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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Друкований засіб масової інформації «Наукові інновації та передові
технології» (далі Друкований засіб масової інформації) громадської наукової
організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління»
започаткований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу у галузях
державного управління, права, економіки, психології та педагогіки та інтеграції
його у світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів досліджень.
1.2. Друкований засіб масової інформації сформований згідно із: законами
України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про
видавничу справу”, “Про авторське право і суміжні права”, наказом Міністерства
освіти і науки України "Про затвердження Порядку формування Переліку
наукових фахових видань України" від 15.01.2018 № 32, наказом Міністерства
освіти і науки України "Про внесення змін до Порядку формування Переліку
наукових фахових видань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 15 січня 2018 року № 32" від 18.11.2020 № 1437, Статутом
громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із
державного управління», цим Положенням та іншими документами.
1.3. Опублікування матеріалів у друкованому засобі масової інформації
здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог, що висуваються
до наукових фахових видань України.
2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Присвоєння ISSN-номера друкованому засобу масової інформації;
2.2. Присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного
цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier);
2.3. Наявність web-сайта друкованого засобу масової інформації з
українським та англійським інтерфейсами;
2.4. Забезпечення якісного складу редакційної колегії та здійснення
рецензування поданих для публікації матеріалів згідно наказу Міністерства
освіти і науки України "Про затвердження Порядку формування Переліку
наукових фахових видань України" від 15.01.2018 № 32, наказу Міністерства
освіти і науки України "Про внесення змін до Порядку формування Переліку
наукових фахових видань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 15 січня 2018 року № 32" від 18.11.2020 № 1437.
2.5. Дотримання чіткої періодичності і регулярності виходу кожного номеру:
12 разів на рік.
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3. ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Для забезпечення чіткої координації діяльності, пов’язаної з випуском
друкованого засобу масової інформації, створюється Редакційна колегія.
3.2. Редакційна колегія здійснює попередній розгляд статей, поданих до
опублікування, визначає їх науковий рівень, відповідність тематиці друкованого
засобу масової інформації та встановленим вимогам, забезпечує внутрішнє і
зовнішнє рецензування статей, приймає рішення про рекомендацію статей до
розміщення та поширення через мережу Internet, формує змістовне наповнення
кожного номеру.
4. ОПИС ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ
4.1. Структуру друкованого засобу масової інформації складає:
обкладинка;
титульний аркуш:
склад редакційної колегії;
зміст номера, в якому подається перелік статей поточного номера;
повні тексти статей;
вихідні дані номера.
4.2. Підготовка наукової статті.
Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого
наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів
відповідно до мети статті, що раніше не публікувалась в інших виданнях і не
розглядається редакційними колегіями інших видавництв.
Вимоги до оформлення статті:
 у лівому верхньому кутку першої сторінки, з абзацу, зазначається
шифр УДК (курсивом);
 наступний рядок - прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) автора,
науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де
працює, або навчається, автор (співавтори), адреса місця роботи,
телефон, е-mail та ORCID у форматі - https//orcid.org/0000-00000000-0000;
 нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним шрифтом,
заголовними літерами);
 далі - анотація обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові
слова.
Вище зазначена інформація подається окремими блоками українською та
англійською мовами перед статтею.
Текст статті повинен бути структурований (обов'язкові структурні
елементи виділяються напівжирним шрифтом):
 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими, чи практичними, завданнями;
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 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
 мета статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямі;
