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Мета роботи:
дослідження історико-теоретичних та методологічних
проблем формування та розвитку правової доктрини
України, проблем удосконалення її конституційних засад;
 Визначення змісту адміністративного, фінансового,
міжнародно-правового, інформаційного, цивільного,
сімейного, житлового, трудового, міжнародного
приватного права;
 ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку
господарського, аграрного, земельного, екологічного
права України;
 визначення найбільш гострих проблем сучасного
кримінального права, кримінології, кримінального процесу,
права судового, кримінально-виконавчого та
криміналістики.


Наукова новизна:
вперше у вітчизняній науковій думці
на рівні п’ятитомної колективної монографії
детально аналізуються особливості, проблеми та
суперечності окремих галузей вітчизняного права,
визначаються перспективи
та основні напрямки подальшого розвитку
правової доктрини України.

Авторами досліджено :
історико-теоретичні та методологічні проблеми
формування та розвитку правової доктрини України,
проблеми удосконалення її конституційних засад,
зміст адміністративного, фінансового, міжнародноправового, інформаційного, цивільного, сімейного,
житлового, трудового,
міжнародного приватного права

Здійснено ґрунтовний аналіз актуальних питань
розвитку господарського, аграрного, земельного,
екологічного права України.
Визначено найбільш гострі проблеми сучасного
кримінального права, кримінології, кримінального
процесу, права судового, кримінально-виконавчого та
криміналістики.

Науковцями окреслено
здобутки усіх галузей
вітчизняної юридичної
науки за 20-річний період
становлення нашої
державності та правової
системи

Детально проаналізовано особливості,
проблеми та суперечності окремих галузей
вітчизняного права, визначено
перспективи та основні
напрямки подальшого розвитку
правової доктрини України.

Практична значущість монографічного
дослідження полягає в тому, що
сформульовані висновки та пропозиції, які
використовуються для розробки проектів
нормативно-правових актів.
Інноваційний

Кодекс суддівської
етики

Ядерний кодекс
України

Трудовий кодекс
України

Про наукову і науковотехнічну експертизу

Про судово-експертну
діяльність

Про Рахункову палату

Про Національний
банк України

Про адміністративні
послуги

Про судоустрій і
статус суддів

Про атестацію
наукових та науковопедагогічних кадрів
вищої кваліфікації

Про наукову і науковотехнічну діяльність

Про вищу освіту

Про запобігання та
протидію корупції

Про Державне бюро
розслідувань

Про прокуратуру

кодекс України

Результати монографічного дослідження знайшли своє
практичне впровадження в багатьох експертних висновках,
зауваженнях та пропозиціях, розроблених на замовлення
Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України,
Верховного Суду, інших центральних та місцевих
органів державної влади.

Наукові результати роботи відображено в 816
публікаціях, в т. ч. :
87 монографіях,
586 статтях,
84 підручниках та навчальних посібниках.

Згідно бази даних Google Sholar загальна
кількість посилань на роботи авторів – складає
5672, h-індекс (за роботою) = 10.
Отримано 11 авторських свідоцтв та патентів
на винаходи.
За даною тематикою захищено 8 докторських
та 8 кандидатських дисертацій.

Результати наукової діяльності були
використані також для вдосконалення
правозастосовчої діяльності, зокрема:
для співробітників органів правопорядку видано
науково-практичні посібники: «Попередження тортур в
Україні», «Довідник слідчого», «Керівництво з
розслідування злочинів», «Настільна книга слідчого,
«Розслідування злочинів корупційної спрямованості»,
«Інноваційні засади техніко-криміналістичного
забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції»;
для суддів Конституційного Суду України, народних
депутатів України – «Конституційний контроль і офіційне
тлумачення в діяльності Конституційного Суду України»,
«Конституційне правосуддя в Україні», «Конституційне
судочинство в Україні».

Пропоноване видання може бути корисне не
лише науковцям, а й практикуючим юристам суддям, прокурорам, адвокатам,
юрисконсультам, слідчим, нотаріусам та ін.

Results of a
monographic research
found their practical
implementation
in many expert opinions,
comments and
suggestions developed
by order of the President
of Ukraine,
the Verkhovna Rada of
Ukraine, the Cabinet of
Ministers of Ukraine,
the Supreme Court of
Ukraine and other central
and local government

