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VII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ  
ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА»: 
ЗАПРОВАДЖЕНА АКАДЕМІЄЮ ТРАДИЦІЯ ЖИВЕ 

аукова спільнота Національної академії внутрішніх справ 
11 листопада 2017 року приймала гостей, які хотіли 

долучитися до пошуків істини в царині філософії права, 
методології права та юридичної психології. Запрошені науковці 
завітали до зали засідань вченої ради Національної академії 
внутрішніх справ, щоб взяти участь у VII Всеукраїнській науково-
теоретичній конференції «Філософські, методологічні 
та психологічні проблеми права», ініціатором якої традиційно 
була кафедра філософії права та юридичної логіки спільно 
з кафедрою юридичної психології та Всеукраїнською асоціацією 
філософії права і соціальної філософії. 

Цьогорічний науковий форум із філософсько-методологічних 
проблем правознавства став уже сьомим. Він бере початок від 
Міжнародної конференції «Філософія права: стан і тенденції 
розвитку в Україні і світі» (30 травня 2003 року) та першої 
однойменної науково-практичної конференції 2008 року. 
Науковий захід щорічно обʼєднує фахівців у галузі філософії, 

Н 
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філософії права, філософської та наукової методології, теорії 
держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного і 
кримінального права та інших галузей юридичної науки. Окрім 
фахівців академії, учасниками круглого столу цього року стали 
представники Конституційного Суду України, Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН України, Державного науково-
дослідного інституту МВС України, Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного 
університету імені Івана Франка, Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, Європейського інституту 
безперервної освіти, Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз імені М. С. Бокаріуса, Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної 
академії прокуратури України, Харківського національного 
університету внутрішніх справ, Львівського державного 
університету внутрішніх справ, Одеського державного університету 
внутрішніх справ, Національної академії Національної гвардії 
України, Могильовського інституту МВС (Республіка Білорусь), 
Краківського педагогічного університету імені Комісії народної 
освіти в м. Краків (Республіка Польща), Університету Марії Кюрі-
Склодовської в м. Люблін (Республіка Польща) та інших іноземних і 
вітчизняних наукових установ та вишів. Усі учасники  
(від аспірантів і адʼюнктів, до докторів наук та академіків) мали 
змогу випробувати власні інтелектуальні сили щодо осмислення 
та розвʼязання актуальних філософських і методологічних 
проблем правової науки. 

Вітальні слова виголосив ректор Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, генерал 
поліції другого рангу Чернєй Володимир Васильович, який 
зазначив, що участь у заході беруть авторитетні фахівці, серед 
яких – корифеї юриспруденції, філософії та психології, відомі 
вчені, громадські діячі, практики, а головне – люди небайдужі, які 
своїми справами підтримують авторитет вітчизняної науки. 
Також В. В. Чернєй згадав визначальні події розвитку кафедри. 
Профільна кафедра філософії (з 2002 року – кафедра філософії 
права та юридичної логіки) функціонує в академії з 1980 року. За 
цей час вона успішно пройшла етапи становлення та 
утвердження як самостійного підрозділу навчального закладу. 
Одним із основних результатів її діяльності є те, що спільними 
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зусиллями в академії було створено потужну національну 
наукову школу з філософії права. Цю школу заснував і очолює 
доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії 
правових наук України та член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, заслужений юрист України Костицький 
Михайло Васильович, який святкує сьогодні ювілей. Ректор 
зауважив, що досить символічним є те, що сьогодні академіку та 
заслуженому професору академії М. В. Костицькому – 70 років, 
першу судово-психіатричну експертизу було проведено академіком 
у 1975 році, а ця конференція – вже сьома, і проводиться вона в 
2017 році. Також Володимир Васильович наголосив, що свого часу 
він сам досліджував філософсько-правові проблеми, зокрема 
проблему правового нігілізму, яка донині є серйозним викликом для 
нашої держави, і побажав плідної роботи всім учасникам наукового 
форуму.  