 література;
 references (транслітерація) оформляється відповідно до Правил
оформлення списків літератури. У разі необхідності, можливо
надання послуги з оформлення references.
Технічні вимоги: текст статті повинен бути набраний на комп'ютері
(редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman
14 з міжрядковим інтервалом 1,0, а література та references - шрифтом Times New
Roman 12 з міжрядковим інтервалом 1,0.
Не допускається використання в матеріалах сканованих, або
сфотографованих, схем, малюнків, таблиць і т.д.
Оформлення літератури:
Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані
відповідно до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело
подається в квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ...
розглянуто в [4, С. 203] ... »;
Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення по
тексту мовою оригіналу та відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».
Для опублікування статті автору необхідно подати до Редакційної
колегії такі супроводжувальні матеріали:
1. Стаття (див. Додаток 1).
2. Відомості про автора (авторів) (див. Додаток 2).
3. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).
4. Копiя квитанції про оплату.
Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до розміщення не
приймаються.
Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ
УДК: 354:328.185
Романенко Євген Олександрович доктор наук з державного управління,
професор, Заслужений юрист України, Президент Всеукраїнської асамблеї
докторів наук з державного управління, Проректор, Міжрегіональна Академія
управління персоналом, 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел.: (044) 264-5254, e-mail: poboss1978@gmail.com, https//orcid.org/0000-0003-2285-0543
ДРУГИЙ ЕТАП СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Анотація. Прийняття Президентом України, в грудні 2017р., ряду Указів
дало, на початку 2018 року, старт другому етапу судової реформи, що привела до
скорочення судів і суддів, поліпшила їхнє матеріальне становище, увела
дистанційне судочинство, посилила відповідальність адвокатів та заявників та ін.
Оскільки з моменту старту пройшло всього декілька місяців, глибоких
публікацій відомих правників, на цю тему, поки немає. У роботі показані зміни в
судовій системі у зв’язку із ліквідацією та створенням місцевих судів в Україні.
Охарактеризовано необхідність формування зручнішого доступу до справ через
Інтернет, завдяки чому вони вирішуватимуться скоріше, а навантаження на
спеціалістів суду зменшиться. Проаналізовані позитивні зрушення та зміни, з
початком другого етапу судової реформи, у 2018 р. Обґрунтовано актуальність
створення окремого електронного кабінету, для кожної справи, де суд і учасники
судового процесу зможуть, у будь-який момент, переглянути усі документи. Це
мінімізує ймовірність затягування розгляду справ, коли сторони оскаржують усі
без винятку рішення судів. Визначено, що новий Верховний суд має складатися
не лише зі спеціалістів цього профілю, претендувати на посади дозволяється
науковцям та адвокатам, які володіють потрібною категорією. На закон про
судову реформу, в 2018 році, покладаються неабиякі сподівання, тому що
верховний орган повинен гарантувати гідні показники стандартів всіє системи,
використовуючи касаційні повноваження, а не тільки прийти на зміну чинному та
ліквідувати суди, що спеціалізуються в окремих галузях. Має бути створено
окремий електронний кабінет для кожної справи, де суд і учасники судового
процесу зможуть, у будь-який момент, переглянути всі документи. Зрозуміло,
щоб скористатися цією технологією, потрібно зареєструвати в системі
електронну адресу і цифровий підпис. Це мінімізує ймовірність затягування
розгляду справ, коли сторони оскаржують усі, без винятку, рішення судів.
Ключові слова: судова система, судова реформа, реорганізація місцевих
судів, підвищення
оплати праці
працівникам,
переформатування
складу Верховного Суду, електронні суди,перегляд вироків, витрати на судові
позови, процесуальні диверсії.
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Romanenko Yevhen Oleksandrovych, Doctor of Science in Public
Administration, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, President of the Ukrainian
Assembly of Doctors of Science in public administration, vice-rector, Interregional
Academy of Personnel Management, 03039, Kyiv, Str. Frometivska, 2, tel.: (044)
264-52-54, e-mail: poboss1978@gmail.com, https//orcid.org/0000-0003-2285-0543
SECOND STAGE OF JUDICIARY REFORM IN UKRAINE
Abstract. The adoption by the President of Ukraine in December 2017 of a
number of decrees gave the start of the second stage of judicial reform in early 2018,
