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Шановні вчені-юристи! 

20 лютого 2014 року армія рф розпочала захоплення Кримського півострова, а 
отже, саме в цей день уперше відбулося порушення норм міжнародного права з боку 
росії, яке кваліфікували як акт агресії проти України. У цей день у Києві українська 
злочинна влада на Майдані розстрілювала людей, які відстоювали саме 
євроінтеграційні прагнення Українського народу. Фактично російсько-українська 
війна розпочалася саме цього дня, і сталося це через європейський вектор розвитку 
України. 24 лютого 2022 року росія перейшла в повномасштабний наступ, вчиняючи 
тисячі воєнних злочинів проти мирного населення України. 

23 червня 2022 року Україні був наданий статус кандидата на вступ до 
Європейського Союзу, що вкотре юридично закріпило на загальноєвропейському рівні 
євроінтеграційний вибір Українського народу, який він продовжує відстоювати у 
війні. 

Учені України впродовж останніх 5 місяців неодноразово демонстрували 
важливість наукового й освітнього фронту, об’єднуючись заради взаємодопомоги та 
майбутньої перемоги. З метою привернення більшої уваги монолітної наукової 
спільноти України до євроінтеграційної тематики в липні 2022 року Міністерство 
освіти і науки України розпочало реалізовувати проєкт «Тематичні випуски 
наукових журналів України з питань європейської інтеграції» (Інформація про 
проєкт за посиланням). 

У межах проєкту передбачене об’єднання журналів із таких галузей та 
спеціальностей: освіта та педагогіка; культура і мистецтво; історія та археологія; 
філософія; філологія; політологія; економіка, управління та адміністрування, сфера 
обслуговування; психологія; журналістика; право; публічне управління та 
адміністрування. 

Усі наукові статті вчених України, які будуть подані до тематичних випусків 
проєкту, будуть опубліковані безоплатно. Видавцем проєкту є видавничий дім 
«Гельветика», який грантував 500 000 гривень для його реалізації. 

Тематичний випуск із юридичних наук, присвячений євроінтеграції, у межах 
проєкту Міністерства освіти і науки України буде виданий зусиллями редакційної 
колегії журналу «Нове українське право» Київського регіонального центру 
Національної академії правових наук України. 

Шановні вчені-юристи, у разі вашого зацікавлення євроінтеграційною тематикою 
у сфері юридичних наук запрошуємо вас долучитися до реалізації проєкту шляхом 
подання свого наукового доробку на розгляд редакційної колегії до 15 вересня  
2022 року (кінцева дата подання матеріалів). 

Через науку та освіту продовжуємо відстоювати європейські гуманістичні цінності! 
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Журнал «Нове українське право» – фахове наукове 
видання, що має на меті говорити сучасними словами 
та ідеями про правову дійсність. Державні 
перетворення, політичні рішення, трансформація 
законодавства – це класика викликів, що вимагають 
свіжих поглядів та наукових розвідок. 
Наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 (додаток 3) 
журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України зі спеціальності 081 – Право. 
«Нове українське право» – комунікаційна платформа для 

науковців, правників, освітян, які фахово та об’єктивно висвітлюють проблемні 
питання права та пропонують інноваційні шляхи для їх вирішення. Це абетка 
перспективних ідей та моделей їх впровадження у сучасні правові реалії, 
каталізатор розвитку суспільства; це ексклюзивна аналітика та коментарі з 
найбільш актуальних питань права. 
Редакційна колегія фахового журналу «Нове українське право» запрошує авторів 
до відкритого діалогу на сторінках видання! 
 
ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
Для опублікування статті у тематичному випуску з питань європейської 
інтеграції необхідно не пізніше 15 вересня 2022 року заповнити онлайн форму 
довідки про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту 
info@newukrainianlaw.in.ua статтю, оформлену згідно вимог. 

Стаття публікується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до 
редакції в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg). 