Модератором роботи конференції був проректор 
Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України Чернявський 
Сергій Сергійович, який зазначив, що до захоплення 
актуальними проблемами кримінології також мав досвід 
вивчення філософсько-правових питань. Він досліджував 
правову культуру та її значення для сучасного українського 
суспільства під керівництвом одного з найбільш відомих з-поміж 
присутніх на конференції представників академічної наукової 
школи філософії права – доктора юридичних наук, професора 
Тихомирова Олександра Деонисовича. Проректор 
С. С. Чернявський також приєднався до вітальних слів ректора й 
нагадав, що безпосередньо з діяльністю ювіляра повʼязане 
становлення та наукове зростання багатьох учених і практиків 
системи МВС України, різних органів влади, зміцнення 
професорсько-викладацького корпусу освітніх і наукових установ 
Міністерства освіти і науки України, Національної академії 
правових наук України та Національної академії педагогічних 
наук України. Наукові розроблення відповідного спрямування 
активно використовують в законотворчій роботі, впроваджують у 
освітній процес та правозастосовну діяльність. Нині школа 
філософії права – один із провідних наукових осередків, оскільки 
авторитет її представників визнаний як в Україні, так і за її 
межами. Окрім цього, проректор С. С. Чернявський висловив 
сподівання, що конференція сприятиме жвавій науковій дискусії, 
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а результати обміну думками стануть підґрунтям для 
напрацювання конструктивних пропозицій. 

Традиційно після привітань керівництва академії виступив 
ідейний натхненник і духовний наставник цього філософсько-
психологічного форуму – засновник наукової школи філософії 
права та почесний голова Всеукраїнської асоціації філософії 
права та соціальної філософії, академік (дійсний член) 
Національної академії правових наук України, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
заслужений професор Національної академії внутрішніх справ, 
професор кафедри філософії права та юридичної логіки 
Костицький Михайло Васильович, який у цей день святкував 
свій 70-річний ювілей. Тому після відкриття роботи конференції 
на початку пленарного засідання звучали урочисті вітання для 
ювіляра від поважних урядових і академічних інституцій, що 
гармонійно перейшли в слова вдячності самого Михайла 
Васильовича, який, не зволікаючи, запросив до слова 
доповідачів та розпочав наукову полеміку щодо філософських, 
методологічних і психологічних проблем права.  

Зацікавленість і щирий інтерес викликали виступи відомих 
українських науковців на пленарному засіданні. Після привітань 
ювіляра представили свої доповіді Оніщенко Наталія 
Миколаївна, завідувач відділу теорії держави і права Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького Національної академії 
наук України, академік Національної академії правових наук 
України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, 
професор («Людина і право: контекст сьогодення»); Гультай 
Михайло Мирославович, суддя Конституційного Суду України, 
доктор юридичних наук («Конституційна скарга: методологічний 
вимір»); Сліденко Ігор Дмитрович, суддя Конституційного Суду 
України, доктор юридичних наук («Особливості методології 
досліджень конституційного контролю»); Ібрагімов Михайло 
Михайлович, професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Національного університету фізичного виховання і 
спорту України, доктор філософських наук, професор, 
заслужений працівник народної освіти України («Феноменологія 
права в дискурсі української правової реальності»); Кресін 
Олексій Веніамінович, керівник Центру порівняльного 
правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького 



ISSN 2519-4666. Fìlosofs׳kì ta metodologìčnì problemi prava. 2017. № 2 (14) 
Філософські та методологічні проблеми права 

 

 

 
 

