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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ» — ñó÷àñíèé âèùèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä ó ãàëóç³ þðèäè÷íî¿ îñâ³òè ³ íàóêè, íà áàç³ ÿêîãî ñòâîðåíèé
Ï³âäåííèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè, â
ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî îðãàí³÷íî ïîºäíóþòüñÿ íàéâèù³ äîñÿãíåííÿ íàö³îíàëüíî¿ âèùî¿
øêîëè Óêðà¿íè ç ïðîãðåñèâíèìè òåíäåíö³ÿìè ñâ³òîâî¿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè.

Ç ïåðøèõ ðîê³â ñâîãî ³ñíóâàííÿ àêàäåì³ÿ ñòàëà ïðîâ³äíèì íàóêîâî-äîñë³äíèì
çàêëàäîì. Íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà
àêàäåì³ÿ» çä³éñíþºòüñÿ çà îñíîâíèìè òà ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìêàìè ðîçâèòêó íà-
óêè, ÿêà º ñâîºð³äíîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè.

Åôåêòèâí³ñòü òà êîìïëåêñí³ñòü çä³éñíåííÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ áàãàòî â ÷îìó
çàëåæèòü â³ä ³íôîðìîâàíîñò³ ñïåö³àë³ñò³â ç óñ³õ ïèòàíü þðèäè÷íî¿ íàóêè. Ç ìåòîþ
ðîçâèòêó îñâ³òè, ï³äâèùåííÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ç ïèòàíü äåðæàâîòâîð÷î¿ òà ïðàâî-
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷åííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ ç öèõ ïè-
òàíü ç 2003 ðîêó âïåðøå â Óêðà¿í³ ïî÷àâ âèäàâàòèñÿ ñïåö³àë³çîâàíèé þðèäè÷íèé
ðåôåðàòèâíèé æóðíàë, çàñíîâíèê ÿêîãî — Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò «Îäåñüêà
þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ».

«Þðèäè÷íèé ðåôåðàòèâíèé æóðíàë» º ³íôîðìàö³éíèì ïåð³îäè÷íèì âèäàííÿì ó
ñôåð³ þðèñïðóäåíö³¿, ìåòîþ ÿêîãî º îïåðàòèâíå ³íôîðìóâàííÿ þðèäè÷íîãî çàãàëó
ïðî çì³ñò íàâ÷àëüíèõ, íàóêîâèõ òà ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, ùî íàä³éøëè äî ôîíä³â
íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ».

Ó éîãî ï³äãîòîâö³ áåðóòü ó÷àñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ òà ñï³âðîá³òíè-
êè íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè àêàäåì³¿.

Ó äàíîìó âèïóñêó ïðîàíàë³çîâàí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ îïóáë³êîâàí³ ó 2012–2014 ðî-
êàõ òà çáåð³ãàþòüñÿ ó ôîíäàõ á³áë³îòåêè àêàäåì³¿.

Ðåôåðàòè òà àíîòàö³¿, ùî ââ³éøëè äî æóðíàëó, ìàþòü àíàë³òè÷íèé á³áë³îãðà-
ô³÷íèé îïèñ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿. Êîæíîìó çàïèñó ïðèñâîþºòüñÿ íîìåð, ÿêèé
âêëþ÷àº òàê³ åëåìåíòè: øèôð ñïåö³àëüíîñò³, íîìåð æóðíàëó, ð³ê âèäàííÿ òà ïî-
ðÿäêîâèé íîìåð çàïèñó.

Ìàòåð³àëè ðîçì³ùåí³ â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³êó þðèäè÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Äàíèé
íîìåð ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ç óñ³õ äâàíàäöÿòè ñïåö³àëüíîñòåé.

Äîïîì³æíèé àïàðàò âèäàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç ïåðåë³êó âèêîðèñòàíèõ ïåð³îäè÷íèõ
âèäàíü, ïîêàæ÷èêà ³ìåí òà ïåðåë³êó ñêîðî÷åíü.

Âèäàííÿ «Þðèäè÷íîãî ðåôåðàòèâíîãî æóðíàëó» â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ», íàñàìïåðåä, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íàøà á³áë³îòåêà
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü º ä³éñíî íàóêîâîþ á³áë³îòåêîþ çà çì³ñòîì çä³éñíþâàíî¿ áà-
ãàòîãðàííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ÿê ç êîìïëåêòóâàííÿì ôîíä³â, òàê ³ ç ³íôîðìó-
âàííÿì ÷èòà÷³â ç ïèòàíü þðèäè÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè.

Ïîì³òíî, ùî ç âèõîäîì êîæíîãî íîâîãî íîìåðà ðåôåðàòèâíîãî æóðíàëó àíî-
òàö³¿ ³ ðåôåðàòè âñå ãëèáøå â³äîáðàæàþòü çì³ñò êíèã, ñòàòåé, àâòîðåôåðàò³â.
Ñïîä³âàþñü, ùî êîðèñòóâà÷³ íàøî¿ á³áë³îòåêè íå ò³ëüêè áóäóòü ÷àñò³øå çâåðòàòèñÿ
äî ðåôåðàòèâíèõ âèäàíü, à é ñòàíóòü àâòîðàìè ðåôåðàò³â, ùî ïóáë³êóþòüñÿ â
öüîìó âèäàíí³.

Ñåðã³é Ê²ÂÀËÎÂ,
ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»,
àêàäåì³ê ÍÀÏðÍ Óêðà¿íè,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê
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12.00.01 ÒÅÎÐ²ß ÒÀ ²ÑÒÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ;
²ÑÒÎÐ²ß ÏÎË²ÒÈ×ÍÈÕ ² ÏÐÀÂÎÂÈÕ Â×ÅÍÜ

ÒÅÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ

Ê í è ã è

01.01–02.14.1.
340.142 Кононенко В. П. Судебный преце-

дент в международном и национальном праве :
монография / В. П. Кононенко ; под ред.
Л. Д. Тимченко. — Одеса : Фенікс, 2013. —
512 с.
Проанализирована концепция судебного пре-

цедента на разных исторических етапах разви-
тия права. Раскрыты особенности судебного
прецедента как источника права в англосаксон-
ской правовой семье. Омечено возрастание роли
судебного прецедента в романо-германском пра-
ве. Монография состоит из 4 глав. В первой
главе рассмотрен судебный прецедент в между-
народном праве; во второй — особенности пре-
цедентного права в Европе. Третья глава изуча-
ет судебный прецедент в национальном праве; в
четвертой изучена практика прецедентного ре-
шения. Введены именной и предметный
указатели.

