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1. Перелік конференцій, що проведені власними силами або спільно (в т.ч.
– за Планом проведення наукових конференцій та науково-методичних
семінарів у МАУП у 2014 році), орієнтовна кількість учасників

Таблиця 7.1
Перелік конференцій та семінарів, в яких брали участь виконавці науково-
дослідної теми  «Правовий захист прав та свобод особи в громадянському

суспільстві»
№ 
з/п

Назва
Місце та дата
проведення

Кількість
учасників

1
Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Актуальні питання юридичної науки-2014».  

м. Львів,
25 квітня 2014 р.

15

2
Круглий стіл на тему «Адміністративно-правове
регулювання суспільних відносин».

м. Львів,
19 березня 2014 р.

8



3
Круглий стіл на тему «Проблеми 
державотворення в Україні».

м. Львів,
8 жовтня 2014 р.

7

4
Друга Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні тенденції розбудови 
правової держави в Україні та світі».

м. Житомир, 
 10 квітня 2014 р., 

2

5
Міжнародна науково-практична конференція 
«Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ 
столітті».

м. Запоріжжя,  
30-31 травня 

2014 р.
1

II Всеукраїнська науково-практична  
конференція «Захист прав і свобод людини та 
громадянина в умовах формування правової 
держави».

м. Львів,
25 квітня 2014 р.

1

Міжнародна науково-практична конференція 
«Наука і духовність у системі сучасного 
управління».

м. Львів, 
19 квітня 2014 р. 1

Международная конференция «Наука как основа
мирного диалога».

м. Одеса,
15 березня 2014 р.

1

Міжнародна науково-практична конференція 
«Наука як рушійна антикризова сила».

м. Київ,
29 березня 2014 р. 

1

Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні проблеми розвитку державності та 
напрями їх вирішення через призму 
правотворчої діяльності».

м. Харків,
20-21 червня 2014 р.

1

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Захист прав і свобод людини та громадянина в 
умовах формування правової держави».

м. Львів, 
21травня 2014 р.

1

Науково-практична конференція «Актуальні 
питання публічного та приватного права у 
контексті сучасних процесів реформування 
законодавства».

м. Херсон, 
 11-12 квітня 2014

р.
1

2. Оцінка стану  роботи,  основні  наукові  результати  згідно  з  технічним
завданням НДР і календарним планом (2 – 3 стор.).

Здійснено  комплексне  дослідження  процесу  утвердження
людиноцентристської  моделі  взаємин  громадян  та  суб'єктів  державного
управління, посилення  правового захисту прав, свобод та законних інтересів
людини  як  сучасних  вимог  до  реформування  правової  системи,  виявлено
прогалини правового регулювання, обґрунтовано необхідність інституційно-
правових  змін  у  сфері  правового  забезпечення  діяльності  державних  та
громадських інституцій. 

В  наукових  працях  викладено  теоретичні  положення  і  практичні
рекомендації  щодо посилення  правового захисту прав,  свобод та  законних



інтересів  громадян.  Досліджено  особливості  механізму  адміністративно-
правового,  цивільно-правового,  кримінально-правового  регулювання
суспільних відносин в Україні. 

Обґрунтовано  особливості  взаємозв’язку  соціально-економічного  і
політичного  вектору  розвитку  України  з  переглядом  основних  напрямів
реалізації  правової  політики  в  державі,  засобів,  цілей,  методів,  які
реалізуються в сфері дії права чи через право, з’ясовано чинники  створення
принципово  нового  типу  взаємовідносин  між  громадянами  і  державними
службовцями,  в  основі  яких –  пріоритет  прав і  свобод людини,  повага  до
особистості, висока культура спілкування. 

Узагальнено концептуальні положення функціонування правових форм
демократичного контролю, аналітично-прогностично розкрито можливості їх
удосконалення  з  метою  широкого  застосування  в  умовах  розбудови
громадянського  суспільства.  Для  цього  було  з’ясовано  теоретико-правові
підходи  забезпечення  демократичного  контролю  в  суспільстві,  який  уже
склався, та проведено системний аналіз із застосуванням зарубіжної практики
у  цьому  напрямі  крізь  призму  змін  та  трансформацій,  яких  зазнає
контрольно-владна діяльність народу. 

