукових установ Національної академ ії 

наук України та галузевих академій наук, Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України; 

- з розширенням nрактики створення науково-освІТН І Х центрІв, сnшьних 

факультеті в, кафедр, дослідницьких лабораторій, наукових установ nодвійного 
nідnорядкування з Наці ональною академією нау к України та галузевими 

академіями наук, Мі ні стерством освіти і науки , молоді та сnорту України, з 
і ншими м іні стерствами. до сфери уnравління яких відносяться вузи Ш-ІУ 

рІвнів акредитацІї . 

У зв'язку з наведеним дуже вдалою є думка Голови Державного агентства 

України з питань науки, інновацій та інформації, академі ка НАН України ВЛ. 

Семиноженка: «Ми маємо nовернути науку в університети. Це завдання 
стратегічного масштабу, адже воно Jакладає фундамент для економі ки, 

заснованої на високій компетен ції та знаннях». 
Аналізуючи сучасний стан юридичної науки України, можна 

констатувати, що вона досягла знач ного nрогресу в своєму розвитку. Проте 

залишається ще й багато невирішених nроблем. У чому ж полягаю1·ь основні 

недолі ки, що перешкоджають nринциповому п ідвищенню рівня Інтеграційних 

процесів юридичної науки? Як видається, їх декілька і зводяться вони до 

такого: 

- занадто щшьне, часто зайве адмІНІ стрування наукових досліджень 1 

неможливі сть внутрішньої реорганізаці і вищих навчальних закладів д і йсними 

своєчасними методами . Балонський процес nередбачає насамnеред 
автономізацію ВНЗ . Разом і з тим рівень їх автономізації в Україні зн ачно нижче 

середньоєвропейського. До цього необхідно також віднести nоділ наукових 
досліджень в установах Національної академ іі наук України, галузевих 
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академій наук та навчаJtt.них Jакладt в Міністерства освіти ~Іауки, молоді та 

сnорту України : 

- безі ніціа1 ивність в масuггабах усього суспіт.ства. Провідні академії та 

університети неохоче беруть на себе роль методологічних центрів. JІідерів, 

новаторів, ІІіонерів суснuJьних nеретворень, з урахуванням яких має рухатис>f 

держава; 

- відсутність надійного фінансування. При недостатньоr.rу бюдже-rному 

фінансува1111і заблокований rюшук інших джерел, :$Зстаріли ПL'\Ходи щоло 
єдиних, до~воле.них вузам, госпрщрахункових способів фінансування наукових 

досл іджень. ; 

- відірваність від світпвого наукового снінтовариства; 

- фіЗІІ'ІІІе й моральне старіння наукового обладнання. 

Які ж перснектини подальшої гармонізації юриди'іНОЇ науки цих д:юх 
держав? Передусім, треба враховувати, що основною метою цr.ого процесу мас 

сппи підвищення ефективності юридичної науки як середовища розширеного 

нідтворсІНІ>f знань світовоr ·о рівня, що сприяюп, економічному, tюлітичному, 

соціальному й духовному розвитку України, збереженню на цьому підrру111і й 
статусу як снпової наукової держави. 

Керуючись цією метою. вважаю за можлнве назвати такі основні наnрями 

інтеграції юридичної науки у світовий простір. 

О.п,ІІим із них є створсІІня інноваційної інфрастрУ"-тури, що забезпечує 
ефективний трансфер результатів досліджень на внутрішній і міжнародний 

ринки ЗІІаІіь, а також передбачає першочергове використашІЯ засобів в 

інтересах розвитку інноваційної діяльнnсті, підтримку nідприємництва в 
науково-технологічній сфері, "ктивну участь юри.п,ичної науки в процесі 

формування нових елементів інноваційної інфраструктури. 

Безперечним є факт, що в Україні зберігся нотужній науковий потенціал, 

але основною проблемою є невідповідність науково-технічного комrtлексу 

рівню інноваційної активності. Це пояснюється двома суrrєвюш момента~ш . 

По-nерше, основна доля української науки сконцентрована у державному 

некомерційному академічно'му та вузіоському секторі , який поки що снабко 

пристосований до інновацій, бо немає відповідних інфраструктурних і 

фінансових ресурсів. По-друге. в умовах монополізму державної · власності в 

науково-техн і,ш ій сфері відсутні будь-які мотивацій Ііі важелі д.юt ЗаJІУ'tення до 
інноваційної діяльності суб' єкті в підnриємництва, які у розвинених країнах є 

базисом для відповіі~НИХ в ідносИl-1. 

