
  



Початок конференції – 29 червня 2021 року об 11.00 
Регламент конференції: 

- виступи до 15 хв. 
- обговорення та дискусії до 5 хв. 

  
 
1. Вступне слово  
Шемшученко Юрій Сергійович 
(директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор 
юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України) 
 
2. Вітальне слово 
Скрипнюк Олександр Васильович 
(заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений 
юрист України) 
 
3. Проблеми тлумачення норм права в контексті соціальних прав людини 
Оніщенко Наталія Миколаївна 
(завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН 
України, Заслужений юрист України) 
 
4. Тлумачення норм права як форма реалізації права  
Костицький Василь Васильович  
(доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України) 
 
5. Захист державних інтересів і відповідальність держави (деякі теоретичні 
питання)  
Кубко Євген Борисович 
(президент юридичної фірми «Салком», доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України) 
 
6. Юридична техніка судової практики та її роль у правотворчості держави  
Шутак Ілля Дмитрович 
(професор кафедри права ПВНЗ Університету Короля Данила, доктор юридичних 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки 
України) 
 
7. Проблеми тлумачення норм адміністративного права  
Андрійко Ольга Федорівна 
(завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України) 
  



 
8. Актуальні проблеми правової визначеності та тлумачення норм права на 
сучасному етапі правової реформи 
Пархоменко Наталія Миколаївна 
(вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-
кореспондент НАПрН України) 
 
9. Проблеми сучасного українського унітаризму у фокусі доктринального 
тлумачення Конституції України 
Батанов Олександр Васильович 
(провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого 
самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
доктор юридичних наук, професор) 
 
10. Судове право тлумачення: особливості та практичне значення  
Бобровник Світлана Василівна 
(завідувач кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, 
професор) 
 
11. Прийоми телеологічного способу тлумачення норм права  
Малишев Борис Володимирович 
(професор кафедри теорії та історії держави та права Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук) 
 
12. Поняття та сутність юридичної техніки тлумачення норм права: теоретико–
правові аспекти  
Дзейко Жанна Олександрівна 
(професор кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук) 
 
13. Взаємодія законотворчості та політичного плюралізму в сучасних умовах 
розвитку України   
Дідич Тарас Олегович 
(професор кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук) 
  
14. Колізії у законодавстві: шляхи попередження, подолання та усунення 
Макаренко Лариса Олександрівна 
(старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник) 
  



 
15. До питання виникнення системних помилок в тлумаченні права у зв’язку з 
проблемою об’єкта  юридичної науки     
Мірошниченко Марія Іванівна  
(професор кафедри теорії та історії Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор) 
 
16. Variety of theoretical approaches to legal interpretation   
Shevchenko Anatolii Yevheniiovych 
(Head of the Department of Theory, History of Law and State and Constitutional Law, 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Doctor of Law, Professor) 
Kudin Serhii Volodymyrovych 
(Professor of the Department of Theory, History of Law and State and Constitutional 
Law, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Doctor of Law, Associate Professor) 
 
17. Науково-правова доктрина та її значення у правотлумаченні 
Шевченко Анатолій Євгенійович 
(завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права 
Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, 
професор, Заслужений юрист України,) 
Антошкіна Валерія Костянтинівна  
(доцент кафедри теорії, історії права та держави та конституційного права 
Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат юридичних наук, 
доцент) 
 
18. Деякі особливості тлумачення понять у доктрині судової влади 
Булкат Марина Сергіївна 
(начальник відділу претензійно-позовної роботи управління юридичного 
забезпечення Верховного Суду, доцент кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права та суспільних 
відносин відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
доктор юридичних наук) 
 
19. Вплив неофіційного тлумачення через громадську думку на формування 
уявлення про законність, справедливість та правопорядок 
Луцький Роман Петрович 
(директор Науково-дослідного інституту імені Академіка Івана Луцького, доктор 
юридичних наук, професор Університет Короля Данила) 
 
20. Взаємозв’язок теоретичних концептів права та юридичної практики (на 
прикладі категорії «правова суб’єктність»)  
Січевлюк Володимир Антонович  
(доцент кафедри фондового ринку та корпоративного управління Українського 
інституту розвитку фондового ринку, доктор юридичних наук, доцент) 
 
  



21. Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення 
Акуленко Данило Юрійович 
(аспірант Інституту теорії держави і права  імені В. М. Корецького) 
 
22. Деякі питання тлумачення положень статті 27 Кримінального Кодексу України 
Беніцький Андрій Сергійович 
(професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету 
Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
професор) 
 
23. Тлумачення права як проблема юридичної герменевтики: окремі питання 
теорії 
Богініч Олег Леонідович 
(старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник) 
 
24. Поняття та сутність правової обізнаності 
Варакута Ірина Олександрівна 
(аспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України) 
 
25. Тлумачення права: аксіологічний вектор розвитку 
Варич Ольга Григорівна 
(доцент кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук) 
 
26. Вплив соціально-політичний подій в Європі XVІ-XVII  ст. на розвиток правової 
доктрини нового часу 
Васецький Вячеслав Юрійович 
(науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук) 
 
27. Права людини: захист та забезпечення 
Винокуров Валерій Вікторович 
(aспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М.  
Корецького НАН України)   
 
28. Помилка в загальнофілософському значенні та як предмет дослідження 
юридичної науки 
Гаврилюк Світлана Василівна 
(головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності Голови та заступника Голови 
Верховного Суду) 
  



 
29. Істотні умови договору банківського вкладу за цивільним законодавством 
України 
Д’яченко Тетяна Геннадієвна  
(аспірант відділу проблем цивільного,  трудового і підприємницького права 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України) 
 