290 

НАН України, член-кореспондент Міжнародної академії 
порівняльного права, кандидат юридичних наук, доцент («Учення 
про елементи методики порівняльно-правового аналізу в працях 
європейських учених-юристів другої половини XVIII – першої 
третини ХІХ століття»); Марчак Віталій Ярославович, заступник 
голови Апеляційного суду Чернівецької області, доктор 
юридичних наук, професор («Психологічний вплив деяких 
обставин кримінального провадження на суд присяжних»); 
Токарська Антоніна Семенівна, професор кафедри теорії та 
філософії права Навчально-наукового інституту права  
та психології Національного університету «Львівська 
політехніка», доктор юридичних наук, професор («Методологія 
життя і наукової творчості академіка М. В. Костицького»); Гвоздік 
Олег Іванович, професор кафедри філософії права та 
юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор 
філософських наук, професор («Логічні критерії процесуальної 
доказовості»); Тихомиров Олександр Деонисович, професор 
кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, професор («Філософія юридичної 
науки»); Кудерміна Олена Іванівна, завідувач кафедри 
юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
доктор психологічних наук, доцент («Екзистенціальні погляди в 
площині сучасної юридичної психології»); Меленко Сергій 
Гаврилович, завідувач кафедри європейського права та 
порівняльного правознавства Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук, 
професор («Обґрунтування феноменології справедливості  
у творчості Анаксімандра Мілетського»). Ці доповіді викликали 
жваву дискусію в аудиторії. Академік Н. М. Оніщенко акцентувала, 
що право має бути дієвим, конструктивним, правильним, 
праведним і орієнтуватися на проблеми людини. Академік 
М. В. Костицький розглянув моральні обмеження держави правом і 
правами людини, а також доктрини, що на сучасному етапі стають 
регуляторами суспільних відносин. Професор О. Д. Тихомиров 
звернув увагу на окремі наукознавчі проблеми та важливість 
вивчення можливостей практичного використання результатів 
дослідження юридичних наук, а професор М. М. Ібрагімов 
слушно наголосив на антропоцентричності сучасного 
філософського дискурсу. 
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Завдяки злагодженій роботі оргкомітету та колективів 
кафедр філософії права та юридичної логіки, юридичної 
психології, відділу організації науково-дослідної роботи, 
редакційно-видавничого відділу й інших підрозділів академії 
присутні заздалегідь отримали не лише програму виступів із 
проектом резолюції конференції, а й збірник тез наукових 
доповідей (понад 150 учасників), відповідальним упорядником 
якого стала доцент кафедри філософії права та юридичної 
логіки Національної академії внутрішніх справ кандидат 
мистецтвознавства, доцент Кумеда Тетяна Андріївна, а також 
комплект матеріалів щодо проведеного заходу та групову 
памʼятну фотографію з ректором та ювіляром. 

