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Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна  Академія  управління
персоналом».  Науковий керівник -  д.ю.н,  доц.  Курко  М.Н.   Рік  захисту  –
2013.

9. Перелік конференцій, що проведені власними силами або спільно
(в т.ч. – за Планом проведення наукових конференцій та науково-методичних
семінарів у МАУП у 201  3   році), орієнтовна кількість учасників



Таблиця 9.1
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
Науково-практична  конференції  «Соціально-
психологічні  та  економіко-правові  аспекти
управління людськими ресурсами у XXI ст.» 

м. Львів,
5 червня 2013

року р.
2

2
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні питання юридичної 
науки – 2013» 

м. Київ,
26 квітня 2013 р.

10

3
Міжнародна  наукова  конференція
«Дванадцяті осінні юридичні читання» 

м. Львів,
8-9 листопада

2013 р.
2

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

Системний  аналіз  сучасного  стану  та  основних  тенденцій
адміністративно-правових  відносин  в  сфері  митної  справи,  захисту  права
власності  в  Україні,  статистичних  даних  та  результатів  соціологічного
дослідження дозолив виявити значні  прогалини правового регулювання та
практики правозастосування. 

У  результаті  дослідження  сформульовано  ряд  висновків,  авторських
визначень  та  рекомендацій,  запропоновані  зміни і  доповнення до  чинного
законодавства,  які  спрямовані  на  більш  ефективне  регулювання  сфери
адміністративно-правових відносин. 

Оцінено історичний процес розвитку функцій та компетенції митних
органів.  Встановлено  взаємозв’язок  між  адміністративними  та  митними
правовідносинами.  

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.

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



В рамках розробки науково-дослідної теми визначено теоретико-правові
і  практичні  аспекти  захисту  законних інтересів  громадян  України у  сфері
власності засобами адміністративного права; удосконалено теоретичну базу,
понятійний  апарат;  досліджено  і  узагальнено  напрацювання  в  галузі
адміністративного  права  України,  вітчизняну  правозастосовну  практику  і
досвід зарубіжних країн для  визначення правових проблем захисту законних
інтересів  громадян  у  сфері  власності,  розроблено  науково-обґрунтовані
пропозиції щодо їх подолання. 

Для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:
 з’ясувано історико-правову  природу поняття  законні  інтереси

громадян;
 досліджено філософські  підходи  до  визначення  поняття  законні

інтереси громадян;
 визначено лінгвістично-юридичний  зміст  поняття  законні  інтереси

громадян у сфері власності;
 зроблено аналіз  основних  підходів  щодо  визначення  сутності

законних інтересів громадян у сфері власності та визначити їх структуру;
 досліджено адміністративно-правовий  механізм  захисту  законних

інтересів громадян у сфері власності;
 здійснено адміністративно-правову характеристику суб’єктів захисту

законних інтересів громадян України у сфері власності;
 визначено поняття  способів  адміністративно-правового  захисту

законних  інтересів  громадян  у  сфері  власності  та  здійснити  їх  загальну
характеристику;

 здійснено класифікацію способів адміністративно-правового захисту
законних інтересів громадян України у сфері власності;

 досліджено основні  засоби  адміністративно-правового  захисту
законних інтересів громадян у сфері власності;

 з’ясувати  шляхи  оптимізації  адміністративно-правового  захисту
законних інтересів громадян у сфері власності в Україні;

 визначено гарантії  адміністративно-правового  захисту  законних
інтересів громадян у сфері власності;

 з’ясовано основні  напрямки  та  перспективи  удосконалення
правового  регулювання  адміністративної  відповідальності  за  порушення
законних інтересів громадян у сфері власності в праві України.

11.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 04.12.2013 р.