which led to the reduction of courts and judges, improved their financial position,
removed distance legal proceedings, increased the liability of lawyers and applicants,
and others. Since only a few months have passed since the start, the well-known
publications of well-known lawyers have not yet come up with this topic. The paper
shows changes in the judiciary in connection with the liquidation and creation of local
courts in Ukraine. The necessity of creating more convenient access to the cases
through the Internet is described, so that they will be solved more quickly, and the
burden on the court specialists will be reduced. The positive changes and changes were
analyzed, with the beginning of the second stage of judicial reform, in 2018. The
urgency of creating a separate electronic cabinet, for each case, where the court and
participants in the trial process will be able to review all documents at any time, is
substantiated. This minimizes the probability of delaying the cases when the parties
challenge all decisions of the courts without exception. It has been determined that the
new Supreme Court should consist not only of specialists in this profile, but also qualify
for positions as scholars and advocates with the right category. The law on judicial
reform, in 2018, puts great hopes, because the supreme body must guarantee decent
standards of standards across the system, using cassation powers, and not only to
replace the existing and eliminate specialized courts in certain branches. A separate
electronic cabinet should be created for each case where the court and trial participants
will be able to review all documents at any time. Of course, to use this technology, you
need to register in the system email and digital signature. This minimizes the
probability of delaying cases when the parties challenge all, without exception, court
decisions.
Key words: judicial system, judicial reform, reorganization of local courts,
increase of remuneration of employees, reformatting of the Supreme Court, electronic
courts, review of sentences, costs for lawsuits, procedural sabotage.
Постановка проблеми. Революція гідності стала потужним каталізатором
процесу впровадження першочергових невідкладних заходів, які б забезпечили
необхідні позитивні зрушення та зміни у функціонуванні судових та
правоохоронних органів нашої держави. Із метою визначення пріоритетних
напрямів та упорядкування цього процесу указом Президента України від 20
травня 2015 року було затверджено Стратегію реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки.[1] Стратегія
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передбачала здійснення реформування у два етапи. Перший полягає в оновленні
законодавства, спрямованого на відновлення довіри до судової влади та
суміжних правових інститутів, а другий – у системних змінах до Конституції
України та комплексній побудові інституційних спроможностей відповідних
правових інститутів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прийняття Президентом України,
в грудні 2017р., ряду Указів дало, на початку 2018 року, старт другому етапу
судової реформи, що привела до скорочення судів і суддів, поліпшила їхнє
матеріальне становище,
увела
дистанційне
судочинство, посилила
відповідальність адвокатів та заявників та ін. Оскільки з моменту старту пройшло
всього декілька місяців, глибоких публікацій відомих правників, на цю тему,
поки немає.
Мета статті. Охарактеризувати Укази Президента про ліквідацію та
створення місцевих судів в Україні, проаналізувати основні напрями проведення
другого етапу судової реформи в Україні.
Виклад основного матеріалу. 29 грудня 2017р. президент Петро
Порошенко, в присутності Заступника Глави Адміністрації Президента України
Олексія Філатова та Голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, підписав
Укази про ліквідацію та створення місцевих судів в Україні та про реорганізацію
місцевих судів, а також закликав юристів-науковців і адвокатів до активної
участі в конкурсах на посади суддів. «Насправді, це є другий етап судової
реформи. Перший етап завершено, як я і обіцяв, формуванням нового Верховного
Суду, який був створений за допомогою безпрецедентно прозорого конкурсу,
завдяки великій роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради
правосуддя та за активної участі громадськості», - підкреслив Президент.
«Сьогодні – це другий етап, який має на меті дві абсолютно чіткі позиції: ми
маємо наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів
без судів і судів без суддів», - наголосив Петро Порошенко. Глава держави