Після дебатів пленарного засідання відбулися спеціалізовані 
філософсько-правові та юридично-психологічні обговорення 
проблем права в межах секційних засідань. Роботу першої секції 
«Філософські та методологічні проблеми права» координували 
доктор філософських наук, професор Гвоздік Олег Іванович, 
кандидат юридичних наук, доцент Павлишин Олег 
Володимирович і кандидат юридичних наук, доцент Шевчук 
Роман Миколайович. Окрім їхніх виступів щодо логічних критеріїв 
доказовості, обʼєкта, предмета і структури семіотики права як 
науки, а також метафізичних складових наукового пізнання,  
у процесі роботи секції було презентовано наукові доповіді та 
повідомлення інших науковців, серед яких: Бандура 
Олег Олександрович, професор кафедри філософії права та 
юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор 
філософських наук, професор («Правові антропологія, 
праксеологія та аксіологія: проблема взаємозвʼязку»); 
Вовк Вікторія Миколаївна, віце-президент Європейського 
інституту безперервної освіти, експерт Європейської агенції 
Східноєвропейського розвитку («Право і страх»); Чміль 
Борис Федорович, кандидат філософських наук, професор, 
заслужений працівник народної освіти України («Взаємозвʼязок 
правових і релігійних норм як регуляторів суспільних відносин у 
процесі розвитку культури та цивілізації»); Дурдинець 
Мирослав Юрійович, адʼюнкт кафедри філософії права та 
юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ 
(«Філософсько-правовий аналіз виявів сепаратизму в Європі»); 
Кондратьєв Ігор Михайлович, доцент кафедри філософії права 
та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, 
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кандидат філософських наук («Екзистенціалізм як методологічна 
парадигма сучасної філософії права»); Симон Юрій Сергійович, 
професор кафедри філософії права та юридичної логіки 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат філософських 
наук, доцент («Методологічні характеристики та категорійне 
опредметнення аксіологічного підходу у філософсько-правових 
дослідженнях»); Романюк Богдан Васильович, доцент кафедри 
транспортного права та логістики Національного транспортного 
університету, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений 
юрист України («Філософія слідчої діяльності й нове кримінальне 
процесуальне законодавство України»); Кушакова-Костицька 
Наталія Вадимівна, кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, заслужений юрист України («Освіта в контексті 
формування інформаційного суспільства: філософсько-правовий 
ракурс»); Мозоль Наталія Іванівна, професор кафедри теорії 
держави та права Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент («Головні напрями 
конституційного оновлення гарантування громадянських і 
політичних прав та свобод»); Кельман Михайло Степанович, 
професор кафедри теорії та філософії права Національного 
університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, 
професор («Диригент науки (з нагоди 70-річного ювілею 
професора Костицького Михайла Васильовича)»); Стецюк Петро 
Богданович, суддя Конституційного Суду України у відставці, 
кандидат юридичних наук, доцент, доктор права 
(«Конституційний розвиток у сучасному світі: теоретико-
методологічні аспекти»); Лаврик Галина Володимирівна, 
завідувач кафедри правознавства вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 
доктор юридичних наук, професор («Західноєвропейська ідея 
народного суверенітету ХІХ – початку ХХ століття та її 
наповнення вітчизняною складовою»), Бровко Наталія Іванівна, 
завідувач кафедри історії, теорії держави і права та державного 
будівництва Білоцерківського національного аграрного 
університету, кандидат юридичних наук, доцент («Філософсько-
правовий аналіз місця правосвідомості в системі суспільної 
свідомості в період соціальної трансформації»); Луцький Андрій 
Іванович, ректор Івано-Франківського університету права імені 
Короля Данила Галицького, доктор юридичних наук, доцент 
(«Методологічні проблеми правової ідеології як регулятора 
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суспільних відносин»); Луцький Мирослав Іванович, перший 
проректор Івано-Франківського університету права імені Короля 
Данила Галицького, доктор юридичних наук, доцент 
(«Методологічні проблеми дослідження правової системи 
ЗУНР»); Грищук Віктор Климович, декан юридичного факультету 
Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
(«Зловживання кримінальним правом як філософсько-правова 
проблема»); Кравець Віталій Михайлович, завідувач кафедри 
філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
(«Глобалізаційні трансформації в контексті проблеми 
методологічного дискурсу поняттєвого консенсусу»); Косьмій 
Михайло Михайлович, декан факультету архітектури та 
будівництва Приватного вищого навчального закладу Івано-
Франківського університету права імені Короля 
Данила Галицького, кандидат юридичних наук, доцент 
(«Морально-етичні цінності в містобудівельному законодавстві»). 
Окрім цього, з доповіддю «Проблеми аналізу методів ухвалення 
законодавчих рішень: методологічний коментар» виступив гість 
з-за кордону – Корибскі Анджей Гжегор, відомий спеціаліст у 
галузі теорії та філософії права, представник Університету 
Марії Кюрі-Склодовської, доктор юридичних наук, професор 
(м. Люблін, Республіка Польща). Спільно з ним представила 
результати власних наукових досліджень Чіслова Тетяна 
Миколаївна, магістр права, магістр державного управління 
Університету Марії Кюрі-Склодовської, помічник народного 
депутата України. 

У секційній роботі взяли участь також Д. В. Андреєв, 
О. П. Антіпова, М. І. Боднарук, С. С. Бутенко, І. М. Вороніна, 
М. О. Геревич, О. В. Грищук, І. А. Демидова, В. О. Десятник, 
В. І. Дрозд, О. В. Дручек, О. Б. Загурський, Ю. В. Івченко, 
Б. В. Калиновський, Н. В. Камінська, Ю. О. Клюєва, О. С. Колюшева, 
Т. В. Кондратюк-Антонова, О. М. Конопацька, Ю. О. Липовець, 
Л. О. Макаренко, П. І. Мамчин, І. І. Марунич, Р. В. Михайленко, 
К. О. Ногіна, О. В. Носенко, В. Ю. Омельченко, О. Ю. Осадько, 
Б. В. Островська, О. З. Панкевич, Г. М. Петрова, О. Л. Пилипишак, 
І. І. Подік, Л. Л. Радухівська, О. А. Рівчаченко, М. М. Роговенко, 
І. В. Сердюк, Ю. М. Сидорчук, З. Ф. Сіверс, В. М. Сокрут, 
В. І. Стус, В. І. Тимошенко, І. С. Тімуш, І. Д. Ткачук, О. В. Тюріна, 
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Г. М. Федущак-Паславська, О. І. Ходоба, Ю. М. Чорноус, 
А. О. Шевченко, О. В. Шумейко, В. В. Яремчук, Д. О. Яровий та інші 
українські й зарубіжні науковці, аспіранти, здобувачі, магістранти і 
представники студентського та курсантського самоврядування. 

