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Правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод людини і 
громадянина 

 

1. Становлення і розвиток правових механізмів забезпечення і захисту прав та 
свобод людини і громадянина (історико-правові аспекти).  

2. Методологічні проблеми дослідження стану юридичного забезпечення і 
захисту прав та свобод людини і громадянина.   

3. Удосконалення правових  механізмів забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина (теоретико-методологічні та практико-прикладні аспекти). 

4. Міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби забезпечення прав 
людини в Україні. 

5. Рішення Європейського суду з прав людини в механізмі забезпечення та 
захисту прав і свобод людини і громадянина. 

6. Особливості реалізації, механізми забезпечення й гарантій основних 
суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів особи. 

 

Проблеми формування національної правової системи України  
 

1. Історичні засади процесу формування національної правової системи 
України. 

2. Методологічні проблеми дослідження стану правової системи України. 

3. Сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. 

4. Розвиток правової системи України в умовах становлення європейського 
правового простору. 

5. Нормотворча та правозастосовна діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

 

Правове забезпечення державного будівництва, розвитку 
політичної системи та місцевого самоврядування  

 

1. Проблеми удосконалення правового регулювання компетенції органів 
публічної влади та державно-правової конфліктології.    

2. Конституційно-правове регулювання механізму реалізації публічної влади в 
Україні. 

3. Державно-правові проблеми забезпечення національної безпеки України. 

4. Проблеми функціонування органів виконавчої влади та адміністративно-
правових відносин на сучасному етапі. 
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5. Проблеми удосконалення організації та функціонування влади на місцевому 
рівні. 

6. Механізми державного регулювання господарських відносин в Україні.  

 

Правове регулювання інноваційного розвитку України 
 

1. Цивільно-правові засоби забезпечення інноваційного розвитку. 

2. Правові проблеми інноваційного розвитку аграрного сектора економіки 
України.  

3. Проблеми реалізації та захисту прав інтелектуальної власності в умовах 
сучасного технологічного розвитку. 

4. Правове забезпечення інноваційної політики держави.  

5. Правові режими здійснення інноваційної та інвестиційної діяльності.  

6. Міжнародні стандарти і правове забезпечення розбудови інформаційного 
суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір. 

 

Правове забезпечення інформаційної сфери України  

1. Теоретико-правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства, 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері. 

2. Теоретико-методологічні засади правового регулювання інформаційної 
діяльності, розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства 
України. 

3. Актуальні проблеми правової інформатики, системної інформатизації 
нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності.  

4. Розробка і впровадження інформаційно-правових підсистем                
електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних в галузі 
держави і права. 

5. Правові засади захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, 
технічного захисту інформації та інших проблем інформаційної безпеки в умовах 
глобалізації. 

6. Проблеми юридичної відповідальності та протидії правопорушенням в 
інформаційній сфері. 

7. Досвід іноземних країн та історичний досвід правового регулювання в 
інформаційній сфері, проблеми імплементації норм міжнародного 
інформаційного права в законодавство України». 
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Правові засоби боротьби зі злочинністю  
 

1. Методологічні та теоретичні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні в 
умовах сучасного розвитку. 

2. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правового, кримінально-
процесуального, кримінально-виконавчого та криміналістичного 
забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина.  

3. Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю. 

4. Методологічні засади функціонування органів кримінального переслідування 
та суду. 

5. Теоретичні та практичні проблеми боротьби зі злочинами у сфері службової 
діяльності на сучасному етапі розвитку України. 

6. Проблеми криміналістичного забезпечення оптимізації слідчої діяльності.  

 

Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку  
 

1. Правові проблеми визначення і реалізації державного суверенітету в умовах 
європейської інтеграції та глобалізації. 

2. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті 
наближення до європейських правових стандартів. 

3. Досвід удосконалення органів державної влади в європейських країнах та 
можливості його застосування в Україні. 

4. Конституційно-правові аспекти реформування інституту виборів в аспекті 
міжнародних стандартів.  

5. Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні 
злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід.  

6. Дослідження міжнародного та європейського досвіду правової охорони та 
захисту прав інтелектуальної власності в процесі гармонізації національного 
законодавства.  

7. Уніфікація приватного права Європи та тенденції розвитку цивільного 
законодавства у контексті Євроінтеграції.  


