
Міжнародні юридичні науково-практичні конференції 

«АКТУАЛЬНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ» 

 

 

 

 

 

«ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА І 

ДЕРЖАВИ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ» 
 

 

Збірник матеріалів Міжнародної юридичної  

науково-практичної конференції  
 

Тези наукових доповідей 

 

(7 грудня 2017 року) 

www.LegalActivity.com.ua 

 

 

Україна 

Київ–2017 



 

УДК 340.11 

ББК 67.9(4Укр) 

П68 

 

П68 

 

Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник 

матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції 

«Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових 

доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – 186 с. 

 

ISBN 978-617-7264-94-0 

У збірник увійшли тези наукових доповідей з актуальних проблем 

юриспруденції, які оприлюднені 7 грудня 2017 року на Інтернет-сторінках сайту 

www.LegalActivity.com.ua, де додатково можна ознайомитися з відгуками, 

коментарями та науковими дискусіями учасників конференції, відвідувачів та 

гостей сайту. Також усі опубліковані матеріали конференції внесені до 

наукометричної бази Science Index (ліцензійний договір №543-09/2013). 

Збірник буде корисним і цікавим для наукових, науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, 

аспірантів, здобувачів наукового ступеня, студентів юридичного спрямування, 

юристів, адвокатів, правозахисників, працівників органів державної влади та 

місцевого самоврядування, інших осіб. 

 

У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та 

стилістика авторських текстів, які були запропоновані учасниками конференції.  

Організаційний комітет Міжнародної юридичної науково-практичної 

Інтернет-конференції не завжди поділяє думки учасників конференції. 

Повну відповідальність за зміст тез доповідей, достовірність та якість 

поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники, 

рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових 

установ, які рекомендували ці матеріали до друку. 

ББК 67.9(4Укр) 

ISBN 978-617-7264-94-0 

 

Усі права захищені. За будь-якого використання матеріалів конференції 

посилання на джерело є обов’язковим. 

 

© Колектив авторів, 2017 

© МЮНПІК «Актуальна юриспруденція», 2017

http://www.idea.com.ua/shop/1006/2034/464
http://www.idea.com.ua/shop/1006/2034/464


3 

 

ЗМІСТ 

 

……………………….…………………….……………….……… 

СЕКЦІЯ 1.  

Теорія та історія держави і права. Історія політичних і  

правових учень. Філософія права 

 
Булгакова Валентина Анатоліївна (м. Кривий Ріг) 

Філософський зміст і обґрунтування прав людини …………………………....9 

Гакан Мар'яна Іванівна (м. Тернопіль) 

Публічне звичаєве право запорізьких козаків ………………………………...11 

Гладій Юрій Володимирович (м. Тернопіль) 

Розвиток ідеї федералізму у політико-правовій думці на 
західноукраїнських землях у ХІХ – поч. ХХ ст. ……………………………...13 

Дмитренко Тарас Сергійович (м. Тернопіль) 

Верховенство закону і режим законності ……………………………………..16 

Matat Yurii Ihorovych (city of Kharkiv) 

Ensuring the right to a fair trial under conditions of legal gaps …………………18 

Комарніцька Анастасія Степанівна (м. Тернопіль) 

Магдебурзьке право в Україні: витоки, сутність ……………………………..21 

Мальований Павло Степанович (м. Тернопіль) 

Тенденції розвитку вищої освіти в Україні у ХХІ столітті ………………….25 

Олейніков Денис Олександрович (м. Ірпінь) 

Розвиток громадянського суспільства в аспекті сучасних процесів ………..27 

Прокопчук Назар Іванович (м. Тернопіль) 

Щодо ґенези виборчого права на західноукраїнських землях у 
складі Габсбурзької монархії …………………………………………………..29 

Радь Василь Михайлович (м. Харків) 

Щодо питання місця права на захист у системі прав людини ………………32 

Семененко Тетяна Ігорівна (м. Ірпінь) 

Гармонізація українського законодавства як умова ефективного 
функціонування правової системи України ………………………..…….…...35 

Сирко Уляна Петрівна (м. Тернопіль) 

Законодавче забезпечення децентралізації місцевого самоврядування …….38 

Ухач Василь Зіновійович (м. Тернопіль) 

Правова оцінка боротьби УПА у світлі національного законодавства ….….41 



4 

Федчишин Андрій Володимирович (м. Тернопіль) 

Захист прав на охорону здоров’я у Європейському суді з прав людини …...45 
 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2. 

Конституційне право. Адміністративне право і процес.  

Фінансове право. Інформаційне право.  