Роботою другої секції «Психологічні аспекти правової теорії 
та юридичної практики» керували професор кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ, доктор 
психологічних наук, професор Медведєв Володимир 
Степанович, професор кафедри юридичної психології 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних 
наук, професор Казміренко Людмила Іванівна і завідувач 
кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх 
справ, доктор психологічних наук, доцент Кудерміна Олена 
Іванівна. Вони розпочали секційну роботу доповідями щодо 
категорії «особистість» в сучасній вітчизняній юридичній 
психології та юридико-психологічного коментаря до ст. 20 
Кримінального кодексу України.  

У процесі роботи другої секції власні наукові доповіді 
представили Цільмак Олена Миколаївна, професор кафедри 
криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського 
державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор («Класифікація і систематизація професійно 
важливих якостей шляхом селекції та симпліфікації»); 
Черновський Олексій Костянтинович, завідувач кафедри 
юридичної психології Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук, доцент («Правове 
мислення як специфічна риса юридичної діяльності»); Юрчук 
Ольга Федорівна, професор кафедри управління та роботи з 
персоналом Національної академії внутрішніх справ, кандидат 
філологічних наук, доцент («Перспективи розвитку превентивної 
комунікації»); Казміренко Вікторія Олександрівна, старший 
викладач кафедри юридичної психології Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник («Вплив соціальних мереж на свідомість підлітка»); 
Землянська Олена Володимирівна, професор Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор 
психологічних наук, професор («Судово-психологічна експертиза 
як комплексний метод дослідження особистості в правовому 
полі»); Хохліна Олена Петрівна, професор кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ, доктор 



ISSN 2519-4666. Fìlosofs׳kì ta metodologìčnì problemi prava. 2017. № 2 (14) 
Філософські та методологічні проблеми права 

 

 

 
 

295 

психологічних наук, професор («Проблеми використання в 
юридико-психологічних дослідженнях пояснювальних принципів, 
що походять із філософії»); Кощинець Віктор Васильович, 
адвокат, кандидат юридичних наук, доцент («Межі компетенції 
експерта-психолога»); Романенко Оксана Вікторівна, професор 
кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх 
справ, доктор психологічних наук, професор («Формування 
особистості майбутніх правоохоронців на етапі професійної 
підготовки»); Мороз Людмила Іванівна, провідний науковий 
співробітник відділу організації наукової роботи Одеського 
державного університету внутрішніх справ, доктор психологічних 
наук, професор, у співавторстві з Яковенко Сергієм Івановичем, 
професором кафедри психології та педагогіки Одеського 
державного університету внутрішніх справ, доктором 
психологічних наук, професором («Уявлення про законність і 
справедливість як складові правосвідомості»); Меленко 
Оксана Володимирівна, доцент кафедри юридичної психології 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
кандидат юридичних наук («Пробація як форма соціального та 
психолого-правового контролю»). 

Окрім доповідачів, з науковими повідомленнями та репліками 
мали можливість виступити Д. О. Александров, О. В. Андрієнко, 
Н. І. Білецька, Є. В. Бреус, О. О. Весна, С. Б. Власенко, 
О. А. Галустян, О. А. Герасименко, М. В. Дідковська-Бідюк, 
В. В. Доценко, В. М. Духневич, В. І. Євтушенко, О. О. Колінько, 
О. М. Кочубейник, С. Л. Кравчук, І. М. Кухтіна, А. В. Ландіна, 
Н. О. Левченко, Р. Я. Лемик, Л. В. Ленська, А. О. Лінник, С. Л. Лісун, 
М. Ю. Лукашенко, О. Л. Мартенко, Н. Е. Мілорадова, 
Т. В. Москаленко, К. Ю. Мураненко, Л. В. Никоненко, К. М. Новікова, 
І. М. Охріменко, С. О. Павленко, Т. О. Пакліна, А. Я. Палюх, 
І. І. Пампура, С. В. Папаяні, М. В. Підболячний, К. А. Радченко, 
Л. А. Рибик, В. Г. Севрук, О. Ю. Сидоренко, С. І. Сімакова, 
В. В. Строїч, Н. Є. Твердохлєбова, О. Ю. Тетюшева, С. В. Харченко, 
С. А. Часник, О. Г. Чебукіна, Т. О. Черниш, І. О. Шаповалова, 
Н. Ю. Ярема та інші відомі фахівці в галузі юридичної психології. 