В умовах ринкової економіки тільки nоnит може визна'lИти цінність 
будь-якої розробки, а то·му вектор інновацій повинен отримувати сучасний 

ринковий напрямок від замовника, споживача до розробнfІl<а інтелектуального 

нродукту. Дня пожвавлення інноваційних нроцесів в еконо.Иіці України 

держ"ва повинна мобілізувати науково-техні•Іні ресурси і спрямувати їх на 

інноваційний розвиток через реформуваШUІ відносин в;Іасності у вітчизняній 

юридичній науці та налагодження й на сучасні ринкові процеси. Реформи 
новинні віі\буватися на фоні залучення всіх учасників інноваційної системи, 
nередусім наукІf, бізнесу і держави до створеЮІя сприЯтливого правового nоля, 
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фінансової та інфраструктурної підтримки , комсрціалі:щції резулт,татів 

наукових досліджень і розробок. Одним із таких важливих фінансових та 

інфраструктурних механізмів є вснчурне фінансування. 

Характер функціонування венчурного капіталу в країнах з розвинутою 
економікою свід'ІИ " І ь про те, що на його осІюві стнорююп,ся такі форми 

партнерських відносин і зв'язків між суб'єктами господuрювання, які найбільш 
адекватно відповідають nрироді інноваційних процесів і підвищують їх 
ефективність, причому як на національному, так і на регіональному рівнях, на 

рівні інноваційного кластера. Тому венчурна складова є необхідною для 
стnорснпя ефективного механізму впровадження nерспективних розробок у 
виробництво, комерціалізацію результатів наукових досJJіджень та створення 
тсJшолоrі'Іних і наукових парків, інноваційних центрів навколо наукових 

установ. 

Важливим дня інтеграції юриди•Іної науки також є розвиток науково

освітньої діяльності, що припускає: 

а) розширення снівпраці вищих учбових закладів юридичного нрофішо з 

провідними університетами РФ та країн ЄС. включаючи орлінізаційну й 
економічІ ІУ інтеграцію, поліпшення ефективності підготовки науково

nедагогічних кадрів, підвищення мобільності студентів і науково-педагогічних 

працівників; 

б) забезпечення збалансованої структури nідготовки фахівців з 

юридичною освітою відловідно до вимог націананьної економіки 

євроnейських <.:тандартів; 

в) зміцнення позицій виших нав •1апьних закладів України на світовому 
ринку освітніх послуг і досягне1шя їх рівноправ'я в європейському і світовому 

наукових снівтоварис1вах. 

Слід продовжити реформування мережі вищих навчальних закладів 
юридичного профілю, створення укрупнених регіональних вищих навчальних 

закладів, розширення їх автономії, опрацюнання досвіду їх діяльності, а також 
створення й підтримку функціонування юридичних клінік. 

Необхідно розширювати комерційний сектор наукових досліджень, що 

при пускає розробку механізмів підвищення заінтересованості юридичних і 
фізичних осі б у проведенні юридичних наукових пошуків. Доцільним є 

с1 ворен ня договірних і стат:у-rних установ різІюго лра!!Ового статусу з 

комерційними й некомерційними структурами, бла;·одійними фондами тощо. 
Практично всі університети Європи і провідних країн світу сьогодні мають 

розга;tужену інноваційну іифраструктуру, що забезпечує їх співпрацю з 

промислов істю й бізнесом, - інноваційні центри, центри трансферу техлологій, 

бі1нес-інкубатори, наукові та технологічні парки тощо. В Україні ж ці процеси 

тільки розпочинаються. 

Правовою підставою для їх реал ізації є Закон України «Про наукові 

парки», які створюються з метою розвитку науково-технічної та іннонаційної 

діяльно'-'Ті у вищому навчальному закладі та/або науковІн установі, 
ефективного та раціонального використання наявного науконого потенціа;Іу, 
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матеріально-техні•1ної бази для комерціалізації результаТІв наукових 

досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках. 
Важливим напрямком є оптимізація системи бюджетного фінансування 

фундаментальних наукових досліджень; збільшення проектного фінансування 

на засадах принциПІв конкурентності, об'єктивної експертизи й суворої 

звітності ; консолідацІя засобів, отриманих у результаті використання 

державного майна з метою додаткової підтримки фундаментальних досліджень 
світового рівня в юридІІчній науці ; розширення їх проектного фінансування з 

використанням мехаНІзму вІДомчих цшьових nрограм, у nершу чергу 

пріоритетних на11рямків фундаментальних юридичних досліджень світового 
рівня . У цьому напрямку слід зосередити увагу на реалізації передбачених 

чинним законодавством положень про виконання бюджетного фінансування 
наукової діяльності на рІ вні І ,7 % ВВП, яке має здійснюватися шляхом 

базового та конкурсного nрограмно-щльового фінансування, державної 

nідтримки наукових установ усіх форм власності, збереження наукових 
об'єкті в , що становлять національне надбання, підтримки належ~юго статусу 

наукового праців11ика та рівня його nенсійного забезпечення. 
Нарешті, нсобхіщю втілити на національному та регіональному рівнях 

механізми розробки й впровадження в Україні міжнародної інфраструктури для 
забезпечення участі вітчизняних юридичних вищих навчальних закладів і 

науково-дослІДних установ у євроnейських наукових програмах, створення на 

підставі провідних юридичних вищих навчальних закладів і науково-дослідних 

уста~юв мережі інформаційно-консультаційних центрів з державами ближнього 
та далекого зарубіжжя, організації та nроведення міжнародних конференцій, 

симпозіумів, семінарІ в для nрезентації наукових досягнень національних 

юридичних шкіл у наукові nрограми країн СНД та ЄС. 