01.01–02.14.2.
340.12(075.8) Скакун О. Ф. Теорія права і

держави : підручник / О. Ф. Скакун ; рец.
Ю.М. Оборотов. — 4-те вид., допов. і переробл.
— Київ : Правова єдність, 2014. — 525 с.
Підручник підготовлено відповідно до на-

вчальної програми із загальної теорії держави і
права для юридичних вищих навчальних за-
кладів України. Навчальний матеріал становлять
основні поняття, категорії і проблеми сучасної
теорії права і держави. Усі питання курсу викла-
дено з урухуванням новітніх теоретико-методо-
логічних досягнень світової і вітчизняной юрис-
пруденції, оновленого національного законодав-
ства, узагальнень юридичної практики.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

01.01–02.14.3.
340.5:340.115:81’22 Чистякова Ю. В. Методо-

логічна роль семіотичного підходу у порівняль-
но-правовому пізнанні : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.01 / Чистякова Юлія Воло-
димирівна ; НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — 24 с.
Досліджено проблеми застосування семіотич-

ного підходу у порівняльно-правовому пізнанні,
розроблено концептуальні основи такого засто-
сування. Розглянуто мовленнєву форму втілення
права, яка є підставою для застосування семіо-
тичних ідей у правовому пізнанні. Визначено
основні компоненти семіотичного аналізу права,
і при дослідженні правових знаків та їх конст-
рукцій запропоновано впроваджувати концепцію
структурної семіотики. Визначено необхідність

першочерговості семіотичного аналізу предмета
порівняльно правового дослідження та можли-
вості його застосування у поєднанні з іншими
методологічними підходами. Розглянуто ряд на-
прямів порівняльно-правових досліджень, вико-
ристання в яких семіотичного підходу є
найбільш важливим і нагальним. До таких нале-
жать: визначення загального та особливого у
сприйнятті правових знакових конструкцій у
різних правових системах, питання уніфікації та
гармонізації норм права, здійснення класифікації
правових явищ у порівняльному правознавстві,
переклад правових текстів, порівняльний діах-
ронний аналіз тощо. Здійснено апробацію засто-
сування семіотичного підходу на прикладі конк-
ретних порівняльно-правових досліджень, яка
продемонструвала, що застосування цього мето-
дологічного підходу сприяло уникненню поми-
лок, неправильних ототожнень, синонімії та
омонімії, чіткому розмежуванню різниці у функ-
ціонуванні правових знаків різних правових сис-
тем, можливості та мірі їх зближення і взає-
модії.

Див. також: 10.01–02.14.725.

Ñ ò à ò ò ³

01.01–02.14.4.
35.078.3 Аблякімова Е. Е. Правове і суспільне

значення публічної інформації / Е. Е. Аблякімова
// Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. /
НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер. проблем.
— Одеса, 2013. — Вип. 50. — С. 52 –60.
Проаналізовано поняття та основні ознаки

публічної інформації. Визначено її значення як
об’єкта інформаційних відносин. Охарактеризо-
вано комунікаційні моделі забезпечення доступу
до публічної інформації. Зазначено, що законо-
давство передбачає три основні критерії відне-
сення інформації до категорії «публічна інфор-
мація»: належність до сфери відання суб’єкта
владних повноважень, матеріалізована форма
представлення та володіння такою інформацією
суб’єктом владних повноважень. Вказано, що
доступ до публічної інформації забезпечує за-
хист як приватних, так і публічних інтересів.
Зазначено, що доступ до публічної інформації
реалізується через дві незалежні комунікаційні
моделі — модель мовлення, в якій ініціатором
виступає розпорядник інформації, та консульта-
ційну модель, в якій ініціатором виступає запи-
тувач інформації.

01.01–02.14.5.
340.1 Авраменко Л. В. Розмежування наступ-

ності у праві з іншими суміжними поняттями /
Л. В. Авраменко // Проблеми законності : акад.
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац.
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ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». —
Харків, 2013. — Вип. 121. — С. 3–13.
Проаналізовано терміни й поняття, тісно по-

в’язані з наступністю у праві: «рецепція», «юри-
дична акультурація», «імплементація», «збере-
ження», «засвоєння», «використання», «повто-
рювальність», «правонаступництво», «правовий
досвід», «правова спадщина», «правові тра-
диції». Розглянуто уніфікацію, гармонізацію й
імплементацію як способи впливу міжнародного
чинника на наступність у праві. Зазначено, що
дефініція терміна «наступність» трактувалася
через конструкцію «зв’язок між різними історич-
ними ступенями розвитку права», що зумовлено
діалектичною єдністю перервності й безперерв-
ності економічних та інших суспільних відносин
і власним розвитком права.

01.01–02.14.6.
340.11:165.12 Андрєєв Д. Правосвідомість у

структурі соціально-правової комунікації /
Дмитро Андрєєв // Юридична Україна. — 2013.
— № 5. — С. 11–16.
Розглянуто роль правосвідомості в системі

соціально-правових взаємовідносин. Проаналізо-
вано специфіку соціальної потреби в правовій
регламентації, що дозволило виділити право-
свідомість як домінуючий елемент соціально-пра-
вової комунікації. Зазначено, що пізнання сусп-
ільної потреби в правовому регулюванні і її усв-
ідомлене вираження в конкретній правовій ідеї —
лише попередній, хоча і досить важливий етап
процесу державотворення. За ним слідує спе-
ціальна діяльність держави щодо створення нор-
мативних актів, тобто правотворчий процес, який
повинен законодавчо закріпити правові основи
налагодження діалогу влади та громади. Вказано,
що дієвість соціально-правової комунікації, що
забезпечує поступовий демократичний розвиток
громади, можлива лише в єдності всіх чотирьох
елементів, де вихідним є правосвідомість, що слу-
гує ідейним джерелом права, на основі якого
тільки і виникають правові відносини.

01.01–02.14.7.
342.3:351.746.1(477) Антонов В. О. Суспіль-

ство як об’єкт національної безпеки української
держави / В. О. Антонов // Держава і право.
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук-
раїни. — Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 79–84.
Проаналізовано один із основних об’єктів

національної безпеки Української держави —
суспільство. Особливу увагу приділено дослі-
дженню методології пізнання зазначеного об’єк-
та національної безпеки. Звернено увагу на те,
що спосіб виробництва матеріального життя зу-
мовлює соціальні, політичні й духовні процеси
життя суспільства. Наголошено, що зазначене
положення є основоположним для матеріалі-
стичного розуміння суспільства, а також при
дослідженні проблем, пов’язаних із захистом
національних інтересів і гарантуванням безпеки
суспільства від зовнішніх і внутрішніх загроз.