30. Динамічне тлумачення у практиці Верховного Суду 
Євграфова Єлизавета Павлівна  
(суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ) 
 
31. Справа теорії про законні очікування при тлумаченні міжнародних договорів. 
Уроки для України 
Звєрєв Євген Олександрович 
(доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права 
національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних 
наук) 
 
32. Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел опублікованих 
у період 1957–1992 рр. 
 Камінська Ілона Василівна 
(докторант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України) 
 
33. Тлумаченні права судом як елемент правотворчості  
Кобан Ольга Геннадіївна 
(доцент кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук)  
 
34. Методологічна основа наукового дослідження інтелектуальної власності як 
ціннісно-правового феномену  
Котенко Микола Віталійович,  
(доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права 
Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 
 
35. Захист державних інтересів і відповідальність держави (деякі теоретичні 
питання) 
Кубко Андрій Євгенович  
(докторант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України, кандидат юридичних наук) 

 
36. Спеціальні гарантії як складова конституційно-правового механізму 
забезпечення прав і свобод людини в Україні 
Лужанський Андрій Васильович 
(науковий консультант, секретаріат Касаційного цивільного суду апарату 
Верховного Суду, кандидат юридичних наук) 
 



37. Права людини та суспільний інтерес: у пошуках балансу 
Львова Олена Леонідівна  
(старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук) 
                                                                  
38. Тлумачення права як вид правової комунікації 
Макеєва Олена Миколаївна 
(доцент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного факультету 
Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук, доцент) 
 
39. Значення правозастосовної практики у досягненні правової визначеності щодо 
підстав дисциплінарної відповідальності судді 
Малашенкова Тетяна Михайлівна  
(аспірант відділу проблеми кримінального права, кримінології та судоустрою 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України) 
 
40. Правоінтерпретаційна функція в системі функцій нотаріату України: 
теоретико–правовий аспект  
Маржина Аліна Анатоліївна,  
(аспірант Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України) 
                                             
41. Розуміння юридичної категорії гідність у правових підходах країн ісламського 
світу 
Марченко Михайло Андрійович   
(аспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України) 
 
42. Генезис судової практики і судового прецеденту   
Мельник Аліна Миколаївна 
(аспірант  відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України) 
 
43. Ідеологічні прояви християнсько-правових традицій у правовій системі  
Міма Ірина Володимирівна  
(завідувач кафедри права і публічного управління та адміністрування Державного 
університету економіки і технологій, кандидат юридичних наук, доцент) 
 
442. Вплив правової доктрини на тлумачення норм права 
Мочульська Марта Євгенівна 
(Перший заступник декана юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук) 
 
45. Юридична процедура офіційного тлумачення правових текстів 
Николина Катерина Валеріївна  
(доцент кафедри теорії та історії права та держави  Інституту права  
Київського національного університету  імені Тараса Шевченка) 
 



46. Народовладдя, як одна із фундаментальних основ реалізації юридичних 
гарантій прав людини в Україні  
Новіцький Владислав Валерійович  
(аспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України) 
 
47. Ясність і чіткість законодавчих положень як вимога правової визначеності  
Огнев’юк Ганна Зіновіївна  
(доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних 
наук) 
 
48. Про окремі терміни і дефініції в законодавстві про гендерну рівність 
Палій Наталія Олегівна 
(аспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України) 
 
49. Проблеми правового регулювання письмової форми договору позики в 
цивільному законодавстві України 
Плавич  Ігор Володимирович  
(аспірант відділу проблем цивільного,  трудового і підприємницького права 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України) 
 
50. Забезпечення реалізації права на доступ до правосуддя як обов’язковий 
атрибут правової держави  
Сверба Юрій Іванович 
(аспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України) 
 
51. Роль та значення держави в неоконесерватизмі  
Середюк Вікторія Володимирівна 
(доцент кафедри теорії та історії права та держави Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент) 
 
52. Історія зародження уявлень про принцип розумності в механізмі тлумачення 
права  
Страшинський Богдан Романович 
(аспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України) 
 
53. Антропоцентризм як парадигма розвитку юридичної науки: історичні витоки 
та сучасний контекст  
Сунєгін Сергій Олександрович 
(старший науковий співробітник відділу теорії держави і права  Інституту держави і 
права  імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук) 
 



54. Тлумачення норм права як структурний компонент механізму правового 
регулювання 
Тарахонич Тетяна Іванівна 
(старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України, кандидат  юридичних наук, старший науковий співробітник) 
 
55.Тлумачення в сучасній юридичній літературі функціонування приватного та 
публічного права   
Теремцова  Ніна Володимирівна  
(доцент кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук) 
 
56. Інтерпретація права як форма реалізації конституційно-правової політики 
Тернавська Вікторія Миколаївна  
(доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища Київського 
національного університету будівництва і архітектури, кандидат юридичних наук, 
доцент) 
 
57. Поняття «вольності» в українській правовій традиції та юридичних документах 
ХV – початку ХХ ст.  
Худояр Леся Вікторівна  
(науковий співробітник відділу історико-правових досліджень Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук) 
 
58. Права людини у демократичному суспільстві  
Чепульченко Тетяна Олексіївна 
(доцент кафедри публічного права факультету соціології і права ННТУ «КПІ» ім. Ігоря 
Сікорського, кандидат юридичних наук) 
 
59. Доктринальна правосвідомість та професійна правосвідомість юриста: 
співвідношення і значення для суспільства   
Шелих Андрій Андрійович  
(студент Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) 