Міжнародне публічне право 
 

Адашис Людмила Іванівна, 

Чмелюк Аліна Олегівна (м. Дніпро) 

Принцип транспарентності у діяльності органів місцевого 
самоврядування …………………………………………………………..…..…48 

Белей Олександр Володимирович (м. Харків) 

Деякі аспекти реформування державної служби в Україні та досвід 
зарубіжних країн ………………………………………………………………..51 

Берназюк Олександр Олександрович (м. Київ) 

Історико-правові передумови запровадження цифрових 
технологій у право …………………………………………………………...…53 

Бугайчук Костянтин Леонідович (м. Харків) 

Еволюція поняття «державне управління» в контексті сучасного 
розвитку української держави …………………………………………………56 

Єрменчук Христина Михайлівна (м. Київ) 

Інститут загальних зборів членів територіальної громади в Україні: 
сучасні політико-правові тенденції ……………………………………………59 

Павліченко Єгенія Володимирівна (м. Кривий Ріг) 

Застосування відновних та примирних процедур в Україні …………………62 

Руденко Владислав Юрійович (м. Суми) 

Правовий аспект вдосконалення юридичної відповідальності за 
розголошення комерційної таємниці в Україні ………………………………65 

Ружицький Ігор Юрійович (м. Чернігів) 

Перспективи розвитку конституційно-правових засад функціонування 
виконавчої влади в Україні ……………………………………………….……67 

Смірнов Ігор Сергійович (м. Київ) 

Вплив нової освітньої реформи на політико-правовий розвиток 
України ……………….…………………………………………………………70 

Царенко Ольга Михайлівна (м. Хмельницький) 

Додаткова відпустка для військовослужбовців, які мають дітей …………...73 



5 

Чернадчук Тамара Олександрівн (м. Суми) 

Об’єкт інформаційних правовідносин в бюджетній сфері: окремі 
питання класифікації і визначення …………………………………………….75 

Швець Юрій Юрійович (м. Ужгород) 

Сутнісні характеристики конституційних гарантій права особи на 
охорону здоров’я ………………………………………………………………..77 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3. 

Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право.  

Трудове право. Право соціального забезпечення. 

Міжнародне приватне право 

 
Аксютіна Анастасія Володимирівна (м. Дніпро) 

Поняття продюсерства як культурного явища в контексті договору 
про надання послуг ……………………………………………………………..81 

Аксютіна Анастасія Володимирівна (м. Дніпро) 

Щодо об’єкту договірних правовідносин з надання продюсерських 
послуг: теоретичні аспекти ………………………………………………….…82 

Андрушко Юлія Анатоліївна (м. Хмельницький) 

Праця неповнолітніх: проблеми правового регулювання …………………...84 

Бальковська Ксенія Іванівна (м. Київ) 

Щодо проблем доказування шикани в цивільному провадженні …………...86 

Ільченко Богдан Олександрович (м. Київ) 

Особливості забезпечення виконання зобов’язань в цивільному праві …….88 

Красногор Олександр Володимирович (м. Чернігів) 

Участь нотаріуса в процесі медіації ………………………………………...…89 

Кульчицький Тарас Русланович (м. Львів) 

Правові проблеми регулювання соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб в Україні ……………………………………………………92 

Пустовіт Юлія Степанівна (м. Київ) 

Інститут рахунку умовного зберігання (ескроу) та акредитив: 
порівняльна характеристика …………………………………………………...94 

Фархадова Ельміра Шарабаддін кизи (м. Харків) 

Окремі аспекти працевлаштування осіб з інвалідністю ……………………...96 

Цимбалюк Христина Олегівна (м. Львів) 

Відпустка по догляду за дитиною: міжнародні механізми та 
українські реалії ………………………………………………………………...98 



6 

СЕКЦІЯ 4. 

Господарське право і господарсько-процесуальне право. 

Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. 

Природоресурсне право 
 
 

Анненкова Поліна Ігорівна (м. Вінниця) 

Порівняльно-правовий аналіз права користування землями 
сільськогосподарського призначення на умовах оренди та емфітевзису .....101 

Бобер Софія Юріївна (м. Тернопіль) 

Альтернативні способи вирішення корпоративних спорів ……………........104 

Дика Софія Андріївна (м. Харків) 

Право на життя людини в умовах розвитку біотехнологій: проблеми 
правового захисту ……………………………………………………………..107 

Забродін Олексій Михайлович (м. Запоріжжя) 

Застосування нового принципу господарського судочинства – 
неприпустимості зловживання процесуальними правами – при 
розгляді справ про банкрутство …………………………………………........109 

Літошенко Олена Святославівна (м. Київ) 

Іноземні особи як суб’єкти права власності на землю ……………………...112 

Цимбалюк Христина Олегівна (м. Львів) 

Запровадження стандартів для зменшення викидів парникових газів у 
світовій галузі судноплавства в контексті декарбонізації цього сектору ….115 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5. 

