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1. Сидоренко Ольга Олександрівна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистентка кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема річної науково-дослідницької роботи «Проблеми формування та перспективи 

розвитку правової системи держави», 1,5 друк. арк. 
4. Тема річної науково-дослідницької роботи «Проблеми формування та перспективи 

розвитку правової системи держави», 4,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше здійснено системно і на основі системного, юридико-технічного, 
формально-юридичного та порівняльних методів дослідження проблем впливу 
процесів конвергенції, висвітлено основні напрямки генезису правової системи 
України. Зокрема, проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства на 
сучасному етапі розвитку української держави мають важливий, фундаментальний 
характер. Громадянське суспільство невід’ємно пов’язане з існуванням правової 
держави. Визнання людини вищою соціальною цінністю у ст. 3 Конституції України 
стало важливим кроком на шляху розбудови громадянського суспільства, оскільки 
людина є цінністю не лише для самої себе, а й для всього суспільства, для соціуму. 
Сприяти становленню правової держави в Україні має контроль за діяльністю 
державних органів інститутами громадянського суспільства. Важливою ознакою, яка 
характеризує правову державу, є верховенство правового закону, приділено значну 
увагу дослідженню та застосуванню прецеденту як джерела права.  Особливу увагу 
звернено на обґрунтування висновку, що реалізація правових норм та підвищення 
ефективності правового регулювання зумовлюють потребу у вивченні всіх чинників, 
які сприяють нормальному розвитку правового життя суспільства та правових 
відносин. Подальший розвиток правової системи України та набуття нею якісно 
нових властивостей, які б сприяли розвитку в державі громадянського суспільства та 
утвердженню верховенства права, можливі лише у контексті розвитку 
правосвідомості як окремих громадян, так і суспільства в цілому. Ціннісним ядром 
правової системи є людина. Вона – творець усіх правових явищ і процесів. Від рівня 
її правосвідомості та діяльності залежить якість права, швидкість та ефективність 
формування правової системи. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи: 
Розвиток правової системи України традиційно є пріоритетним напрямком 

досліджень сучасної науки теорії держави і права. Генеза правової системи не може 
відбуватись поза трансформаціями та змінами на рівні її окремих елементів. Система 
права є регулятивним ядром правової системи, що формується, базуючись на 
правовій ідеології певної держави й одночасно виступаючи нормативною основою 
поведінки у сфері права. Діалектика компонентів правової реальності відбувається за 
рахунок відбиття їх у свідомості людини та втілення через даний процес в інших 
юридичних феноменах. У сучасній Україні проголошена пріоритетність 
загальнолюдських цінностей, оскільки без цього неможливий подальший розвиток як 
України в цілому, так і окремих народів, що її населяють. Основними проблемами, 



які стоять на заваді інтеграції європейських цінностей, є корумпованість влади, її 
непідзвітність громадянам; слабкість громадянського суспільства, що виражається 
насамперед у його неготовності ставити вимоги до обраних лідерів та здійснювати 
громадський контроль за органами влади тощо. 

5. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации 
законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», г. 
Кишинев, Республика Молдова, 23-24 марта 2018 г. 

2) Регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні ризики в публічній 
службі: компаративно-правовий аналіз досвіду Країн Східної та Західної традицій 
права», м. Запоріжжя, 28-29 березня 2018 р. 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова правової держави в 
Україні: реалії та перспективи», м. Одеса, 25-26 травня 2018 р. 

4) ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 25-28 вересня 2018 р.  
5) Круглий стіл «Німецький юридичний метод», м. Харків, 27 вересня 2018 р. 
6) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та напрями 

розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів, 19-20 жовтня 2018 р. 
7) Международная научно-практическая конференция «Концепция развития 

правового государства в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных 
процессов», г. Кишинев, 2-3 ноября 2018 г.  

9. Видавнича діяльність: 
Статті: 

1) «Загальнотеоретичний аналіз правової свідомості як каталізатора розвитку 
правової системи України» / О. О. Сидоренко // Проблеми законності. – 2018. – Вип. 
140. –  с. 22-34. – 1,3 д. а.. 

2) «The balance between democracy and the rule of law as a way to establish the law-
governed state» / О. О. Сидоренко // Проблеми законності. – 2018. – Вип. 143. –  1,3 д. 
а.. 

Тези: 
1) «Проблеми формування правової системи в аспекті взаємодії держави і 

громадянського суспільства» / О. О. Сидоренко // Международная научно-
практическая конференция «Особенности адаптации законодательства Молдовы и 
Украины к законодательству Европейского Союза», г. Кишинев, Республика 
Молдова, 23-24 марта 2018 г. – с. 47-49. – 0,3 друк. арк.; 

2) «Протидія корупції як запорука ефективної правової системи держави» / О. О. 
Сидоренко // Регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні ризики в 
публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду Країн Східної та Західної 
традицій права», м. Запоріжжя, 28-29 березня 2018 р. – с. 194-198. – 0,4 друк. арк.; 

3) «Інтеграція європейських цінностей в правову систему України» / О. О. 
Сидоренко // Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова правової 
держави в Україні: реалії та перспективи», м. Одеса, 25-26 травня 2018 р. – с. 16-19. – 
0,3 друк. арк.; 

4) «Аналіз проблемних питань застосування прецеденту у юридичній науці» / О. О. 
Сидоренко // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та 
напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів, 19-20 жовтня 2018 р. – 
с. 8-14. – 0,5 друк. арк.; 



5) «Концепція правової держави в Україні» / О. О. Сидоренко // Международная 
научно-практическая конференция «Концепция развития правового государства в 
Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных процессов», г. Кишинев, 2-3 
ноября 2018 г. – 0,4 друк. арк. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – відсутня  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – відсутні. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 

держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації. – ні. 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – відсутній. 

 
____________к.ю.н., ас. О. О. Сидоренко 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 
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