01.01–02.14.8.
340.11:007 Антошина И. В. Информационная

функция права в системе функций права /
И. В. Антошина // Актуальні проблеми держа-
ви і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Ук-
раїни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 82–87.
Рассмотрена информационная функция права

в системе других правовых функций, раскрыто
ее значение, а также определено ее влияние на
достижение целей каждой правовой функции.
Указано, что информационная функция права
является основной правовой функцией, а ее ре-
ализация связана со всем механизмом действий
права. С ее помощью в знаковой форме отобра-
жается правовая действительность в виде нор-
мативно-правовых предписаний. Определено,
что информационная функция, как и другие ос-
новные функции права, влияет на регулирова-
ние межсубъектных отношений путем доведения
необходимой правовой информации до субъекта.
Отмечено, что под влиянием правовой информа-
ции происходят перемены в сознании и поведе-
нии людей, а осуществление информационной
функции права служит предпосылкой для реали-
зации регулятивной, охранительной, а также
иных функций права. При неразрывной связи
информационной функции права с другими пра-
вовыми функциями она обладает относительной
самостоятельностью и спецификой.

01.01–02.14.9.
342.72/73(470) Белянская О. В. Специфика

непосредственной реализации прав и свобод
личности в частно-правовых отношениях / Оль-
га Викторовна Белянская, Кира Дмитриевна
Бондаренко // Конституционное и муниципаль-
ное право. — 2013. — № 6. — С. 54–57.
Анализируется природа и специфика непос-

редственной реализации прав и свобод личности
в рамках частноправовых отношений. Приводят-
ся примеры из законодательства Российской
Федерации, подтверждающие существование и
наличие особенностей непосредственной реали-
зации прав и свобод в данных отношениях. Ста-
вится вопрос о необходимости пересмотра пони-
мания правового принуждения как исключитель-
ного права государства, с указанием на то, что
средства правового принуждения есть и у
субъектов частного права, не обладающих
властными полномочиями.

01.01–02.14.10.
340.12 Білоусов О. С. Доступ до публічної

інформації як чинник формування громадянсько-
го суспільства в Україні / О. С. Білоусов // Ак-
туальні проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ
ОЮА, Південноукр. центр гендер. проблем. —
Одеса, 2013. — Вип. 50. — С. 18–25.
Розглянуто Закон України «Про доступ до

публічної інформації» з точки зору формування
інформаційного суспільства. Визначено та аргу-
ментовано важливість та необхідність цього за-
кону на нинішньому етапі розвитку України.
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проведено порівняння з попередніми норматив-
но-правовими актами, що регулюють суспільні
відносини, які виникають у сфері інформаційно-
го суспільства. Зазначено, що прийняття Закону
України «Про доступ до публічної інформації»
стало важливим кроком для законодавчого уре-
гулювання конституційного права кожного
вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію та забезпечення прозо-
рості і відкритості у діяльності органів держав-
ної влади. Зауважено, що для убезпечення норм
Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» від будь-яких спроб звуження через прий-
няття нових нормативно-правових актів, останні
мають належним чином проходити юридичну
експертизу на відповідність нормам даного зако-
ну із залученням провідних вітчизняних і зару-
біжних фахівців та представників організацій
громадянського суспільства.

01.01–02.14.11.
340.111.5:316.48 Бобровник С. Новітні мето-

ди дослідження компромісу і конфлікту як со-
ціальних явищ / С. Бобровник // Право Украї-
ни. — 2014. — № 2. — С. 262–271.
Досліджено наукові методи пізнання компро-

місу і конфлікту як соціальних інститутів. Ви-
значено співвідношення методу і методологічно-
го підходу. Особливу увагу приділено аналізу
нових методів вивчення компромісу і конфлікту.
Запропоновано характеристику функціонального
методу, що досліджує компроміс і конфлікт з
точки зору їх функцій і дисфункцій, а також
системно-структурного методу, що надає мож-
ливість дослідити не тільки структуру аналізова-
них категорій, але і їх місце в системі соціаль-
них інститутів. Визначено значення методу гер-
меневтики, що визначає компроміс і конфлікт як
способи буття суспільства; феноменологічно-
го — як результату пізнання суспільних фено-
менів; синергетичного — як результату комуні-
кації суб’єктів.

01.01–02.14.12.
342.41 Волинець В. В. Забезпечення верхо-

венства права як умова функціонування сучас-
ної правової держави / В. В. Волинець // Дер-
жава і право. Юридичні і політичні науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 28–35.
Досліджено роль принципу верховенства пра-

ва у функціонуванні сучасної правової держави
та утвердженні конституціоналізму. Доведено
значення забезпечення цього принципу як умови
успішності реалізації державою своїх функцій, а
також побудови цілісної та орієнтованої на за-
хист прав людини державної правової політики.
Зазначено, що принцип верховенства права по-
стає для правової держави не тільки як одна з її
фундаментальних ознак, а й як загальна умова
реалізації будь-якої її діяльності. Вказано, що,
будучи детермінованим правом, діяльність дер-
жави виступає водночас й засобом забезпечення

принципу верховенства права. На практиці це
означає, що кожна з функцій держави у той чи
інший спосіб покликана забезпечувати верховен-
ство права як сутнісну ознаку та керівний прин-
цип правової держави.

01.01–02.14.13.
340.121 Волинець В. В. Функції держави і

правове забезпечення її взаємодії з громадянсь-
ким суспільством / В. В. Волинець // Держава і
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр.
/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України. — Київ, 2013. — Вип. 59. —
С. 16–23.
Досліджено поняття функцій сучасної держа-

ви в аспекті розвитку системи правових ме-
ханізмів взаємодії демократичної держави і гро-
мадянського суспільства. Обґрунтовано роль
громадянського суспільства як специфічної сфе-
ри суспільних відносин, де реалізується
діяльність демократичної держави та визна-
чається її соціальна сутність і призначення, які
знаходять своє відображення у системі законо-
давства. Зазначено, що важливою складовою
функції забезпечення взаємодії з громадянським
суспільством в умовах перехідних державно-пра-
вових і політичних режимів є цілеспрямована
діяльність держави щодо формування механізмів
участі громадянського суспільства у право-
творчій, правозастосовній та правоохоронній
діяльності. Тобто держава повинна постійно за-
безпечувати реальну можливість громадянсько-
му суспільству впливати на діяльність держави,
на корекцію її окремих функцій у частині визна-
чення їх пріоритетності, а також форм, методів
та засобів їх реалізації.