Кримінальне право і кримінальний процес.  

Кримінологія та криміналістика.  

Кримінально-виконавче право. Судова експертиза 
 

Білоус Василь Васильович (м. Харків) 

Актуальні проблеми протидії розслідуванню злочинів корупційної 
спрямованості ………………………………………………………………….120 

Боровик Андрій Володимирович (м. Рівне) 

Про необхідність розширення переліку корупційних злочинів в 
Україні статтею 209 КК України ……………………………………….…….125 

Брынза Сергей Михайлович, 

Стати Виталий Анатольевич (г. Кишинев, Молдова) 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля: 
сравнительный анализ уголовного законодательства 
Украины и Республики Молдова ………………………………………….…126 



7 

Гадиров Асиф Ханоглан оглу (г.Баку, Азербайджан) 

Практические проблемы конституционно-правового исследования 
уголовного процесса в Азербайджанской Республике ……………………..135 

Гиляка Ірина Сергіївна (м. Харків) 

Оцінка доказів: правове регулювання в Україні та міжнародний 
досвід ……………………………………………………………………...……138 

Глянько Ольга Сергіївна (м. Київ) 

Обмеження прав засудженого на приватність ……………………………....140 

Голубош Володимир Валентинович (м. Київ) 

Злочини проти громадської безпеки: перспективи зміни і 
удосконалення …………………………………………………………………142 

Домашенко Олексій Михайлович (м. Харків) 

Методи виявлення тактичних помилок у слідчій діяльності …………........144 

Клименко Станіслав Сергійович (м. Харків) 

Про сугестивний вплив допиту та промов учасників у судовому 
провадженні ……………………………………………………………………146 

Ковінько Наталія Миколаївна (м. Харків) 

Особливості призначення лінгвістичної експертизи писемного 
мовлення ………………………………………………………………….……149 

Кріпак Анна Андріївна (м. Київ) 

Деякі проблемні питання законодавчого закріплення процесуального 
статусу понятих як учасників кримінального процесу України …………...153 

Мусієнко Олег Леонідович (м. Харків) 

Участь спеціаліста та експерта у розслідуванні злочинів, що 
вчиняються за допомогою обману …………………………………………...156 

Нагорний Богдан Володимирович (м. Дніпро) 

Слідчий експеримент у системі слідчих (розшукових) дій ……………...…159 

Островська Зоряна-Вікторія Петрівна (м. Львів) 

Правова природа примусових заходів виховного характеру ………………162 

Скарбарчук Олександр Григорович (м. Острог) 

Проблемні аспекти у доказуванні одержання неправомірної вигоди 
юридичною особою як форми вчинення злочину в інтересах 
юридичної особи її уповноваженою особою ………………………………..165 

Устенко Аліна Григорівна (м. Ірпінь) 

Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування …………….168 

Штерн Андрій Вікторович (м. Ужгород) 

Деякі питання удосконалення кримінального законодавства України 
щодо відповідальності за провокацію злочину ……………………………..170 

 



8 

СЕКЦІЯ 6. 

Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні  

органи і правозахисні інституції 
 

Безпалова Ольга Ігорівна (м. Харків) 

Взаємодія органів державної влади України зі спеціальними 
установами Європейського Союзу у сфері реалізації правоохоронної 
функції держави ……………………………………………………………….172 

Меденцева Любов Петрівна (м. Одеса) 

Етичні та правові аспекти збереження таємниці клієнта …………………...177 

Осіпова Олена Олександрівна (м. Суми) 

Щодо вдосконалення інституту помічників суддів …………………………178 

Храпенко Олена Олегівна (м. Одеса) 

Канонізація адвоката І. Ковшарова в історії одеської адвокатури ………...183 
 



185 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАНЬ  

(інформацію взято з сайту 

www.LegalActivity.com.ua) 

 
 

У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип 

справедливості реалізується найгірше? 
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доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової ме-

режі ІНТЕРНЕТ у будь-якій країні світу. 

Архівація та збереження матеріалів конференції як Інтернет-ресурсу забез-

печать подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень у пошукових 

системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприятиме формуванню 

необхідного для Вас іміджу. 

За результатами кожної конференції виходить друком збірник матеріалів, у 

якому знаходять своє відображання тези наукових доповідей усіх її учасників. 

Усі опубліковані матеріали конференції вносяться до наукометричної бази 

Science Index. 

 

 

 

Детальну інформацію Ви можете знайти на сайті – 

www.LegalActivity.com.ua 

 