Після завершення секційних обговорень для підведення 
підсумків конференції та узагальнення можливих шляхів 
розвʼязання розглянутих проблем учасники заходу знову 
зібралися разом у залі засідань вченої ради академії, де 
академік М. В. Костицький ознайомив присутніх зі змістом 
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власної доповіді на тему «Онтологічна потреба корекції 
взаємозвʼязку прав та обовʼязків як складових правового статусу 
в сучасному суспільстві». 

Проректор Національної академії внутрішніх справ 
С. С. Чернявський на підведенні підсумків роботи конференції 
підкреслив представницький склад її учасників, позитивно оцінив 
атмосферу проведення пленарного та секційних засідань, 
висловив сподівання щодо продовження цієї традиції та 
запропонував розглянути підготовлений членами оргкомітету 
проект резолюції VII Всеукраїнської науково-теоретичної 
конференції «Філософські, методологічні та психологічні 
проблеми права». На думку С. С. Чернявського, цей проект 
містить низку цікавих і конструктивних рекомендацій у різних 
сферах (науковій, освітній, організаційній тощо). Таким чином, 
після обговорення резолюцію було схвалено учасниками заходу 
в такій редакції. 

1. Рекомендувати розвивати такі загальні напрями: логіка 
та методологія правознавства, правові онтологія, аксіологія та 
гносеологія, філософія прав людини, філософські проблеми 
правоохоронної діяльності, юридична компаративістика, 
семіотика права. З цією метою продовжувати наукові 
дослідження:  

– філософських (онтологічних, гносеологічних, аксіологічних, 
праксеологічних тощо) проблем правотворчості, правозастосування 
та правоохоронної діяльності;  

– світоглядно-теоретичних засад забезпечення ефективної 
протидії злочинності та напрямів удосконалення правової 
політики держави в цій сфері;  

– методологічних засад протидії корупції;  
– у галузі історії та методології філософії права, онтології, 

аксіології, гносеології та антропології права;  
– у галузі юридичної логіки, семіотики права; 
– логіко-філософських засад удосконалення діяльності 

поліції та системи правоохоронних органів із розкриття і 
розслідування злочинів;  

– співвідношення моралі та права, етико-естетичних проблем 
права; 

– взаємозвʼязку релігії та права, проблем правового 
регулювання релігійного життя;  

– співвідношення істини і цінностей у праві;  
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– методологічних засад підвищення рівня загальної, правової, 
морально-етичної та естетичної культури правоохоронців, їхньої 
національно-патріотичної самосвідомості;  

– окремих філософських проблем юриспруденції, галузевих 
юридичних наук і правоохоронної діяльності (римського права як 
феномену правової дійсності, онтологічних засад 
правосвідомості, концептуальних засад інтегрування сучасного 
правознавства, основних типів праворозуміння, злочину та 
покарання, філософсько-правових засад реформування правової 
системи України, системи вищої юридичної освіти, гендерної 
політики, протидії торгівлі людьми та міграційної політики, 
захисту прав людини, розвитку інформаційного суспільства 
тощо) та інших праксеологічно-правових питань. 

2. Розглянути можливість запровадження дисципліни 
«Основи філософії права» для курсантів і студентів на 
випускному курсі на базі програми зі здобуття вищої освіти 
ступеня бакалавр, яка б узагальнювала світоглядні знання та 
була б логічним підсумком опрацювання системи філософських 
дисциплін під час здобуття вищої юридичної освіти. 

3. Стимулювати розробки молодих науковців, надаючи їм 
можливість публікувати результати власних досліджень у 
рубриці «Трибуна молодого вченого» академічного фахового 
журналу «Філософські та методологічні проблеми права»,  
а також збірниках тез доповідей науково-теоретичних, науково-
практичних конференцій, круглих столів і читань.  

4. Розмістити перелік наукових праць у пошукових системах 
Google Академія та Google Scholar, які індексують тексти наукових 
публікацій і здійснюють розширений пошук академічної літератури 
різних джерел, головними з яких є рецензовані статті, дисертації, 
книги, анотації, статті академічних видань у бібліографічних 
каталогах і бібліотечних збірках професійних асоціацій, сховищах 
варіантів робіт, репозитаріях вишів та інших організацій.  