01.01–02.14.14.
340.11:061.1ЄС(477) Гетьман І. В. Мисленнє-

ва діяльність у правовій герменевтиці як квінт-
есенція процесу адаптації законодавства Украї-
ни до європейського права / І. В. Гетьман //
Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т «Юрид.
акад. України ім. Я. Мудрого». — Харків, 2013.
— Вип. 121. — С. 13–21.
Досліджено процес адаптації законодавства

України до європейського права з використанням
прикладних знань теорії розуміння — герменевти-
ки, зокрема, її правової складової частини. Дета-
лізовано конструкцію адаптаційного процесу як
мисленнєвої діяльності, визначено її етапи, вивче-
но передумови, викладено альтернативні знання з
даної проблематики. Зауважено, що у деяких
сучасних наукових працях у галузі права підкрес-
лено вагому користь напрацювань герменевтич-
ної методології у вивченні й поліпшенні взаєморо-
зуміння учасників правового спілкування, що
відбувається в усній формі. Зазначено, що все
частіше висловлюється думка: герменевтичний
підхід як правова філософія має використовува-
тись і у правознавстві, і у правотворчості.
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01.01–02.14.15.
340.11 Годяк А. І. Реформування правової ос-

віти працівників органів внутрішніх справ Украї-
ни / А. І. Годяк // Актуальні проблеми держави
і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 586–591.
Обґрунтовано необхідність реформування

правової освіти працівників органів внутрішніх
справ України, а звідси і завдання Міністерства
внутрішніх справ України: реформувати систему
правової освіти правоохоронних органів з метою
створення якісно нової української міліції,
діяльність якої відповідала б сучасним світовим
стандартам. Виявлено методичні, політичні та
економічні особливості становлення сучасної
моделі підготовки спеціалістів у сфері правоохо-
ронної діяльності. Працівника міліції розглянуто
не тільки як представника органу виконавчої
влади в системі державної структури і системі
органів внутрішніх справ України, а й як
суб’єкт, який безпосередньо організовує роботу
у напрямку розбудови соціально-правової та де-
мократичної держави.

01.01–02.14.16.
349.3(477) Гольцова О. Є. Нетипові соціальні

регулятори як специфічні норми в системі со-
ціального регулювання / О. Є. Гольцова // Дер-
жава і право. Юридичні і політичні науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 46–52.
Досліджено нетипові соціальні регулятори як

специфічні норми у загальній системі соціальних
норм та особливої регулюючої ролі правових
норм. Проаналізовано основні соціальні регуля-
тори та з’ясовано особливу роль правових типо-
вих соціальних регуляторів. Розглянуто місце і
роль цих регуляторів на сучасному етапі розвит-
ку теорії права. Зроблено висновок про те, що
нетипові норми соціального регулювання, насам-
перед правові презумпції, аксіоми, фікції, є важ-
ливою складовою в загальній системі норм со-
ціального регулювання. Вказано основні шляхи
розробки спеціалізованих або нетипових норм.
Виділено об’єктивний і суб’єктивний моменти у
причинах створення спеціалізованих норм. За-
значено, що існує недостатній рівень теоретич-
ного опрацювання проблеми нетипових соціаль-
них регуляторів у правовій системі України.

01.01–02.14.17.
340.12 Гордимов А. В. Доктринальні джерела

права та права людини в романо-германській та
англосаксонській правових системах / А. В. Гор-
димов // Держава і право. Юридичні і політичні
науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2013.
— Вип. 59. — С. 43–47.
Розглянуто розвиток доктринальних джерел

права у зв’язку з дотриманням прав людини в
сучасному світі, який характеризується як гло-
бальний процес, що об’єднує основні правові

системи в напрямі їх гуманізації, а також розви-
ток правової доктрини в контексті захисту прав
і свобод людини в романо-германській та англо-
саксонській правових системах. Показано, що
права та свободи людини по-різному відобража-
ються в ієрархічній структурі джерел права ро-
мано-германської та англосаксонської правових
систем. Обґрунтовано, що права людини є фак-
тором, який пом’якшує суперечливість між при-
родно-правовим і позитивістським підходами в
країнах романо-германської правової сім’ї. Зроб-
лено висновок, що доктрина прав людини є
спільним поняттям і має однакове розуміння і
для романо-германської, і для англосаксонської
правових систем.

01.01–02.14.18.
340.11 Заморська Л. І. До питання про визна-

чення сучасного права / Л. І. Заморська // Дер-
жава і право. Юридичні і політичні науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 59. — С. 10–16.
Здійснено наукове дослідження категорії

«право» в сучасній загальнотеоретичній юри-
дичній науці. Спираючись на історико-правовий
аналіз, відстежено процес удосконалення понят-
тя права з еволюційним розвитком людства і
утвердження правової держави. Визначено сут-
нісний зміст категорії «право», під яким слід ро-
зуміти встановлену державою систему загально-
обов’язкових, формально визначених, встановле-
них і охоронюваних державою норм, що вира-
жає міру свободи, рівності й справедливості,
досягнуту певним суспільством у процесі його
розвитку, і служить для регулювання та впоряд-
кування суспільних відносин між людьми, за-
лежно від їх потреб та інтересів, а також забез-
печуються всіма заходами легального державно-
го впливу аж до примусу. Зазначено, що понят-
тя категорії «право» було і в наш час зали-
шається актуальним та дискусійним залежно від
напрямків наукового дослідження.

01.01–02.14.19.
340.1 Заморська Л. І. Нормативність права як

соціальний регулятор суспільних відносин /
Л. І. Заморська // Актуальні проблеми держави
і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 37–43.
Висвітлено проблемні питання основних рис

нормативності права як соціонормативного регу-
лятора суспільних відносин, а також визначено
ненормативні регулятори у співвідношенні з
ними. Підсумовуючи розгляд деяких точок зору
стосовно нормативності і не нормативності у
соціальному регулюванні, відзначено, що норма-
тивність як соціальне явище є універсальною
організаційною основою регулювання суспіль-
них відносин. Зазначено, що специфіка соціонор-
мативного регулювання виявляється у норма-
тивності суспільних процесів і явищ й окремих
форм її висловлювання, чільне місце серед яких
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займають соціальні правила поведінки — норми.
Тому нормативне регулювання визначено як
особливу форму соціальної діяльності, спрямо-
вану на створення, реалізацію й забезпечення
різноманітних загальних норм поведінки людей,
з метою упорядкування їх відносин і досягнення
стабільності у суспільстві. Зроблено висновок,
що соціальні регулятори у процесі нормативного
узагальнення суспільних відносин є не лише
формою, результатом такого узагальнення, а й
засобом подальшого упорядковуючого впливу на
соціальну систему.

01.01–02.14.20.
340.1 Калетник О. М. До питання про вплив

права на мораль (теоретико-правовий аспект) /
О.М. Калетник // Держава і право. Юридичні
і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 58–64.
Розглянуто питання взаємозв’язку, взаємо-

впливу, взаємовідповідності права і моралі —
найбільш дієвих регуляторів суспільних відно-
син. Зазначено, що їх єдність зовсім не викли-
кає суперечностей і колізій. Зазначено, що
саме відповідність прав і моралі стають крите-
ріями оцінки закону як правового та справед-
ливого. У цьому контексті особливого значен-
ня набуло питання впливу права на моральну
сферу, моральне середовище, моральні норми,
моральні відносини в певному суспільстві в
конкретних темпоральних просторових вимі-
рах. Цей вплив є складним, багатовимірним,
багатофункціональним. Особливу увагу при-
свячено аналізу морального «насичення» зако-
нодавства. Вказано, що право впливає на мо-
ральність шляхом формування моральної пере-
конаності при осуді негативних явищ у процесі
застосування права.

