
Міжнародні юридичні науково-практичні конференції 

«АКТУАЛЬНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ» 

 

 

 

 

 

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ 

ІНСТИТУТІВ: ВИМОГИ ЧАСУ» 
 

 

Збірник матеріалів Міжнародної юридичної  

науково-практичної конференції  
 

Тези наукових доповідей 

 

(8 грудня 2016 року) 

www.LegalActivity.com.ua 

 

 

Україна 

Київ–2016 



 

 

УДК 340.11 

ББК 67.9(4Укр) 

М 45 

 

М 45 

 

Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матеріалів 

Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна 

юриспруденція», м. Київ, 8 грудня 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.: 

Видавничий дім «АртЕк», 2016. – 252 с. 

 

ISBN 978-617-7264-34-6 

У збірник увійшли тези наукових доповідей з актуальних проблем 

юриспруденції, які оприлюднені 8 грудня 2016 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 978-617-7264-34-6 

 

Усі права захищені. За будь-якого використання матеріалів конференції 

посилання на джерело є обов’язковим. 

 

 

© Колектив авторів, 2016 

© МЮНПІК «Актуальна юриспруденція», 2016

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 

 

Арутюнян Давид Ашотович (м. Київ) 

До питання принципів контрольно-наглядової діяльності у 

лісовому господарстві України ………………………………………………….10 

Балинська Ольга Михайлівна (м. Львів) 

Інститут права як культурний код ……………………………………………....15 

Гнатенко Наталія Григорівна (м. Київ) 

Державне фінансування політичних партій України на сучасному 
етапі державотворення …………………………………………………………...18 

Радь Василь Михайлович (м. Харків) 

Співвідношення вітчизняної та міжнародної правової доктрини: 
теоретичний аспект ………………………………………………………………21 

Szolc-Nartowski Bartosz (Gdańsk, Poland) 

Adapting legal solutions to the needs of economic life – example from 

Roman law: periculum vini mutati ……………………………….…………..……23 

Ухач Василь Зіновійович, 

Ухач Олександра Василівна (м. Тернопіль) 
Програмові документи Української Головної Визвольної Ради: 

історико-правовий аналіз ………………………………………………………...29 

Шеляженко Юрій Вадимович (м. Київ) 

Повага до особистої автономії як передумова запобігання 
дискримінації ……………………………………………………………………..32 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2. 

Конституційне право. Адміністративне право і процес.  

Фінансове право. Інформаційне право. 

Міжнародне публічне право 

 

Боярський Олександр Олександрович (м. Київ) 

Місцеве самоврядування та людська діяльність: онтологічні 

питання розуміння та взаємодії ……………………………………………….....39 



4 

Гордієнко Олександр Валерійович (м. Кропивницький) 

Адміністративна відповідальність як різновид адміністративного 

примусу …………………………………………………………………………....47 

Дембіцька Сусанна Леонідівна (м. Львів) 

Профілактика правопорушень як дієвий спосіб забезпечення 

правопорядку в суспільстві ……………………………………………………...49 

Дуравкін Павло Михайлович (м. Харків) 

Значення фінансової системи держави для здійснення фінансової 

діяльності держави ……………………………………………………………….52 

Завертайло Віталій Анатолійович (м. Київ) 

Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних 

громад в Україні: проблеми та шляхи удосконалення ………………………...57 

Ибрагимова Айтекин Назим гызы (г. Баку, Азербайджан) 

Сотрудничество Азербайджанской Республики с государствами 

СНГ в социальной сфере и его основные особенности ………………………..63 

Компанієць Микола Миколайович (м. Київ) 

Поняття безоплатної первинної правової допомоги, що надають 

органи місцевого самоврядування членам територіальної громади …….........67 

Кофман Борис Якович (м. Київ) 

До розуміння правової соціалізації особистості ………………………………..71 

Курчин Олег Геннадійович (м. Київ) 

Містобудівна діяльність як іманентна сфера муніципально- 

правової діяльності ……………………………………………………………….77 

Марченко Віктор Борисович (м. Київ) 

Модернізація правового регулювання електронних довірчих 

послуг в Україні ……………………………………………………………….….83 

Невара Лілія Михайлівна (м. Київ) 

Модернізація вищої освіти відповідно до стратегії ЄЕК ООН 

щодо освіти для сталого розвитку ……………………………………………....85 

Охріменко Іван Миколайович, 

Лепетуха Ярослава Валентинівна (м. Київ) 

Проблематика кадрового забезпечення в системі органів 

державної влади та місцевого самоврядування ………………………………...88 

Скрицька Надія Анатоліївна (м. Київ) 

До питання адвокатського запиту через призму Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод ……………....91 

Сошников Антон Олександрович (м. Київ) 

Щодо зарубіжного досвіду стягнення «солідарного» податку ………………..94 

Хатнюк Наталія Сергіївна (м. Київ) 

Трансформація системи місцевого оподаткування в Україні в 

умовах євроінтеграції ………………………………………………………….…95 



5 

Цісар Ганна Ігорівна (м. Ірпінь) 

Захист персональних даних в умовах розвитку сучасного 

інформаційного суспільства …………………………………………………......99 

Щербина Олена Євгеніївна (м. Ірпінь) 

Актуальні проблеми міжнародно-правового захисту прав біженців ………..101 

 
 

 

СЕКЦІЯ 3. 

Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове 

право. Право соціального забезпечення. 

Міжнародне приватне право 

 
Аксютіна Анастасія Володимирівна (м. Дніпро) 

Особливості об’єктів продюсерських послуг ………………………………....104 

Васильченко Ганна Іванівна (м. Дніпро) 

Особисте страхування в Україні: особливості здійснення …………………...106 

Іщенко Дар’я Геннадіївна (м. Дніпро) 

Торговельна марка як об’єкт індивідуалізації учасників цивільного 

обороту: поняття та загальна характеристика …………………………….......108 

Кліницький Ілля Ігорович (м. Дніпро) 

Договір публічної оферти у сфері електронної комерції: 

сучасний стан ………………………………………………………………...….110 

Козуб Ірина Георгіївна (м. Чернівці) 

Деякі суб’єкти, що забезпечують реалізацію прав працівників ………….…..113 

Котик Тетяна Ярославівна (м. Львів) 

Вдосконалення діяльності органів державного нагляду за охороною 

праці: міжнародний досвід для України …………………………………….....116 

Овдієнко Ольга Олегівна (м. Ірпінь) 

Проблеми захисту прав емітентів та інвесторів в цінні папери при 

використанні послуг андерайтера ……………………………………………...118 

Романов Ярослав Вадимович, 

Дубіна Христина Костянтинівна (м. Київ) 

Правове регулювання відсторонення від роботи ……………………………...120 

Саранча Ірина Русланівна (м. Дніпро) 

Деякі аспекти здійснення особистого страхування в Україні ………………..123 

Спектор Ольга Михайлівна (м. Київ) 

Розірвання шлюбу подружжя у порядку окремого провадження …………....125 

Хаблученко Анастасія Вікторівна (м. Київ) 

Генезис гарантій трудових прав жінок ………………………………………...129 



6 

Черкашина Ірина Анатоліївна, 

Бургай Катерина Романівна (м. Дніпро) 

Шлюбний договір як цивільна угода в сімейному праві України …………...132 

 

 

 

СЕКЦІЯ 4. 

Господарське право і господарсько-процесуальне право. 

Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. 

Природоресурсне право 
 
 

Бурковцов Артем Юрійович (м. Київ) 

Відповідальність сторін за порушення їх зобов’язань за договором 

перевезення вантажів автомобільним транспортом …………………………...134 

Буц Олена Олександрівна (м. Кропивницький) 

Аналіз природи майнових корпоративних прав учасників 

господарських товариств ………………………………………………………...137 

Гаврилюк Олександр Миколайович (м. Київ) 

Роль державної політики в галузі поводження з побутовими 

відходами: сучасний вимір …………………………………………………........139 

Гиляка Ірина Сергіївна (м. Харків) 

Поняття державного підприємства в контексті господарського права …….....142 

Гиляка Ірина Сергіївна (м. Харків) 

Роль та місце громадськості в екологічному управлінні ……………………....145 

Гордієнко Олександр Олександрович (м. Київ) 

Фінансово-промислові групи як окремий інститут 

господарського права …………………………………………………………....148 

Горіславська Інна Вікторівна (м. Київ) 

Правові засади діяльності аварійних комісарів у сільському 

господарстві з огляду на міжнародний досвід ………………………………....150 

Лях Катерина Андріївна (м. Київ) 

Об’єктивна необхідність удосконалення правового регулювання 

охорони та використання земель в Україні …………………………………….152 

Мачуський Володимир Володимирович (м. Київ) 

Правові аспекти лібералізації заснування підприємницької 
діяльності в Україні ……………………………………………………………...156 

Рубцова Ганна Андріївна (м. Київ) 

Особливості правовового статусу іноземних суб’єктів інвестиційної 

діяльності та підприємств з іноземними інвестиціями ………………………...159 

 

 



7 

СЕКЦІЯ 5. 

Кримінальне право і кримінальний процес. Кримінологія та 

криміналістика. Кримінально-виконавче право. 