Важливим кроком на шлях-у інтеграції юридичної наукн України до 

європейської 1 свІтової наукової спшьноти вже сьогодні може стати організація 
спільних наукових лабораторій, центрів на базі ВНЗ та інститутів Національної 

та галузевих академій наук України, а також, як заnропонував nрезидент НАН 
України Б.Є. Патон, створення Академічного університету, який може стати 

сучасною формою підготовки магістрів за найбільш затребуваними в умовах 
нового технологічного укладу наnрямками. Прикладом сумІсних дій 

освітянської та академічної науки є створення на базі Національного 
університету «Юридична академія України імеНІ Ярослава Мудрого» й 

Національної академії празових наук України Науково-освітянського центру з 

проблем nравознавстеа. 

Головною метою його діяльності є: координація науково-дослідн~щької 
діяльності установ, що входять до його складу, з реалізації Закону України 
"Про наукову і науково-технічну діяльність" і відnовідних державних програм; 

розроблення рекомендаці й з удосконалення вітчизняної науково-освітньої 
інфраструктури й системи проведення фундаментальних 1 nрикладних 

досліджень; вивчення досвіду Балонеького процесу і вnровадження його 

елементів у систему вітчизняної освіти й науки; коорди~tація ПІДготовки 
наукових кадрів; пІДвищення кваліфікації наукових працівників; проведення 
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моніторІНН)' вітчюняноі системи наукових досл іджень у сфері держави і nрава; 

організація спільної науково-досл ідницької діяльно..:ті; формування Єдиного 
плану науково-досЛІдних робІт; запровадження результа11в наукових 
дослщжень в юридичну nрактику й навчальний nроцес; координація, 

оргю1 ізація і nроведення сnільних наукових заходів - конференцій, семінарів, 

«круглих стоЛІв» , виставок тощо. 

Важливим · · елементом розвитку с11івnраці науковців ВНЗ та науково

дослідних установ юридичного профілю зі своїми іноземними колегами є 

гранти JІJJЯ фінансування сnільних ІІаукових досліджеtІЬ . Останнім часом 

науковцІ · Науково-дослідного інституту правознавства Національного 
уні верс11тету «Юридична акадtмія України імені Ярослава Мудрого» беруть 

активну участь у реалізації цього наукового напрямку . Зокрема, подані заявки 

tJa уч0:1сть у конкурсах на отримания наукових грантів, що фінансуються за 
рахуноК' коштів ЄС: «Вдосконалення стратегії, політики та регулювання 

інновао.ій в Україні>>; «Офіс сnільної підтримки інтеграції України до 
європейсь~еоrо дослідницького простору>> та деякі інші . 

Такнм ч ином, юрИдвчна наука України мас всІ шдстави для 

якнайшВІЩШОІ І нтеграції до свпового наукового простору . 

Бущаи О.П., к. ю. 11. , доц~ит, директор 
КозачеНІш А./. І-'. Ю.ІІ. , доцент, зистуnІІІІК 

директора з учбової та науІ<'овоїроботи 
ПолтавсьІ<"Ий юридичтпі інститут f-fY ЮА У 

СТ А ІЮВЛЕПНЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОГО 

ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

<dОРИДИЧНА АКАДЕМ1Я УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО>> 
Забезпе·~ення інноваційного розвитку освіти в Україні·, підвищення її 

якості та доступності , і11теrрація до європейського · освітнього простору із 

збереженням національних досягнень і традицій є одним із найважливіших 

напрямків розвитку нашої держави . Національний університет «Юридична 
академі я України ІМеНІ Ярослава Мудрого» один ІЗ найnотужніших 1 
найавторйтетніших вищих навчальних закладів України , ЯJ(ИЙ може успішно 

вирІшувати таке 3авдання. На цьому акцентував увагу ректор Університету 

В.Я . Тацій під час допові11і на загальtІИХ зборах професорсько-викладацького 
складу з нагоди nочатку 20 11 /20] 2 н авчального року . 

Освітню та наукову діяльність Ун і верситет здійснює за допомогою 

осІіовних структурних nідрозділів: інст111утів, факультетів і кафедр, які 

постійно розвиваються та уцоскоюuІюються. Полтавський факультет створено 

згідно з наказом Міністерства і науки України N!! 332 від 27 червня 2002 року та 
наказом ректора академії .N'2 43-К від І S березня 2002 року з метою 

забезпечевня Полтавського 1 сумІжних реrіоюв фахівцями у галузІ 
r1равознавства. Факультет мав здійснювати піДІ-отовку за спеціаньністю 

«Правознавство» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» і готувати 
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