01.01–02.14.21.
340:008 Князев В. А. Отражение идеи право-

вой культуры в понимании правоведов и полити-
ков Нового и Новейшего времени / В. А. Князев
// Евразийский юридический журнал. — 2013.
— № 3. — С. 102–106.
Статья посвящена вопросам диалектического

развития представлений о правовой культуре в
Новое и Новейшее время. Обосновано положе-
ние о том, что должный уровень правовой куль-
туры является необходимым условием не только
для поддержания законности и правопорядка в
социуме, но и эффективным инструментом для
удовлетворения социальных потребностей обще-
ства, совершенствования всего правового про-
странства.

01.01–02.14.22.
340.12:321.7 Кормич А. І. Зміст та форми су-

часної демократії: концептуальні засади /
А. І. Кормич // Актуальні проблеми політики :
зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр
гендер. проблем. — Одеса, 2013. — Вип. 49. —
С. 145–151.

Проаналізовано різні підходи до визначення
суті і форм сучасної демократії. Виокремлено
фундаментальні основи розуміння демократії.
Визначено специфіку українського демократич-
ного транзиту. Враховуючи неоднозначність ро-
зуміння самого змісту демократії та наявність
різних її моделей, визнано, що демократичний
транзит для нашої держави не може бути дуже
швидким і виключно позитивним. Але, не зважа-
ючи на складності, демократія залишається сьо-
годні вищою соціально-політичною цінністю,
тому впровадження і розвиток найбільш значу-
щих демократичних принципів та норм виступає
як єдина перспектива для українського суспіль-
ства, яке має визначитись саме з концептуаль-
ними засадами свого демократичного поступу.

01.01–02.14.23.
340.1 Котенко О. А. Право і політика: харак-

теристики взаємодії / О. А. Котенко // Держа-
ва і право. Юридичні і політичні науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 59. — С. 37–42.
Охарактеризовано «політику» та «право» як

інститути сучасного суспільного розвитку та
розглянуто їх взаємодію в умовах сучасних ре-
алій. З урахуванням історичних чинників конста-
товано «чільну» взаємозумовленість багатьох
політичних і правових процесів сьогодення. За-
значено, правова політика — особлива форма
вираження державної політики, засіб юридичної
легітимності, закріплення і здійснення політич-
ного курсу країни, волі її офіційних лідерів і
владних структур. Такий різновид політики ви-
ражається насамперед у законах, конституціях,
кодексах, інших нормативно-правових актах,
спрямованих на охорону та захист соціального
устрою, розвиток і вдосконалення суспільних
відносин. Вказано, що взаємовплив права і по-
літики відображає ступінь їх взаємодії з метою
гармонізації суспільних відносин у сучасних умо-
вах право-, державотворення.

01.01–02.14.24.
340.112:351.741 Кривицький Ю. Верховен-

ство права як принцип діяльності міліції: перс-
пективи закріплення та реалізації в умовах ре-
формування МВС України / Ю. Кривицький //
Юридична Україна. — 2013. — № 8. — С. 8–13.
Розглянуто перспективи законодавчого закрі-

плення верховенства права як принципу діяль-
ності міліції в Україні на сучасному етапі рефор-
мування МВС України. Особливу увагу приділе-
но аналізу підходів до інтерпретації принципу
верховенства права в юридичній науці, а також
напрямів його реалізації в діяльності міліції Ук-
раїни. Зауважено, що в українських реаліях
принцип верховенства права — це самостійний
правовий механізм, який отримав офіційне юри-
дичне визнання та практичне втілення і має на
меті захист прав і свобод людини та громадяни-
на, виходячи насамперед із засад справедли-
вості, моральності, рівності тощо. Зазначено, що
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утвердження та культивування верховенства
права в якості основоположної засади діяль-
ності міліції України передбачає насамперед по-
вагу працівників міліції до прав і свобод люди-
ни, а також обмеження дискреційних повнова-
жень цього державного органу охорони правопо-
рядку.

01.01–02.14.25.
340.12:347.95 Крупнова Л. Обов’язковість

виконання судових рішень як принцип правової
держави / Л. Крупнова // Юридична Україна.
— 2013. — № 7. — С. 8–13.
Розкрито сутність і основні складові принци-

пу правової держави, яким є обов’язковість ви-
конання судових рішень. Проаналізовано зв’язок
даного принципу з верховенством права, його
конституційну природу і міжгалузеве значення.
Зроблено висновок, що практика правозастосов-
них органів свідчить про те, що виникнення тих
чи інших правових положень, їх поступове пере-
творення на принципи права може відбуватися в
результаті позитивного соціального процесу, що
має назву «соціальний прогрес». Зазначено, що
у цьому процесі складові правової догми (норми,
вимоги, стандарти) перетворюються на елемен-
ти правової дійсності, крізь відбір та застосуван-
ня норм права, легітимацію інтересів, перетво-
рюючись завдяки юридичній практиці та право-
творенню на принципи права.

01.01–02.14.26.
342.34:004(470) Курячая М.М. Электронное

правосудие как необходимый елемент электрон-
ной демократии в современной России / Марина
Михайловна Курячая // Конституционное и му-
ниципальное право. — 2013. — № 7. — С. 52–54.
В результате распространения сервисной со-

ставляющей концепции электронного государ-
ства не только на исполнительную, но и на су-
дебную власть в условиях формирующегося в
России электронного государства правосудие, с
использованием информационных технологий, в
обозримом будущем будет обладать признаками
государственной услуги. Вместе с тем в процес-
се развития электронной демократии выявился
целый ряд организационных, технических и пра-
вовых проблем, которые не только сдерживают
это развитие, но и дискредитируют саму идею
электронной демократии.

01.01–02.14.27.
340.134 Легін Л. М. Нормативно-правова рег-

ламентація процесу прийняття законів /
Л. М. Легін // Актуальні проблеми держави і
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 49–55.
Досліджено проблеми правової регламентації

процесу прийняття законів і сучасний стан сис-
теми правових норм, які забезпечують законо-
творчий процес. Наголошено на важливості
прийняття законів України «Про нормативно-
правові акти» і «Про закони і законодавчу

діяльність». Акцентовано увагу на потребі по-
становлення наукових розробок у галузі право-
творчості на законодавчий рівень, оскільки плю-
ралізм учасників законодавчого процесу все ча-
стіше переходить у правовий нігілізм та диле-
тантизм. Наслідком такого становища є низька
якість нормативно-правових актів, у тому числі
законів. Стверджено, що відсутність норматив-
но-правового регулювання законодавчого проце-
су в Україні має наслідком незлагоджену систе-
му законодавства та низький рівень ефектив-
ності роботи парламенту в межах здійснення
ним законодавчої функції. Зазначено, що вдоско-
налення організаційно-правових і процесуальних
засад прийняття законів дасть змогу усунути
непослідовність, хаотичність, суперечливість,
порушення закономірностей побудови системи
законодавства.

