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Учасники міжнародної науково-практичної 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.
Учасники конференції проаналізували досвід різних країн світу
стосовно розвитку правовідносин

у різних сферах права,

проблем

глобалізаційних процесів у вищій освіті, специфіки сучасного розвитку
вищої освіти в контексті євроінтеграції, актуальних проблем конституційного
будівництва та корпоративно-правових відносин тощо.
У першій секції обговорено формування практичних навичок у
студентів-юристів, інтеграцію юридичної клінічної діяльності у навчальний
процес,

іноземний

досвід

юридичної

освіти,

проблематику

єдиного

громадянства тощо.
У рамках другої секції широкого обговорення набула низка таких
питань, як арешт майна у спільній частковій власності, лікарська помилка,
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проблеми врегулювання мовних правовідносин, окремі проблемні питання
морального законодавства, правове регулювання принципів здійснення
дистанційної освіти тощо.
Учасниками конференції здійснено аналіз вітчизняного законодавства в
контексті необхідності його реформування у таких галузях, як цивільне право
(зокрема, актуальна проблематика договору ренти, типові форми договорів,
майнові відносини у шлюбному договорі тощо), кримінальне право (зокрема,
кримінальна

відповідальність

за

умисне

убивство

матір’ю

своєї

новонародженої дитини, проблематика визначення мети покарання та ін.),
міжнародне право (зокрема, міжнародно-правові механізми вирішення
міжнародних суперечок та ін.) та інших галузей права.
Учасники конференції визнали, що:
 Здійснення ефективного реформування у всіх сферах вітчизняного

права в контексті глобалізаційних процесів вимагає науково-практичного
обґрунтування та подальшого дослідження.
 Ефективне

впровадження численних 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.
 Інтеграція правової системи та законодавства України у світовий

правовий

простір

повинна

відбуватися

з

урахуванням

принципів

міжнародного права, з використанням досвіду демократичних країн.
Учасники конференції врахували :
а) принципи міжнародного права у сферах цивільного, кримінального,
трудового, адміністративного, конституційного права;
б) положення чинного законодавства України щодо існуючих проблем у
названих вище галузях права;
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в) рівень забезпечення прав людини та основоположних свобод, правового
виховання населення;
д) кращі здобутки країн світу й національний досвід на шляху до політикоправової та соціально-економічної інтеграції України;
За результатами дискусії, що відбулася, учасники конференції
прийняли наступні рекомендації стосовно політико-правової та соціальноекономічної інтеграції України у світовий простір:
1.

Стратегічним

законодавством

напрямком
ЄС,

розвитку

утвердження

України

принципу

є

гармонізація

верховенства

із

права,

вдосконалення системи захисту основоположних свобод людини та побудова
демократичної системи владарювання;
2. Реформування нинішньої системи органів влади повинно відбуватися із
урахуванням досвіду демократичних країн та специфіки національної
системи публічної влади.
3.Трансформація національної правової системи у загальноєвропейську
правову систему вимагає внесення змін у матеріальні та процесуальні норми
законів, що стосуються гарантування та реалізації права на захист, на вільне
пересування та залишення території України тощо;
3. Україна нині перебуває на етапі якісної зміни праворозуміння та
постмодерного правового регулювання в контексті трансформації суспільних
відносин в площині їх змістової модифікації;
4. Здійснення глибокого та об’єктивного інформування населення про
інтеграційні прагнення України, визначення першочергових завдань на
шляху до інтеграції України у світовий політико-правовий та соціальноекономічний простір, а також ознайомлення населення з основними
напрямками діяльності на шляху до європейської та світової інтеграції
України;
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5. Створення дієвого та якісного механізму захисту прав і основоположних
свобод

людини

і

громадянина,

що

є

складової

функціонування

демократичної конституційної держави;
6. Спрощення візового режиму між Україною та країнами шенгенської зони.
7. Продовження подальших кроків на шляху до створення суду присяжних,
реформування органів влади, прийняття нового Кримінально-процесуального
кодексу, вдосконалення законів України та законодавче визначення
хабарництва, прийняття якісно нової програми для подолання корупції в
Україні, захисту прав і свобод людини.
8. Застосовування досвіду європейських країн та розвинутих країн світу у
вдосконалення

соціальної

сфери,

передових

інформаційно-технічних

розробок і технологій, зокрема застосування новітнього програмного та
технічного забезпечення у юриспруденції.
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 соціальноекономічний 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
VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Європейська юридична освіта та наука»
14 жовтня 2012 року
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