Міжнародні юридичні науково-практичні конференції
«АКТУАЛЬНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ»

«ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ У
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ»
Збірник матеріалів Міжнародної юридичної
науково-практичної конференції
Тези наукових доповідей
(28 лютого 2018 року)
www.LegalActivity.com.ua

Україна
Київ–2018

УДК 340.11
ББК 67.9(4Укр)
П68
П68 Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної
держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної
конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 року.
Тези наукових доповідей. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 161 с.
ISBN 978-617-673-743-8
У збірник увійшли тези наукових доповідей з актуальних проблем
юриспруденції, які оприлюднені 28 лютого 2018 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 978-617-673-743-8
Усі права захищені. За будь-якого використання матеріалів конференції
посилання на джерело є обов’язковим.
© Колектив авторів, 2018
© МЮНПІК «Актуальна юриспруденція», 2018

ЗМІСТ
……………………….…………………….……………….………
СЕКЦІЯ 1.
Теорія та історія держави і права. Історія політичних і
правових учень. Філософія права
Бедрій Мар’ян Миронович (м. Львів)
До питання про роль звичаю в правовій системі Європейського Союзу …….8
Бурдоносова Марина Анатоліївна (м. Київ)
Розвиток концепції правового конструктивізму з метою активізації
громадянської позиції особи ………………………………………………...…11
Вадімов Артем Павлович (м. Харків)
Філософсько-правові витоки ідеї верховенства права ……………………….13
Дика Софія Андріївна (м. Харків)
Міжнародно-правові стандарти прав людини: проблематика
визначення понять і видових характеристик ………………….….………..…16
Кошова Ольга Валентинівна (м. Київ)
Правосуддя як об’єкт філософсько-правового дослідження ………………...19
Кравцов Юрій Сергійович,
Якуніна Алла Олександрівна (м. Дніпро)
Сучасні особливості розуміння правової держави …………………………...21
Кравчук Валентина Миколаївна (м. Тернопіль)
Правовий простір держави в умовах глобалізації ……….…………………...23
Подюк Анастасія Олегівна (м. Тернопіль)
Право на свободу слова та його юридичне закріплення в Україні ………….26
Струмецький Олександр Іванович (м. Тернопіль)
Правомірна поведінка та законослухняна поведінка: співвідношення
понять ……………………………………………………………………………28
Тукаленко Інна Анатоліївна (м. Київ)
Політико-правове регулювання «жіночого питання» в тоталітарних
режимах нацистської Німеччини та Радянського Союзу ……………………32
Ухач Василь Зіновійович (м. Тернопіль)
Державотворча діяльність УПА: інституційний та джерелознавчий
аспекти …………………………………………………………………………..34

3

Якібчук Ольга Дмитрівна (м. Тернопіль)
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС:
теоретико-правовий аспект ………………………………………………….…38

СЕКЦІЯ 2.
Конституційне право. Адміністративне право і процес.
Фінансове право. Інформаційне право.
Міжнародне публічне право
Александров Михайло Євгенович (м. Київ)
Функціональні складові механізму адміністративно-правового
регулювання у сфері безпеки промислової продукції України …………...…42
Ващук Наталія Федорівна (м. Київ)
Практика запровадження міжнародного досвіду у сфері легкої
промисловості …………………………………………………………………..46
Городецька Ірина Альбінівна (м. Ніжин)
Адміністративна відповідальність за виготовлення, збут, зберігання
чи рекламу заборонених знарядь добування об’єктів тваринного світу ……48
Ільницька Надіра Фатехівна (м. Київ)
Співвідношення понять «державне управління», «державне
регулювання», «публічне адміністрування»: сучасні тенденції ………….…52
Костенко Оксана Миколаївна (м. Дніпро)
Принципи здійснення публічних закупівель та їх структура ……………..…55
Кравченко Олександр Миколайович (м. Київ)
Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та її
захист в Україні …………………………………………………………………58
Куцин Яна Миколаївна (м. Ужгород)
Парламентський контроль – основний чинник у забезпеченні
ефективності законодавства в Україні ………………………………………...62
Майданевич Григорій Анатолійович, (м. Київ)
Посадові особи – суб’єкти адміністративної відповідальності у сфері
незаконного використання та охорони природних ресурсів ……………...…65
Озерський Ігор Володимирович (м. Рівне)
Індивідуалізація шкали оцінювання здобувачів вищої освіти першого
та другого рівня на семінарському занятті з юридичних дисциплін
(обмін власним досвідом) ……………………………………………………...67

4

Осіпова Олена Олександрівна (м. Суми)
Відшкодування витрат у позасудовій процедурі адміністративного
оскарження ……………………………………………………………………...70
Пономаренко Марія Миколаївна (м. Київ)
Міжнародно-правовий вплив на розвиток інституту державних
закупівель Україні …………………………………………………………...…74
Радчук Лілія Сергіївна (м. Рівне)
Доцільність проведення та трансляції розважальних заходів в період
військового конфлікту на сході України …………………………………...…76
Стасюк Олександр Леонідович (м. Київ)
Президент України як гарант адміністративно-правового забезпечення
реалізації правозахисної функції в Україні …………………………………...78

