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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Правова доктрина:  

міжнародний досвід та практична реалізація в Україні» 

22 травня 2019 року 

Україна – Маріуполь – МДУ 

 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Правова 

доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні» вважають, 

що юридична наука та якісний стан юридичної практики відіграють ключову 

роль у забезпеченні та реалізації правової політики держави у сучасних умовах 

глобалізації та європейської міждержавної інтеграції. 

Наголошуючи, що перспективи подальшої трансформації національної 

правової системи України в умовах інтенсифікації процесів європейської 

міждержавної інтеграції та необхідності імплементації європейських правових 

стандартів пов’язані з уніфікацією національних правопорядків; 

визнаючи провідну роль міжнародного права у життєдіяльності 

сучасного соціуму, формуванні політичних, економічних, культурних 

векторів розвитку держав світу, а також його глибинний вплив на національні 

правопорядки; 

визначаючи особливу роль юридичної науки та юридичної освіти у 

введенні змін до законодавства України та їх адаптації у суспільстві; 

відзначаючи, що принцип верховенства права на сьогодні набуває 

єдиного концептуального розуміння та стає важливим засобом гармонізації 

суспільних відносин, розвитку держави, що є важливим напрямком захисту 

суб’єктивних прав; 

підтримуючи ідею, що системне реформування правоохоронних органів, 

зокрема Національної поліції України, має бути спрямоване на виконання 

завдань, пов’язаних з наданням громадянам послуг в правоохоронній сфері з 

безпеки та охорони правопорядку;  
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відзначаючи, що реформування системи судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципу 

верховенства права та забезпечення функціонування судової влади відповідає 

суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також 

європейським цінностям та стандартам захисту прав й свобод людини; 

 зважаючи, що відповідно до сучасних викликів якість вищої юридичної 

освіти сьогодні стає пріоритетним питанням у трансформації системи 

професійної підготовки правників й водночас проблемою, яка загострюється в 

умовах переходу від елітарної до масової юридичної освіти; 

підкреслюючи значний внесок Маріупольського державного 

університету у сучасний розвиток юридичної освіти і науки та надаючи 

позитивну оцінку результатам його міжнародного співробітництва, 

 

вважаємо за доцільне: 

1. Продовжувати наукові дослідження щодо взаємодії 

національної правової системи України з національними 

правопорядками європейських держав, що об’єднані спільними 

європейськими цінностями, та загальним міжнародним правопорядком. 

2. Розвивати наукові дослідження з основних напрямів 

реалізації та захисту прав людини, які визначають зміст та спрямованість 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

як одного із пріоритетних завдань держави щодо забезпечення сталого 

розвитку, відкритого суспільства, інтеграції України до світової 

спільноти. 

3. Забезпечити науковий супровід кадрової політики 

Національної поліції України в частині відбору на посади керівників 

середньої ланки. 

4.  Визначити пріоритетні науково - прикладні дослідження в 

галузі конституційної реформи правосуддя і суміжних інститутів,  
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незалежність суддів та судової влади, права на судовий захист та 

справедливий суд. 

5. Ініціювати фундаментальні зміни існуючої парадигми вищої 

юридичної освіти з орієнтацією на глобальні виклики, запровадження 

Болонського процесу та вимоги ринку праці правників. 

 

З урахуванням вищезазначеного учасники Конференції пропонують:  

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству 

юстиції України: 

 здійснити системні зміни чинного законодавства з метою  

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та 

забезпечення якісно новий рівень політичних, правових та 

економічних відносин та гармонізації  системи права ЄС і 

національного права; 

 законодавчо забезпечити продовження судово-правової реформи, 

зокрема правосуддя та суміжних інститутів і виконання судових 

рішень, впровадження інституту мирових суддів, а також 

реформування інституту судових засідателів та запровадження 

повноцінного суду присяжних. 

 Міністерству освіти і науки України звернути увагу на: 

 необхідність  подальшого розширення реальної академічної 

автономії як базової цінності сучасних університетів, що 

відповідає європейським правовим стандартам;  

 запровадження сучасних освітніх політик та системи правничих 

шкіл післядипломної освіти із залученням інвесторів та інших 

заінтересованих осіб; 

 подальший розвиток інклюзивної освіти в Україні. 

Міністерству внутрішніх справ України та Національній поліції 

України сприяти: 

 впровадженню моделі муніципальної поліції, яка передбачає 
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підпорядкування та підзвітність патрульної поліції органам 

місцевого самоврядування як суб’єктам публічного управління із 

повноваженнями призначення керівника місцевої патрульної 

поліції за контрактом на термін 3-5 років. 

Закладам освіти звернути увагу на доцільність:  

 впровадження в їх практичну діяльність кращого світового 

досвіду викладання міжнародного права, інтеграційного права, 

права Європейського Союзу;  

 забезпечення якісної підготовки поліцейських, ознайомлення їх з 

вимогами міжнародного права та національного законодавства в 

галузі прав людини, основними етапами та принципами 

ефективної роботи щодо охорони публічного порядку під час 

мирних зібрань різних типів, з метою забезпечення балансу між 

конфліктуючими вимогами. 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Правова 

доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні» 

відзначають злагоджену роботу організаторів конференції та підкреслюють, 

що обрана тема наукового форуму послугувала плідним підґрунтям для обміну 

думками із зазначеної проблематики та в умовах глобалізаційних процесів 

сприятиме гармонійному розвитку національної правової системи, її 

модернізації та інтеграції в європейський й світовий правовий простір. 

 

Оргкомітет 

 

 