01.01–02.14.28.
340.12:297 Легка О. В. Специфіка сім’ї му-

сульманського права / О. В. Легка // Актуальні
проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА,
Південноукр. центр гендер. проблем. — Одеса,
2013. — Вип. 49. — С. 207–213.
Розглянуто основні джерела, особливості

становлення та функціонування мусульмансько-
го права, розкрито зміст понять «шаріат» та
«фікх». Зазначено, що мусульманське право ви-
ступає невід’ємною частиною релігії іслам. Вста-
новлення світського права у країнах мусуль-
манського світу неможливе, бо ортодоксальність
ісламу виключає можливість будь-якого права,
яке не буде відповідати нормам шаріату. Вказа-
но, що в ісламі панує концепція теократичного
суспільства, в якому держава є одним із інсти-
тутів, що забезпечує ісламську релігію. Виявле-
но, що мусульманське право засноване на
ісламській релігії і системі норм, що виражені у
релігійній формі, санкціонованою або підтрима-
ною мусульманською теократичною державою.
Тому доки буде існувати релігійна мусульмансь-
ка держава, доти існуватиме і мусульманське
право, якої б модифікації воно не набувало.

01.01–02.14.29.
340.12:342.7 Лемак В. Основні права людини

як джерело права: постановка питання / В. Ле-
мак // Філософія права і загальна теорія права.
— 2013. — № 2. — С. 73–79.
Обґрунтовано розуміння основних прав лю-

дини як джерела права. Основну увагу приділе-
но аналізу аргументів щодо прав людини як дію-
чого права. Зроблено висновок щодо змісту ос-
новних прав і свобод, їх обсягу, ролі судової та
адміністративної практики. Зазначено, що права
людини стають діючими у глобальному відно-
шенні — на «наднаціональному» рівні, відповід-
но, вони володіють універсальною юридичною
силою. Такий підхід підтверджує перехід від
розуміння права як права влади, винятково си-
лового владно-державного утворення, до його
розуміння як засобу захисту від свавілля, інсти-
туту вільного самоствердження людини, її сво-
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боди і творчої активності. Зауважено, що права
людини є об’єктивно діючим правом, котре
відрізняється передовсім тими ж характеристи-
ками, що й інші елементи права, зокрема: за-
гальнообов’язковий характер; можливість вико-
ристання легального примусу для його застосу-
вання; юридична відповідальність за порушення.

01.01–02.14.30.
340.12:342.72/73(470) Малько О. Теоретико-

методологічні засади формування концепції пра-
возахисної політики / О.Малько, В. Нирков //
Філософія права і загальна теорія права. —
2013. — № 2. — С. 135–146.
Проаналізовано найбільш важливі проблеми

функціонування правозахисної системи, а також
низка питань, пов’язаних із формуванням стра-
тегії її подальшого розвитку. Відзначено акту-
альність теоретичного вивчення питань правоза-
хисної системи і правозахисної політики. Відстоє-
но ідею щодо необхідності розробки комплексної
науково обґрунтованої концепції правозахисної
політики. Сформульовано оригінальні дефініції
понять «правозахисна політика» і «концепція
правозахисної політики». Розглянуто співвідно-
шення і взаємозв’язок між правоохоронною, су-
довою і правозахисною політикою в сучасних
умовах. Критично оцінено процес модернізації
судової системи в сучасній Росії. Обґрунтовано
широкий підхід до розуміння правозахисної сис-
теми. Запропоновано бачення структури і змісту
«концепції правозахисної політики». Визначено
основні принципи формування і реалізації право-
захисної політики, її цілі та завдання.

01.01–02.14.31.
340.1 Міма І. В. Окремі аспекти визначення

релігійного конфлікту як правової категорії /
І. В.Міма // Держава і право. Юридичні і полі-
тичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України. — Київ,
2013. — Вип. 60. — С. 35–41.
Розглянуто процес формування різних на-

прямів об’єктивного наукового аналізу проблем
теорії держави і права. Проведено аналіз
внутрішніх та зовнішніх чинників, що спричиня-
ють виникнення релігійного конфлікту, що дало
змогу навести визначення релігійного конфлікту
як правової категорії у вузькому та розширено-
му розумінні. Відповідно до загальнотеоретич-
них положень визначено основні ознаки та роз-
крито сутність релігійного конфлікту як де-
структивної взаємодії суб’єктів релігійних відно-
син (внутрішньо церковних та міжконфесійних)
у намірах реалізувати власні релігійні інтереси і
цінності, зберегти або перерозподілити владу,
вплив, статуси, привілеї тощо, захистити власну
ідентичність. Зазначено, що релігійний конфлікт
як правова категорія — це різновид суспільних
відносин, що виникають у результаті зіткнення і
протиборства (протидії) між суб’єктами релігій-
них відносин.

01.01–02.14.32.
340.1 Мірошниченко М. І. До проблеми кри-

теріїв типології сучасних правових систем /
М. І. Мірошниченко // Держава і право. Юри-
дичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т дер-
жави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
— Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 3–9.
Обґрунтовано погляд на проблему типології

сучасних правових систем. Зроблено висновок
про те, що в умовах політико-правової глобалі-
зації розбудову типу (ідеальної моделі) правових
систем доцільно розробляти з урахуванням со-
ціокультурної і соціоекономічної аспектології
традиції надання прав (східна традиція) і тра-
диції природного володіння правами (західна
традиція). А типологію здійснювати на основі
пріоритетного критерію «правовий стиль» і
уточню вального — «ступінь реалізації природ-
них прав людини». Зазначено, що наявні у
вітчизняній юридичній літературі концепти типо-
логії правових систем побудовані на доктринах,
які на перше місце ставлять юридикотехнічні та
ідеологічні критерії і є актуальними для держа-
воцентристської парадигми розвитку юридичної
науки.

01.01–02.14.33.
341 Омельчук В. В. Нормативно-правові акти

проти єретиків у структурі норм церковно-ка-
нонічного права Візантійської імперії (кінець
IV–XI ст.) / В. В. Омельчук // Держава і право.
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук-
раїни. — Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 48–54.
Показано, що акти проти єретиків є на-

слідком створення державних гарантій й позицій
офіційної церкви. Зазначено, що нормативно-
правові акти проти єретиків стали невід’ємною
складовою як системи права у цілому, так і
актів щодо церкви зокрема. Вказано, що Кон-
стантинопольський Патріархат впливав на зміст
урядових нормативно-правових актів щодо опо-
зиційних віровчень. Зауважено, що нормативно-
правові акти щодо єретиків, попри всю свою
розпорошеність і несистемність (вони не склада-
ють цілісної упорядкованої системи), дають
підстави стверджувати поступальну динаміку
розвитку цієї сфери правового регулювання. Ці
акти передбачали санкції проти єретиків (від
штрафів, конфіскації майна і обмеження прав до
смертної кари).