5. Редакційній колегії академічного фахового журналу 
«Філософські та методологічні проблеми права» та іншим 
відповідальним особам послідовно реалізувати комплекс вимог 
для індексування періодичного видання в міжнародних 
наукометричних базах. 

6. Запровадити відзнаку за здобутки в галузі філософії права, 
яку буде вручатиме президент Всеукраїнської асоціації філософії 
права і соціальної філософії. Відзнаками нагороджувати молодих 
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науковців, які активно досліджують філософські та методологічні 
проблеми юриспруденції (за підсумками календарного року),  
а також здобувачів вищої освіти, які продемонстрували найвищий 
рівень знань із філософії права (за підсумками навчального року). 

7. Рекомендувати науковцям продовжувати та 
поглиблювати співпрацю з Всеукраїнською асоціацією філософії 
права і соціальної філософії шляхом опублікування результатів 
наукових досліджень у періодичних виданнях, які виходять 
друком під егідою асоціації, укладання колективних монографій, 
збірників наукових праць, навчальних видань і проведення 
наукових форумів. 

Після цього відбулося чергове зібрання громадської 
організації «Всеукраїнська асоціація філософії права і соціальної 
філософії», на якому було проведено вибори президента 
асоціації. У результаті обговорення загальну підтримку отримала 
кандидатура професора кафедри філософії права та юридичної 
логіки Національної академії внутрішніх справ, доктора 
філософських наук, професора Бандури Олега Олександровича. 

Також було запропоновано обрати та ввести до складу 
президії Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної 
філософії відомих фахівців у цій галузі знань, а саме – члена-
кореспондента Національної академії правових наук України, 
доктора юридичних наук, професора Максимова Сергія Івановича 
(віце-президент), доктора юридичних наук, професора Меленка 
Сергія Гавриловича (віце-президент), кандидата юридичних наук, 
доцента Павлишина Олега Володимировича (віце-президент), 
кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника 
Кушакову-Костицьку Наталію Вадимівну (генеральний секретар 
Асоціації). Зазначені кадрові ініціативи та пропозиції щодо 
подальшого розвитку й поглиблення продуктивної взаємодії 
науковців із різних наукових і навчальних осередків, підтримки 
регіональних центрів науково-дослідної роботи, загальної 
активізації діяльності асоціації та наукової спільноти за низкою 
окреслених напрямів отримали схвалення, були підтримані 
президією та іншими членами асоціації шляхом голосування. 

Динамічність суспільно-політичних реалій та інертність їх 
правової оцінки підштовхують наукову спільноту до пошуку 
інструментарію дослідження правової реальності. Теоретичним 
підґрунтям і світоглядним базисом такого інструментарію постає 
методологія юридичної науки. Саме методологія в умовах 
невизначеності новітньої парадигми праворозуміння потребує 
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діалогічного пошуку її категоріального каркаса. Вищевказані 
обставини спонукали до пропозиції представників кафедри 
філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ щодо планування проведення наступного 
заходу під егідою асоціації та за участі її членів, а саме – 
проведення 7 грудня 2017 року чергового засідання 
методологічного семінару академії на тему «Семіотика права та 
її методологічне значення для розвитку сучасного 
правознавства». Цей захід має долучити авторитетних науковців 
і молодих учених (магістрантів, аспірантів, здобувачів) до 
обговорення нових підходів, визначення сутності та призначення 
права як соціокультурного феномену, варіантів інтерпретації 
його структурної організації, способів і моделей обґрунтування 
права, некласичних типів праворозуміння, пошуку інтегративних 
методологічних засад юриспруденції, а також напрямів 
удосконалення правотворчої, правозастосовчої та 
правоохоронної діяльності. 

Підсумовуючи результати проведеної роботи, було 
висловлено подяку ректорові Національної академії внутрішніх 
справ Чернєю Володимиру Васильовичу за високий рівень 
організації конференції й зібрання асоціації, гостинну і творчу 
атмосферу наукового форуму, а також висловлено сподівання 
щодо подальшого розвитку наукової співпраці в галузі 
філософсько-правових та юридично-психологічних досліджень. 
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