Судова експертиза 
 

Aliyeva Ilhama, 

Aliyeva Bagdagul (Baku, Azerbaijan) 

Corruption in eurozone and its damages ……………………………………...….163 

Аль-Мзіраві Назар Абдул-Карімович, 

Мисливий Володимир Андрійович (м. Київ) 

Поняття та сутність кібернетичної злочинності ………………………….......165 

Білоус Василь Васильович, 

Білоус Ольга Петрівна (м. Харків) 

Нові криміналістичні підходи щодо протидії корупції ………………………167 

Джафаров Габиб Рагим оглы (г. Баку, Азербайджан) 

К вопросу о покушении на преступление ……………………………………...172 

Домашенко Олексій Михайлович (м. Харків) 

Криміналістичні інновації як фактор попередження тактичних помилок 

у слідчій діяльності ………………………………………………………………178 

Зєлєніна Марина Володимирівна (м. Дніпро) 

Кримінально-правова характеристика зґвалтування та насильницького 

задоволення статевої пристрасті неприроднім способом ……………………..182 

Зінченко Максим Романович, 

Мисливий Володимир Андрійович (м. Київ) 

Технічні злочини у кримінальному законодавстві України …………………..185 

Ілюк Юлія Олександрівна (м. Рівне) 

Допит особи у кримінальному процесі України (конфліктовимірний 

аналіз) ……………………………………………………………………………..187 

Касапоглу Світлана Олександрівна (м. Дніпро) 

Проблемні питання реалізації окремих кримінальних процесуальних 

норм у спеціальному досудовому розслідуванні (in absentia) ………………...189 

Кіхно Анна Олексіївна,  

Мисливий Володимир Андрійович (м. Київ) 

Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: 

інститут, якого немає ………………………………………………………….…191 

Klymenko Olga Anatoliivna (Kyiv) 

Negative effects of terrorist threats in Ukraine and the world ………………….…194 

Лобанова Светлана Игоревна (г. Саранск, Россия) 

Проблемы обеспечения прав обвиняемого и подозреваемого, при 

прекращении уголовного дела в суде ………………………………………..…197 



8 

Мацко Володимир Володимирович (м. Одеса) 

Практичні аспекти проблематики визначення об’єктивної сторони 

отримання неправомірної вигоди службовою особою ……………………...…198 

Мошняга Любов Володимирівна, 

Червінська Юлія Миколаївна (м. Кропивницький) 

Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 110 КК України як 

посягання на конституційні основи національної безпеки України ………….201 

Нестерова Ксенія Юріївна (м. Дніпро) 

Посилення відповідальності за злочини проти основ національної 

безпеки України ……………………………………………………………….…204 

Нечипорук Юлія Михайлівна (м. Київ) 

Історичні етапи та передумови виникнення рейдерства в Україні …..……….206 

Новіков Володимир Вікторович (м. Дніпро) 

Проблеми кримінальної відповідальності за зараження ВІЛ та СНІД …….…208 

Охріменко Світлана Станіславівна (м. Київ) 

Особливості призначення судових експертиз під час розслідування 

кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми 

або за їх участю ……………………………………………………………….….211 

Положай Ксенія Ігорівна (м. Дніпро) 

Про ознаки перевищення меж необхідної оборони …………………………....214 

Свєчнікова Катерина Віталіївна (м. Дніпро) 

Об’єкти терористичних злочинів та злочинів проти національної 

безпеки …………………………………………………………………………...217 

Стати Виталий Анатольевич (г. Кишинев, Молдова) 

Доведение банка до неплатежеспособности: сравнительный анализ 

уголовного законодательства Украины и Республики Молдова …………...…220 

Феоктистов Максим Викторович (г. Краснодар, Россия) 

Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) и проблемы 

установления его объективных признаков ……………………………………..224 

Харин Алексей Александрович,  

Харин Николай Александрович,  

Сапожонков Никита Алексеевич (г. Краснодар, Россия) 

Аналогия в уголовном праве: смириться, ограничить или искоренить? …..…228 

Юртаєва Ксенія Володимирівна (м. Харків) 

Напрями вдосконалення кримінально-правової політики України 

щодо налагодження співробітництва з Міжнародним 

кримінальним судом …………………………………………………………..…237 
 

 

 

 

 



9 

СЕКЦІЯ 6. 

Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні  

органи і правозахисні інституції 
 

Звірко Олександр Євстафійович (м. Суми) 

Радикальний метод реформування прокуратури в Україні ………………..….239 

Куриляк Інна Дмитрівна (м. Івано-Франківськ) 

Право на справедливий суд в цивільному судочинстві: окремі питання …….242 

Матат Юрій Ігорович (м. Харків) 

Право на доступ до правосуддя: європейський досвід та проблеми 

забезпечення в Україні ………………………………………………………….244 

Озерський Ігор Володимирович (м. Рівне) 

До питання підготовки медіаторів у сфері права в міжнародному 

економіко-гуманітарному університеті імені 
академіка Степана Дем’янчука ………………………………………………....249 

 


