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Учасники конференції ОБГОВОРИЛИ ТА ПРОАНАЛІЗУВАЛИ
теоретичні та практичні аспекти сучасної правової науки та освіти, проблеми
та перспективи правового регулювання як публічної, так і приватної сфер
суспільного життя з позиції національного законодавства, а також досвіду
зарубіжних країн. Зокрема в ході роботи конференції були розглянуті
питання освітньої політики України в галузі юриспруденції та здійснено
відповідний порівняльний аналіз з європейськими стандартами вищої освіти.
Крім цього були розглянуті перспективи зближення правових систем
сучасної Європи на основі єдиних принципів та підходів і, як наслідок,
утворення єдиної європейської правової сім'ї.
Конференція з цієї проблематики сприяє всебічному та реальному
оцінюванню стану розвитку юридичної освіти й науки в Україні, в т.ч.
завдяки студентському аналізу актуальних проблем в даній галузі, зокрема
готовності вищої юридичної освіти до інтеграції у європейський освітній
простір.
Учасниками конференції також були визначені окремі проблемні
ділянки правової доктрини та законодавства України, що стосуються
державно-правового устрою, забезпечення та реалізації прав людини,
реформування
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відповідальності та її видів, удосконалення законодавства про господарські

товариства. Важливим питанням стало дослідження особливостей юридичної
діяльності та формування психології сучасного юриста. Значна частина
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інформаційних технологій на шляху до інтеграції України у світовий
інформаційний простір.
Основна маса піднятих проблеми була досліджена, виходячи з
євроінтеграційних
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вітчизняного законодавства з положеннями та принципами міжнародних
нормативно-правових актів.
Учасники конференції ВРАХУВАЛИ :
а) принципи міжнародного співробітництва у сфері права;
b) положення чинного законодавства щодо інтеграції України у
європейський освітній простір;
с) стан реформування органів влади, створення ефективної системи
державного управління;
d) рівень забезпечення прав людини та основоположних свобод,
правового виховання населення;
e) кращі здобутки країн світу й національний досвід на шляху до
правової модернізації України та утвердження панування права в державі.
Учасники конференції ВИЗНАЧИЛИ, ЩО:
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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 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 головним чином
спрямовані на створення дієвого та якісного механізму захисту прав і
основоположних свобод людини і громадянина, що є невід'ємною складовою
функціонування демократичної конституційної держави.
Учасники конференції РЕКОМЕНДУВАЛИ:
1. Оптимізувати тенденцію зближення юридичної освіти та юридичної
практики, при чому вагому роль у даному процесі має відігравати тісний та
перманентний
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роботодавцями, починаючи з моменту планування у конкретних вишах
ліцензійного обсягу з певної спеціальності, протягом всього періоду фахової
підготовки та до подальшого працевлаштування випускників.
2. Запровадити
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визначити на законодавчому рівні правовий статус даного інституту та внести
відповідні зміни до Закону України «Про вищу освіту».
3.

Рекомендувати МОН України ввести до переліку обов’язкових

навчальних дисциплін на юридичних факультетах навчальний курс «Медичне
право».
4.

Удосконалити законодавство України у частині правового

регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері використання
інформаційних технологій, а саме:
а) оптимізувати оббіг комп’ютерної інформації у глобальній мережі
Інтернет та локальних обчислювальних мережах,

посилити

правове

регулювання доступу до інформації у мережі Інтернет для неповнолітніх
користувачів;
b) уніфікувати термінологію у галузі кібер-злочинності та надати
законодавче визначення терміну «правопорушення у сфері інформаційних
технологій»;
с) посилити юридичну відповідальність за правопорушення, що
вчиняються у сфері інформаційних технологій, зокрема за рахунок
розширення складів злочинів, та гармонізувати відповідні правові норми
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5. Посилити антикорупційну діяльність в Україні за рахунок використання
потенціалу неурядових організацій та тісної співпраці державного та громадського
секторів.
Рекомендувати органам державної влади та місцевого самоврядування
України забезпечити системний характер розвитку права і законодавства
України, зокрема шляхом:
а) вдосконалення правотворчості органів державної влади та місцевого
самоврядування;
b) вироблення та впровадження в роботу органів державної влади та
місцевого самоврядування уніфікованих правил і прийомів правотворчої
діяльності;
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6. Взяти до уваги факт поширення недоліків природно-технічного
оформлення нормативно-правових, правозастосовних та інтерпретаційних
актів (законів України, постанов КМУ, рішенні судів України, тощо), що
потребує:
а) активізації наукових досліджень проблем юридичної техніки
оформлення правових актів в Україні;
b) виробити єдині правила юридичної техніки оформлення правових
актів;
с) встановити юридичну відповідальність за порушення посадовими
особами правил юридичної техніки в процесі оформлення змісту і структури
правових актів.
7. Учасники конференції звертаються до органів державної влади
України із пропозицією:

а) врахувати рекомендації конференції при реалізації реформування
законодавства Україні, реалізації програми Україна - ЄС та інтеграції
держави у європейський правовий простір;
b) розробити та ухвалити відповідні нормативно-правові акти на
виконання рекомендацій конференції;
c) підтримати ініціативу щодо проведення масових заходів, круглих
столів, тренінгів, конференцій, семінарів з проблем європейської інтеграції
юридичної науки та освіти України.
Схвалено учасниками
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