01.01–02.14.34.
340.134 Оніщенко Н. Стратегія і тактика за-

конотворчості: проблеми ефективності / Н. Оні-
щенко // Філософія права і загальна теорія
права. — 2013. — № 2. — С. 261–266.
Розглянуто проблему підвищення ефектив-

ності дії і результативності законодавства. До-
сліджено питання щодо необхідності посилення
планових засад у законотворчій роботі. Обґрун-
товано думку, відповідно до якої ефективність
правового регулювання прямо і безпосередньо
віддзеркалює ефективність і якість закону як



11

явища соціальної дійсності. Зазначено, що необ-
хідною властивістю правового регулювання має
бути здатність регламентувати відносини на ос-
нові юридичних норм. Правове регулювання,
вказуючи суб’єктам права вид і межі дії, перед-
бачає правові наслідки (позитивні і негативні),
воно забезпечено силою державного примусу.
Констатовано необхідність удосконалення дер-
жавної політики, стратегії та тактики законо-
творчості та нормопроектування. Зауважено, що
сьогодні вітчизняні вчені наголошують на
відсутності перспективного планування у сфері
законодавства, застосованого на програмно-
цільовому підході та прогнозуванні.

01.01–02.14.35.
340.12:342.7 Панченко В. Юридичні перешко-

ди в реалізації та захисті прав і законних інте-
ресів: поняття й види / В. Панченко, О. Петров
// Філософія права і загальна теорія права. —
2013. — № 2. — С. 147–154.
Проаналізовано ознаки і види юридичних пе-

решкод у реалізації та захисті прав і законних
інтересів як загальнотеоретичного правового
поняття. Запропоновано використовувати місце
перешкод у реалізації та захисті прав і законних
інтересів у механізмі правового регулювання як
базовий критерій класифікації цього явища. За-
значено, що особливим різновидом нормативних
перешкод є перешкоди-прогалини, що поляга-
ють у відсутності правових норм, які регламен-
тують процес реалізації прав, свобод, законних
інтересів тощо. Уявлено, що базовий поділ на
види юридичних перешкод у реалізації та за-
хисті прав і законних інтересів може допомогти
теоретико-прикладному осмисленню й оцінці
факторів і обставин у правореалізаційній діяль-
ності, а всі наведені класифікації юридичних
перешкод у реалізації та захисті прав і законних
інтересів дозволяють достатньо вичерпно оха-
рактеризувати їх, «провівши» усіма можливими
класифікаційними рядами.

01.01–02.14.36.
341.01:342(477) Плавич В. П. Імплементація

норм і принципів сучасного міжнародного права
у внутрішнє право (порівняльно-правові аспек-
ти) / В. П. Плавич // Держава і право. Юри-
дичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т дер-
жави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
— Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 20–28.
Розглянуто питання імплементації норм та

принципів сучасного міжнародного права в умо-
вах глобалізації. Зосереджено увагу на зроста-
ючій інтегруючій ролі міжнародного права між
національними правовими системами шляхом
комплексного порівняння першого з останнім, а
також уніфікації їх норм і принципів на ґрунті
спільних онтологічних та аксіологічних засад.
Зауважено, що наразі система міжнародних
відносин перебуває у стані глибинної трансфор-
мації, що призводить до поступової зміни таких
ключових понять: суб’єкт міжнародного права,
держава, суверенітет, міжнародні органи та

організації, джерела міжнародного права тощо.
Акцентовано увагу на тому, що далеко не всі
відносини, що виникають між державами та
іншими суб’єктами міжнародного права, одно-
значно та вичерпно регулюються нормами
міжнародного права.

01.01–02.14.37.
340.12 Процюк І. В. Втілення принципу поді-

лу влади в дуалістичних і парламентських мо-
нархіях / І. В. Процюк // Проблеми законності :
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України,
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого».
— Харків, 2012. — Вип. 120. — С. 3–13.
Розкрито можливі шляхи реалізації вимог

принципу поділу державної влади в країнах з
монархічною формою правління, що дозволило
повніше розкрити зміст цієї теорії, установити
особливості її втілення в державно-правову
практику залежно від форми державного управ-
ління, визначити взаємовплив елементів форми
держави у світлі принципу поділу влади. Ви-
словлено думку, що слід погодитися з тими дер-
жавознавцями, які переконують, що основна
відмінність між монархією (обмеженою або пар-
ламентською) й республікою полягає у способі
й умовах заміщення поста глави держави —
монарха (в монархії) і президента (в республіці).
Зауважено, що за всіма ознаками парламентські
монархії нічим не відрізняються від парламент-
ських республік.

01.01–02.14.38.
340.132 Прус Е. У. До питання про самокон-

троль та посилення відповідальності суб’єктів
застосування права / Е. У. Прус // Актуальні
проблеми держави і права : зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса,
2012. — Вип. 68. — С. 142–144.
Розглянуто актуальні питання контролю за

діяльністю державних органів та їх відповідаль-
ності. Окреслено механізми виправлення та усу-
нення правозастосовних помилок та реалізації
принципів контролю та самоконтролю держав-
них органів. Зазначено, що посилення відпові-
дальності за допущення правозастосовних поми-
лок є моментом персоніфікованим, так як не
завжди встановлена міра покарання може ефек-
тивно вплинути на всіх суб’єктів правозастосу-
вання, які підпадуть під дію такої норми. Зазна-
чено, що існує недосконалість багаторівневого
складу правоохоронних та інших владних
органів, які не завжди можуть, в силу об’єктив-
них причин, виправити помилки своїх підлеглих.
Висловлено думку щодо важливості самоконтро-
лю для кожного із правозастосовців та персо-
нальної відповідальності за порушення ними
принципу законності.

01.01–02.14.39.
342:297(5) Руа О. Ислам и общество: послед-

нее свидание или возвращение навсегда? / Оли-
вер Руа // Сравнительное конституционное обо-
зрение. — 2013. — № 3. — С. 23–33.
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Показаны ключевые тенденции, наблюдае-
мые в странах арабского Востока. В центре вни-
мания автора — роль и положение ислама, ис-
следуемые в контексте социального, экономи-
ческого и политического развития. Особый ин-
терес представляют оригинальные интерпрета-
ции происходящего, согласно одной из которых
появление и усиление исламского фундамента-
лизма может оказаться шагом на пути к уста-
новлению плюралистического общества.

01.01–02.14.40.
340.12:347.122 Смородинський В. Зміст і

межі регулювання людської діяльності правом /
В. Смородинський // Філософія права і загальна
теорія права. — 2013. — № 2. — С. 253–260.
Досліджено проблеми нормативного впорядку-

вання людської діяльності та місця права в ньому.
Визначено зміст та окреслено межі правового ре-
гулювання, висвітлено питання його способів і
типів. Запропоновано новий підхід до характерис-
тики методів регулювання правом людської діяль-
ності. Розглянуто проблеми визначення меж пра-
вового регулювання, встановлено критерії його
ефективності. Зазначено, що найважливішим ре-
зультатом ефективності регулювання людської
діяльності правом є справедливе її впорядкування
з урахуванням прав та інтересів усіх членів сусп-
ільства. Адже саме це є завданням права як соц-
іального регулятора, відповідає класичним засад-
ничим цілям правового регулювання, якими є
встановлення правового порядку, забезпечення
прав і свобод членів суспільства.