Обов’язково вказати у темі листа ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ.  
Наукові статті, що подаються на розгляд редакційної колегії, мають відповідати 
євроінтеграційній тематиці. Публікація статті у тематичному випуску є 
безоплатною. 
Редакційна колегія журналу проводить внутрішнє анонімне рецензування всіх 
статей. Процедура рецензування може тривати до 4 робочих днів. 
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не 
дотримуються наведених вимог. 
Редакційна колегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань 
авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та 
фактів, наведених в тексті наданих статей. 
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного 
забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 

Прийом матеріалів здійснюється до 15 вересня 2022 р. 

Розміщення електронної версії на сайті – після 15 листопада 2022 р. 

Розсилка друкованих примірників – після 30 листопада 2022 р. 
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ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ: 

1. Актуальні проблеми приватного права; 

2. Актуальні проблеми публічного права; 

3. Актуальні проблеми розвитку юридичної освіти; 

4. Альтернативні способи вирішення спорів; 

5. Актуальні проблеми кримінального права та процесу; 

6. Актуальні проблеми криміналістики та кримінально-виконавчого права; 

7. Актуальні проблеми земельного права; 

8. Іноземний досвід правозастосування; 

9. Трибуна молодого вченого. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

До публікації приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та 
заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить 
анонімне рецензування. Приймаються матеріали проблемного, узагальнюючого, 
оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за 
достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому 
особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. 

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-
педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу 
освіту та займаються науковою діяльністю. 

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. 
Редакційна колегія залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. 

Мови публікації: українська, англійська, німецька, польська, французька, 
іспанська. 

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New 
Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). 

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не 
нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см. 
 

Текст оформлюється у такому порядку: 

1. Індекс УДК. 

2. Назва статті (всі великі літери). 

3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю). 

4. Науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи. 

5. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом 
назви і прізвищ автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна. 

6. Основний текст статті. 

7. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки 
до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до 
таблиць та ілюстрацій центруються. 



8. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) 
«вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих 
файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR. 

9. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово 
«Література» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури 
слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання». 
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Розділ 3. Актуальні проблеми приватного права 
УДК 347.1 
 

Систематизація та характеристика договорів підряду: окремі питання оновлення 
глави 61 цивільного кодексу України 

 
Гриняк Андрій Богданович, 
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член-кореспондент Національної академії правових наук України, 
заступник директора Київського регіонального центру  
Національної академії правових наук України 
 

У статті здійснено систематизацію договорів підряду. Доцільність перегляду 
усталеної системи підрядних договорів пояснюється інтеграцією ринків України та 
країн – членів Європейського Союзу у зв’язку із набуттям чинності Угоди про асоціацію 
України та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків) 

Ключові слова: договірні зобов’язання, договір підряду, договір побутового 
підряду, договір будівельного підряду, договір підряду на проєктні та пошукові роботи, 
виконання робіт, договірна практика. 
 

Hryniak Andrii. Systematization and characteristics of the contracts for services: 
individual issues of the amendment of Chapter 61 of the Civil Code of Ukraine 

The article systemizes contracts for services under the framework of contractual work 
com-mitments. The author emphasizes that today there is an urgent need to update some 
approaches to the legal regulation of contractual relations due to the integration of markets of 
Ukraine and EU member states in the context of the entry into force of the Association 
Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy Community 
and their member states. members. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків) 

Key words: contractual obligations, contract, domestic contract, construction contract, 
contract for design and survey work, performance of works, contractual practice. 

 

Наприкінці XX сторіччя у нашому суспільстві відбулася світоглядна переоцінка 
цінностей суспільного життя. Так, проголосивши себе суверенною і незалежною 
державою, Україна обрала курс на кардинальне реформування суспільного устрою, 
побудову громадянського суспільства і ринкової економіки. Саме тому прийняття 
Цивільного кодексу України знаменувало новий етап розвитку договірного права 
загалом та зобов’язань з виконання робіт зокрема. Із наведеного можемо зробити 
висновок про доцільність сприйняття системи підрядних договорів як складної 
внутрішньоорганізованої структури таких договорів у межах договірного типу 



зобов’язань із виконання робіт на основі їх ієрархічного поділу на види та різновиди, 
яка відображає їх диференціацію та взаємопов’язаність [1, c. 76]. 
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