Осмислення  основних  результатів  проведеного  дослідження  є
підставою для таких підсумкових узагальнень і пропозицій:

1 . Історичний аналіз визначення місця і ролі демократичного контролю в
системі народовладдя свідчить, що демократичний контроль в усі часи був
тісно  пов’язаний  з  такими  категоріями,  як  «демократія»,  «безпосередня
демократія»,  або  «пряме  народовладдя»,  які  пройшли  складний  шлях
утвердження, становлення та розвитку до того рівня сприйняття, який нині
властивий громадянському суспільству більшості цивілізованих країн світу.
Складність  і  неоднозначність  категорії  «демократичний  контроль»  та  її
полівалентність  у  сучасних  політико-правових  реаліях  можна  пояснити  з
огляду на суперечливість розуміння і сприйняття категорії — «демократія»,
яка й була покладена в основу досліджуваного явища.

2. Встановлено,  що  процес  забезпечення  громадянам  організованої
участі  у  владі  та  контролю  над  нею  неможливо  уявити  поза  межами
поєднання інститутів демократії – безпосередньої та представницької. Пряма
(безпосередня) демократія максимальною мірою забезпечує активну участь
народу в соціальному управлінні, дає простір вияву громадянської ініціативи.
Вона дозволяє народові самостійно й повновладно виражати волю в політико-
правових  актах.  А  представницька  демократія  –  це  здійснення  влади
обраними представниками народу, котрі діють або колегіально як органи, або
ж як посадові особи. Тому тільки в єдності різних форм безпосередньої та
представницької  демократії  створюватимуться організаційні  гарантії  повної
підконтрольності посадових осіб населенню, які є найважливішим критерієм
сучасної моделі самоврядування народу.

3.  Оскільки зміст народовладдя полягає у здійсненні державної влади,
то  демократичний  контроль  можна  вважати  головною його  інституційною
формою.  До  його  правових  форм  належать:  всенародні  голосування



(референдуми); громадські ініціативи; збори та зібрання громадян за місцем їх
проживання;  реалізація  громадянами  усього  комплексу  політичних  прав і
свобод  (право  брати  участь  в  управлінні  справами  суспільства  і  держави;
право на інформацію; свобода слова, друку, зборів, мітингів і демонстрацій
тощо;  право  на  особисті  та  колективні  звернення  в  державні  органи  і  до
посадових  осіб;  право  на  оскарження  в  суді  неправомірних  дій  (рішень  і
вчинків) посадових осіб і державних органів, що утискають права громадян).

Проаналізувавши реалізацію правових форм демократичного контролю в
Україні,  пропонуємо:  доповнити  перелік  політичних  прав  і  свобод  в
конституційному законодавстві  України правом громадян та їх об’єднань на
контроль  над  органами  державної  влади  і  місцевого  самоврядування;
конкретизувати  в  подальшому  конституційну  норму  про  право  громадян
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації
(ст. 39  Конституції  України);  уточнити  поняття  «втручання»  у  ст. 8  Закону
України «Про об’єднання громадян».

4. Аналітично  доведено,  що  для  налагодження  правових  форм
демократичного контролю необхідний ефективний механізм участі народу в
управлінні державними справами,  тобто потрібно розвивати та зміцнювати
інститути безпосередньої демократії, прямої участі громадян в ухваленні та
реалізації  найважливіших  суспільно-політичних  рішень.  Також  варто
реалізовувати принципи виборності усіх посадових осіб, їх змінності в будь-
який час та періодичної заміни, а підконтрольність представницьких органів
державної  влади безпосередньо  народові  та  їх  відповідальність  перед ним
має бути чіткіше закріплена в нашому конституційному законодавстві. 

Невідкладним завданням є вдосконалення владних відносин на основі нової
філософії  влади  –  відкритого  діалогу  та  партнерства  з  інституціями
громадянського  суспільства,  широкого  залучення  громадян  до  практичного
державного управління, проведення заходів з удосконалення політичної, правової
освіти  громадян  України  з  урахуванням  потреб  та  можливостей  певних
соціальних груп.

Розв’язання цих проблем можливе лише за умов поєднання інституційних
змін у системі публічної влади з реформою територіальної організації влади в
Україні та створення більш раціональної й ефективної системи територіальної
організації публічної влади в державі, здатної гарантувати найвищу соціальну
цінність  людини,  її  права  та  свободи,  створити  оптимальні  умови  для  її
розвитку.