СЕКЦІЯ 3.
Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право.
Трудове право. Право соціального забезпечення.
Міжнародне приватне право
Бондарева Катерина Валеріївна (м. Київ)
Істотні ознаки і специфічні характеристики цивільно-правової
відповідальності у сфері медичної діяльності ……………………………..…81
Невара Лілія Михайлівна (м. Київ)
Інтеграція вищої освіти України у світовий і європейський
освітньо-науковий простір: державно-приватне партнерство ………………86
Сенюта Вероніка Олександрівна (м. Київ)
Матеріальні підстави правового захисту інтелектуальної власності ……….88
Шевчишин Оксана Ігорівна (м. Київ)
Про правосуб’єктність неповнолітніх осіб …………………………………...91

СЕКЦІЯ 4.
Господарське право і господарсько-процесуальне право.
Земельне право. Аграрне право. Екологічне право.
Природоресурсне право
Гордієнко Артур Вікторович (м. Київ)
Ціна як умова договору підряду на капітальне будівництво ………………...94
5

Коритін Денис Сергійович (м. Харків)
Малі та середні підприємства як учасники державно-приватного
партнерства …………………………………………………………………...…96
Найченко Альона Михайлівна (м. Київ)
Законодавче закріплення інституту електронних доказів в
господарському процесі – наслідки реформи чи реальна необхідність? …...99
Сулім Владислав Володимирович (м. Київ)
Експерт з питань права: проблеми правової діяльності …………………….102

СЕКЦІЯ 5.
Кримінальне право і кримінальний процес.
Кримінологія та криміналістика.
Кримінально-виконавче право. Судова експертиза
Білоус Василь Васильович (м. Харків)
Криміналістичні засоби забезпечення збереження активів, на які
накладено арешт у кримінальному провадженні ……………………………105
Білоус Ольга Петрівна (м. Харків)
Щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальних
провадженнях про злочини, вчинені з використанням
конвертаційних центрів …………………………………………………….…111
Боровик Андрій Володимирович (м. Рівне)
Актуальність дослідження кримінальної відповідальності за
корупційні злочини в Україні та іноземних державах ……………………...114
Брынза Сергей Михайлович,
Стати Виталий Анатольевич (г. Кишинев, Молдова)
Сравнительный анализ норм, предусматривающих ответственность за
шпионаж по законодательству Украины и Республики Молдова …………116
Дімітров Максим Костянтинович (м. Львів)
Кримінально-правове поняття погрози: семантичний аналіз ……………...125
Доля В’ячеслав Ігорович (м. Полтава)
Кримінологічна політика у сфері боротьби з тероризмом …………………128
Кирилюк Валентина Анатоліївна (м. Київ)
Система органів та установ виконання покарань України: мета,
основні завдання, перспективи розвитку ……………………………………130
Кундеус Владислав Геннадійович (м. Харків)
Діяння, як об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 203-2
КК України «Зайняття гральним бізнесом» …………………………………133
6

Лапшенкова Ніна Олексіївна (м. Рівне)
Компенсації жертвам терористичного акту: українські реалії ……………..136
Цушко Василь Олександрович (м. Полтава)
Віктимологічна профілактика насильницьких злочинів ……………………139
Чорнорук Олена Миколаївна (м. Полтава)
Норми кримінального права в системі соціального контролю …………….142
Шалгунова Світлана Аполлінаріївна,
Шевченко Таїсія Віталіївна (м. Дніпро)
Зв’язок сучасних кримінологічних проблем та кримінального закону ……144

СЕКЦІЯ 6.
Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні
органи і правозахисні інституції
Ахмач Ганна Михайлівна (м. Харків)
Діяльність Верховного Суду в умовах реформування судової
системи України ……………………………………………………………….147
Єрмолаєва-Задорожня Світлана Вікторівна (м. Харків)
Економічні чинники перешкоджання службовій діяльності працівників
правоохоронних органів ………………………………………………………149
Кравчук Валерій Миколайович (м. Київ)
Управління добором та кар’єрним зростанням прокурорів ……………..…153
Шовкопляс Інна Володимирівна (м. Полтава)
Психологічне опосередкування права у наукових працях видатного
вченого сучасності Озерського Ігоря ………………………………………...155

7

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАНЬ
(інформацію взято з сайту
www.LegalActivity.com.ua)

У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип
справедливості реалізується найгірше?
Сфері правосуддя

42.7 %

Правоохоронній

19.4 %

Правозастосовчій

17.2 %

Правотворчій

12.2 %

Важко відповісти

8.6 %

Перший голос : 12.01.17 16:00
Останній голос: 07.03.18 10:00

На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності
органів державної влади забезпечення верховенства права в
Україні?
Ні

52.9 %

Частково

32.0 %

Так

12.3 %

Важко відповісти

2.9 %

Перший голос : 12.01.17 16:00
Останній голос: 07.03.18 10:00
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Міжнародні юридичні науково-практичні конференції
за різними юридичними напрямами

Шановні юристи, науковці, колеги!
Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет-сторінках нашої конференції. Участь у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових досліджень і одержати на них відгуки, обмінятися думками з фахівцями різних
юридичних спеціальностей.
Надіслані
Вами
тези
доповідей
розміщуються
на
сайті
–
www.LegalActivity.com.ua у відповідних тематичних секціях конференції та стають
доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової мережі ІНТЕРНЕТ у будь-якій країні світу.
Архівація та збереження матеріалів конференції як Інтернет-ресурсу забезпечать 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
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