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Учасники конференції ОБГОВОРИЛИ ТА ПРОАНАЛІЗУВАЛИ
проблеми та перспективи правового регулювання як публічної, так і
приватної сфер суспільного життя з позиції національного законодавства, а
також правового досвіду країн Європейського Союзу. Були розглянуті
перспективи зближення правових систем сучасної Європи на основі єдиних
принципів та підходів і, як наслідок, утворення єдиної європейської правової
сім'ї. В ході роботи конференції також були розглянуті проблеми інтеграції
вищої юридичної освіти й науки України у європейський освітній простір,
здійснено порівняльний аналіз з європейськими стандартами вищої освіти.
КОНФЕРЕНЦІЯ З ЦІЄЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СПРИЯЄ всебічному та
реальному оцінюванню стану розвитку юридичної освіти й науки в Україні,
зокрема готовності вищої юридичної освіти до інтеграції у європейський
освітній простір в т.ч. завдяки аналізу молодими науковцями актуальних
проблем в даній галузі,.
Учасниками конференції також БУЛИ ВИЗНАЧЕНІ окремі проблемні
ділянки правової доктрини та законодавства України, що стосуються
державно-правового устрою, забезпечення та реалізації прав людини,
реформування судової гілки влади, особливостей юридичної відповідальності
та її видів, вирішення територіальними громадами питань місцевого
значення; удосконалення цивільного, сімейного та трудового законодавства.
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Важливим питанням стало дослідження особливостей сучасних умов
реалізації права на освіту.
Проблеми,

що

обговорювалися,

розглядалися

учасниками

конференції, виходячи з євроінтеграційних прагнень України та перспективи
гармонізації вітчизняного законодавства з положеннями та принципами
міжнародних

нормативно-правових

актів.

Учасники

конференції

ВРАХУВАЛИ :
• принципи міжнародного співробітництва у сфері права;
• необхідність відповідності України Копенгагенським критеріям
(Copenhagen criteria) на шляху наближення до

ЄС

за

всім

спектром
співробітництва

–

політичним,

соціальним,

фінансовим,

економічним,
торговельним, науковим, освітнім, культурним тощо;
• стан реформування органів влади, створення ефективної системи
державного управління та судової системи;
• рівень забезпечення прав людини та основоположних свобод,
правового виховання населення;
• кращі здобутки країн світу й національний досвід на шляху до
правової модернізації України та утвердження панування права в
державі.

Учасники конференції ВИЗНАЧИЛИ, ЩО:
1. Процес наближення України до європейських стандартів юридичної
техніки та правового стилю юристів вимагає глибокого осмислення
державотворчих та правотворчих процесів, послідовності, чіткості та
належної правової регламентації. Цей процес вимагає науковопрактичного обґрунтування та подальшого дослідження.
2. Реформування

нинішньої

системи

юридичної

освіти

повинно

відбуватися із урахуванням досвіду країн Європи та специфіки
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національних особливостей української освіти.
3. Трансформація національної правової системи у загальноєвропейську
правову систему вимагає внесення значних змін у матеріальні та
процесуальні норми законів, які мають бути спрямовані на створення
дієвого та якісного механізму захисту прав і основоположних свобод
людини і громадянина, що є невід'ємною складовою функціонування
демократичної конституційної держави.
4. Здійснення ефективного реформування у всіх сферах вітчизняного
права

в контексті

глобалізаційних процесів вимагає науково-

практичного обґрунтування та подальшого дослідження.
5. Ефективне впровадження новацій для вдосконалення існуючих в
Україні правових інститутів потребує не лише належної законодавчої
регламентації, але й урахування досвіду розвинених країн з метою
покращення їх функціонування. Для запобігання численним колізіям
національного законодавства, необхідно, перш за все, вдосконалити
існуючу правову базу з урахуванням практичних напрацювань.
За результатами дискусії, що відбулася, учасники конференції
ВИЗНАЧИЛИ ТАКІ ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ стосовно політикоправової та соціально-економічної інтеграції України у світовий простір:
1. Рекомендувати органам державної влади та місцевого самоврядування
України

забезпечити

законодавства

системний

України,

зокрема

характер
шляхом

розвитку

права

необхідності

і

його

реформування у таких галузях, як:
• цивільне право (зокрема, актуальна проблематика договору
ренти, правовий статус кредитних спілок, новели сімейного
права, проблеми реальності та консенсуальності договору
дарування тощо);
• кримінальне право (зокрема, проблема відновлення в Україні
смертної кари, наслідків перевищення службових повноважень
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працівників міліції, шляхи подолання проявів ксенофобії в
Україні, декриміналізацію перевищення влади та ін.);
• міжнародне право (зокрема, проблеми піратства та морського
тероризму, міжнародний захист прав дитини, міжнародні
проблеми комп’ютерної злочинності) та інших галузей права.
2. Звернути увагу на вдосконалення техніки підготовки законодавчих
актів.
3. Посилити

антикорупційну

діяльність

в

Україні

за

рахунок

використання потенціалу неурядових організацій та тісної співпраці
державного та громадського секторів.
4. Переглянути правове регулювання податкової діяльності, підвідомчості
справ третейським судам, реформування державної служби з питань
інтелектуальної власності.
5. Здійснювати глибоке та об’єктивне інформування населення про
інтеграційні прагнення України у світовий політико-правовий та
соціально-економічний простір.
6. Визначити лібералізацію шенгенських віз для українських громадян
одним із пріоритетів співробітництва між Європейським Союзом і
Україною, розробити дієвий та якісний механізм його реалізації.
7. Продовжити подальші кроки на шляху до створення суду присяжних,
реформування
процесуального

органів

влади,

кодексу,

прийняття

вдосконалення

нового

Кримінально-

законів

України

та

законодавче визначення хабарництва, прийняття якісно нової програми
для подолання корупції в Україні, захисту прав і свобод людини.
8. Застосувати досвід європейських країн та розвинутих країн світу у
частині вдосконалення соціальної сфери, передових інформаційнотехнічних розробок і технологій, зокрема застосування новітнього
програмного та технічного забезпечення у юриспруденції.
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7. Оптимізувати тенденцію зближення юридичної освіти та юридичної
практики, підвищити рівень формування практичних навичок у
студентів-юристів, при чому вагому роль у даному процесі має
відігравати тісний та перманентний зв’язок між вищими навчальними
закладами та роботодавцями.
Учасники конференції звертаються до органів державної влади
України із пропозицією:
урахувати рекомендації конференції при реалізації реформування
законодавства

Україні, реалізації програми Україна – ЄС та інтеграції

держави у світовий політико-правовий та соціально-економічний простір;
розробити та ухвалити відповідні нормативно-правові акти на
виконання рекомендацій конференції;
підтримати ініціативу учасників конференції щодо проведення масових
заходів, круглих столів, тренінгів, конференцій, семінарів з проблем
політико-правової та соціально-економічної інтеграції України.
Схвалено учасниками
VІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Європейська юридична освіта та наука: студентський вимір»
18 жовтня 2011 року
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