Узагальнено  і  запропоновано  нове  вирішення  наукового  завдання,
яке  полягало  в  тому,  щоб  встановити  роль  адміністративних  правових
відносин у діяльності митних органів України, класифікувати та з’ясувати
специфічні  їхні  особливості,  а  відтак  розробити  пропозиції  та
рекомендації,  спрямовані  на  підвищення  ефективності  правового
регулювання  і  правозастосування  в  царині  митної  справи.  Одержані
результати дослідження сформульовано в таких положеннях:



1. Охарактеризовано комплекс правових відносин, що виникають
у  сфері  митної  справи.  Наголошується,  що  митним  правовідносинам
властиві  такі  специфічні  риси:  (а) їхнім  обов’язковим  учасником майже
завжди виступає митний орган, його структурний підрозділ чи посадова
особа;  (б) вони  виникають,  розвиваються  та  припиняються  в  царині
державної митної справи, і значна частина з них прямо чи опосередковано
пов’язані  з  переміщенням  товарів  і  транспортних  засобів  комерційного
призначення  через  митний  кордон;  (в) вони  майже  завжди  пов’язані  з
реалізацією митної політики держави; (г) їх регулювання здійснюється за
допомогою норм митного права.

2.  Встановлено  взаємозв’язок  між  адміністративними  та  митними
правовідносинами.  Розцінюючи митне право як комплексну галузь права,
правові відносини, що входять до його предмета, можна класифікувати за
критерієм їх належності  до предмета  регулювання інших галузей права:
(1) митно-податкові  правовідносини;  (2) митно-адміністративні
правовідносини;  (3) інші  митно-публічні  правовідносини;  (4) митно-
приватні правовідносини.

3. Напрацьовано  визначення  та  встановлено  основні  риси  митно-
адміністративних  відносин.  Визначено,  що  митно-адміністративні
правовідносини – це специфічна група суспільних відносин,  яка має всі
риси,  властиві  митним  відносинам,  а  також  риси,  властиві
адміністративним відносинам,  тому їх можна називати окремим видом і
митних, і  адміністративних правовідносин.  Окрім того,  поєднання ознак
митних та адміністративних відносин сформувало низку специфічних рис,
що дозволяють відмежувати митно-адміністративні  відносини від інших
митних відносин.

4. Розроблено  пропозиції  та  рекомендації  щодо  удосконалення
митного  законодавства.  Для  того,  щоб  уникнути  некоректного
використання терміна «посадова особа», запропоновано викласти статтю
569 Митного кодексу в такій редакції:

«Стаття 569. Працівники митної служби України.
Працівниками митної  служби  України  є  службовці  митної  служби

України та співробітники, яким не присвоєно спеціальне звання.
Службовцями  митної  служби  України  (митниками)  є  працівники

митних органів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів
та науково-дослідних установ митної служби України, на яких покладено
виконання  завдань,  зазначених  у  ст. 544  цього  Кодексу,  здійснення
організаційного,  юридичного,  кадрового,  фінансового,  матеріально-
технічного  забезпечення  діяльності  митної  служби  України  і  яким
присвоєно  спеціальні  звання  митної  служби.  Службовці  митної  служби
України (митники) є державними службовцями.

Посадовими  особами  митної  служби  України  є  керівники  митних
органів,  митних  організацій,  спеціалізованих  навчальних  закладів  та



науково-дослідних установ митної служби України, їхні заступники, інші
митники, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання
керівних та інших організаційно-розпорядчих функцій.

Співробітники,  яким  не  присвоєно  спеціального  звання,
перебувають  у  трудових  відносинах  з  митними  органами,  митними
організаціями,  спеціалізованими  навчальними  закладами  та  науково-
дослідними  установами  митної  служби  України  і  їх  правове  становище
визначається  трудовим  законодавством  України  з  урахуванням
особливостей, передбачених цим Кодексом».

3. Наявність  (витяг  з)  ухвали  засідання  кафедри  або  Вченої  ради
(зазначити дату, №) за підсумками розгляду і обґрунтування роботи. 

Звіт про виконання науково-дослідної теми «Правовий захист прав та
свобод особи в громадянському суспільстві» заслухано на засіданні кафедри
права Львівського інституту МАУП. Протокол № 5 від 05.12.2014 р.


