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Наукове життя 

Ткачук І. Д. – науковий співробітник 
відділу організації науково-дослідної 
роботи Національної академії внутрішніх 
справ, здобувач кафедри філософії 
права та юридичної логіки Національної 
академії внутрішніх справ, м. Київ 

VII всеукраїнська науково-теоретична 
конференція «Філософські, методологічні та 
психологічні проблеми права» 

11 листопада 2017 року в Національній академії внутрішніх 
справ відбулася VII Всеукраїнська науково-теоретична конференція 
«Філософські, методологічні та психологічні проблеми права», 
у якій узяли участь корифеї вітчизняної юриспруденції, філософії 
та психології, провідні й молоді вчені, а також представники 
правоохоронних органів, громадські діячі. 

Традиційно склалося, що ідейним натхненником цього 
заходу є засновник наукової школи філософії права, почесний 
голова Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної 
філософії, професор кафедри філософії права та юридичної 
логіки, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, заслужений професор Національної академії внутрішніх 
справ, член-кореспондент Національної академії педагогічних 
наук України, академік Національної академії правових наук 
України Костицький Михайло Васильович. Знаково, що цього 
дня він святкував свій ювілей. 

Відкрив конференцію ректор Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Чернєй 
Володимир Васильович. З вітальними словами до учасників 
звернулися: віце-президент НАПрН України, доктор юридичних 
наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист 
України Тихий Володимир Павлович; ректор Інституту екології, 
економіки і права, доктор педагогічних наук, професор Биковська 
Олена Володимирівна; канцлер Краківського педагогічного 
університету імені Комісії народної освіти в Кракові (Республіка 
Польща) Калюжний Ян та ін. 
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На пленарному засіданні з доповіддю «Екзистенціальні 
погляди в площині сучасної юридичної психології» виступила 
завідувач кафедри юридичної психології Національної академії 
внутрішніх справ, доктор психологічних наук, доцент Кудерміна 
Олена Іванівна. У виступі обґрунтовано необхідність аналізу 
проблем правової психології з позицій екзистенціальної 
філософії, центральними проблемами якої є власне факт 
існування кожної людини та сприйняття власного способу життя. 
Доповідач зазначила, що філософія екзистенціалізму акцентує 
увагу на гідності й значущості особистості, абсолютній її цінності, 
невід’ємних правах на духовну свободу, а це визначальні засади 
подальшого розвитку юридичної психології в сучасних умовах. 

Робота конференції відбувалася у форматі панельного 
обговорення за такими напрямами: філософські та методологічні 
проблеми права; психологічні аспекти правової теорії та юридичної 
практики. Зокрема, проаналізовано проблемні аспекти судово-
психологічної експертизи, формування особистості майбутніх 
правоохоронців, розвитку превентивної комунікації, впливу 
соціальних мереж на свідомість людини тощо. 

 

 
 

Завершальним був виступ академіка Костицького Михайла 
Васильовича, який ґрунтовно висвітлив актуальні питання 
соціалізації людини, складових ментальності та світогляду, що 
позначаються на формуванні правосвідомості громадян. 
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Він окреслив проблематику взаємозв’язку прав та обов’язків 
людини як складових правового статусу в сучасному суспільстві, 
наголосивши на необхідності подолання абсолютизації прав і 
нівелювання обов’язків як у теорії, так і на практиці. 
Адже гармонійний розвиток соціуму можливий лише за умов 
відновлення оптимального балансу між правами й обов’язками його 
членів. 
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