підкреслив, що існує велика проблема, що виникає у людини – «знайти правду і
захисти свої права». Він висловив сподівання, що ті Укази, що надійшли йому на
підпис, дадуть відповідь на ці питання.[2]
29 грудня 2017 року Президент України підписав Укази реорганізацію
місцевих судів.[5-11] У тестах вказаних указів визначено, що вони прийняті
відповідно до підпункту 6 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення»
Конституції України, частини третьої статті 19, частини другої статті 21, пункту
40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
судоустрій і статус суддів». Пунктом 6 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні
положення» Конституції України встановлено, що до впровадження нового
адміністративно-територіального устрою України, відповідно до змін до
Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня
2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент
України на підставі та у порядку, що визначені законом. Відповідно до
перехідних положень Конституції України, з 1 січня 2018 року ці повноваження
належать Верховній Раді.
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Під дію Указів Президента попали суди загальної юрисдикції, а також
господарські, апеляційні, апеляційні адміністративні та апеляційні господарські
суди.
Ліквідація судів загальної юрисдикції. За даними Державної судової
адміністрації, в країні зараз діють 663 судів загальної юрисдикції. Тепер їх буде
280, і називатимуться вони окружними судами. У м. Києві з 10 районних судів
тепер буде всього 6: Перший окружний суд м. Києва, Другий окружний суд м.
Києва, Третій окружний суд м. Києва тощо. Реорганізація відбувається шляхом
укрупнення. Наприклад, Деснянський та Дніпровський суди об'єднують в
Перший окружний суд м. Києва
Ліквідація господарських судів. Як і у випадку з судами загальної
юрисдикції, всі господарські суди тепер матимуть приставку "окружний". Але
Кількість їх залишається попередньою - 27 окружних господарських судів.
Ліквідація апеляційних судів. Усі 27 апеляційних судів областей, у тому
числі, апеляційні суди м. Києва та м. Севастополя, будуть ліквідовані, а, замість
них, будуть створені апеляційні суди в апеляційних округах. Тепер їх буде 26,
оскільки апеляційний суд Київської області та м. Києва об'єднано в один
Київський апеляційний суд в апеляційному окрузі.
Апеляційні адміністративні суди. Замість 9 апеляційних адміністративних
судів залишиться 8. Вони будуть пронумеровані від 1 до 8. Наприклад, Третій
апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі буде включати
Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області.
Апеляційні господарські суди. З 8 апеляційних господарських судів
залишиться тепер 7. В цьому випадку, не буде прив'язки ні до територіальної
приналежності області, ні до номера, ні до назви. Апеляційні господарські суди
називатимуться за принципом Сторін світла. Наприклад, з'явиться ПівденноЗахідний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включатиме
в себе Вінницьку, Волинську, Житомирську, Рівненську і Хмельницьку області.
Висновки. Прийняті Президентом України 29 грудня 2017р. Укази про
ліквідацію та створення місцевих судів в Україні та про реорганізацію місцевих
судів дали старт другому етапу судової реформи в Україні. Проаналізовано
позитивні зрушення та зміни в організації судочинства, що розпочалися в 2018р.
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Додаток 2

Відомості про автора (авторів)
Українською мовою
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Учене звання
Посада
Кафедра
Місце роботи (вищий навчальний заклад,
кафедра без скорочень)
Адреса надсилання видання
Електронна адреса
Службовий номер телефону
Мобільний номер телефону
ORCID (http://orcid.org/)
ResearcherID
(http://www.researcherid.com)
Посилання на профіль у Гугл Сколар
Сфера наукових інтересів

Англійською мовою

Додаток 3
Головному редактору
фахового категорія Б журналу “Наукові інновації
та передові технології”
РОМАНЕНКУ ЄВГЕНУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ

ЗАЯВА

Стаття “(назва статті)ˮ (___сторінок), надана мною / нами для публікації у журналі
“Наукові інновації та передові технології ”, Серія “(назва Серії)ˮ, є моєю / нашою власною
розробкою, раніше не публікувалась в інших виданнях і не розглядається редакційними
колегіями інших видань.
Із вимогами до опублікування й оформлення статей до наукового видання
ознайомився (-лись) і погоджую (-ємо) публікацію статті у журналі відповідно до
черговості, що визначається редакційною колегією.

“_____ˮ ______________ 20___р. _____________________ ________________
(підпис)

(ПІБ)