01.01–02.14.41.
35.072.2(477) Тароєва В. В. Генезис конт-

рольних органів в аспекті становлення Українсь-
кої держави / В. В. Тароєва // Актуальні проб-
леми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 61–68.
Визначено основні етапи становлення дер-

жавного контролю та їхніх особливостей в істо-
рико-правовому аспекті. Наголошено, що враху-
вання специфіки контрольних органів влади,
діючих на території України, дозволяє забезпе-
чити наступність у їх формуванні в умовах су-
часної Української держави і побачити особли-
вості формування контрольної влади в нашій
державі. Вказано, що система контрольної вла-
ди, що утворюється, відрізняється, по-перше,
від контрольної діяльності інших органів, а по-
друге, від відомчих і інших форм спеціального, у
тому числі адміністративного контролю. Зазна-
чено, що проблема процесу формування і роз-
витку контрольної влади в Україні, розходження
її систем знайшли своє відображення в дослі-
дженнях О. Андрійка, В. Афанасьєва, Ю. Битя-
ка, В. Горшенєва, Ю. Грошового, Н. Нижник,
А. Рогожина, В. Чиркіна, І.Шахова.

01.01–02.14.42.
342.1/5 Толстенко В. Поняття форми держа-

ви як предмет дослідження сучасної теорії дер-

жави і права / В. Толстенко // Юридична Ук-
раїна. — 2013. — № 9. — С. 8–15.
Надано комплексний аналіз теоретико-мето-

дологічних підходів до тлумачення поняття фор-
ми держави в сучасній юридичній науці. Висвіт-
лено роль і значення поняття форми держави як
фундаментальної категорії теорії держави і пра-
ва, а також визначено його методологічний по-
тенціал для вивчення процесів розвитку сучас-
ної держави. Особливу увагу надано обґрунту-
ванню поняття форми держави як одного з пріо-
ритетних предметів сучасних теоретично-право-
вих досліджень. Зазначено, що усталене та по-
ширене в сучасній теорії держави і права тлума-
чення форми держави як триєдності таких еле-
ментів, як форма правління, форма територіаль-
ної організації та форма політичного режиму, не
заперечує можливості інших способів визначен-
ня змісту цього поняття. Вказано, що у цьому
сенсі розвиток компаративного державознавства
спричинив появу нових моделей типологізації
форми держави, які відкривають нові горизонти
для сучасних розвідок у галузі теорії держави і
права.

01.01–02.14.43.
349.3:378.37 Фатов И. С. Воспитательная

функция общественных объединений / И. С. Фа-
тов // Евразийский юридический журнал. —
2013. — № 6. — С. 135–138.
Проведен анализ законодательного закрепле-

ния полномочий общественных объединений в
сфере воспитания и просвещения. Автор прихо-
дит к выводу о наличии воспитательной функ-
ции у общественных объединений, а также пря-
мому и косвенному закреплению полномочий в
этой сфере. Особое место уделено студенческим
объединениям, органам студенческого самоуп-
равления. Предлагается авторское видение вос-
питательной функции общественного объедине-
ния обучающихся. По мнению автора, она на-
правлена на создание условий для развития со-
циального опыта студенчества; формирование
социально положительных качеств личности;
мотивацию социальной активности участников
объединения; ответственности за дело и свое
поведение; воспитание инициативности, творчес-
кого подхода, профессионализма; моральной,
политической, управленческой, правовой куль-
туры; национального самосознания.

01.01–02.14.44.
340.130 Форманюк В. В. Реалізація локаль-

них нормативно-правових актів / В. В. Форма-
нюк // Актуальні проблеми держави і права :
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ
ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 184–
189.
Досліджено особливості реалізації локальних

нормативно-правових актів. На підставі комп-
лексного аналізу літератури визначено особли-
вості реалізації локальних нормативно-правових
актів. Зауважено, що належна реалізація ло-
кальних нормативно-правових актів дозволяє
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заповнити прогалини в праві набагато швидше,
ніж це може зробити законодавство. При цьому
локальні нормативно-правові акти за своєю при-
родою покликані максимально швидко реагувати
на зміни, і як тільки їх регулятивні функції слаб-
шають, їх норми повинні скасовуватися і замі-
нюватися новими. Висловлено точку зору, що
локальне регулювання характеризується набага-
то більшим динамізмом, ніж, наприклад, центра-
лізоване. Локальні нормативно-правові акти
приймаються там, де вони й застосовуються,
часто одними и тими ж суб’єктами. Зазначено,
що динамізм локального регулювання слід розу-
міти не як короткостроковий, що носить тимча-
совий характер, а як порівняно високий ступінь
адекватності локальних нормативно-правових
актів регульованим відносинам.

01.01–02.14.45.
340.11 Хаустова М. Г. Проблеми організацій-

но-правового забезпечення гармонізації законо-
давства України до законодавства Європейсько-
го Союзу / М. Г. Хаустова // Проблеми закон-
ності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт
України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім.
Я.Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 121. —
С. 21–32.
Проаналізовано роль і значення гармонізації

законодавства України до законодавства ЄС в
контексті глобалізаційних процесів і сучасних
напрямків зовнішньої політики держави. Визна-
чено, що кінцева мета цього процесу — встанов-
лення єдиного результату дії норми права. За-
значено, що особливо важливим моментом для
України внаслідок зближення національного за-
конодавства з європейським є реальне набли-
ження України до принципів та ідеалів демо-
кратії і прав людини, а також органічне вхо-
дження в той унікальний і своєрідний економіч-
ний, політичний, правовий, соціальний і куль-
турний простір, який, власне, й позначається
поняттям «Європа». Зауважено, що сьогодні
метою стратегії економічного розвитку України
є створення реальних умов для її вступу до
Європейського Союзу.

01.01–02.14.46.
321.01 Шакірзянова І. В. Політичний режим

та законність: взаємодія та взаємозв’язок /
І. В. Шакірзянова // Держава і право. Юри-
дичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т дер-
жави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
— Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 30–37.
З’ясовано роль та значення політичного ре-

жиму і законності у забезпеченні режиму закон-
ності через їх взаємодію та взаємозв’язок. Ви-
значено поняття «законність» у широкому і
вузькому розумінні, проаналізовано взаємозв’я-
зок законності та демократії. Звернуто увагу на
проблеми співвідношення права і закону, прин-
ципів верховенства права і верховенства закону
під час розгляду взаємодії та взаємозв’язку ре-
жиму законності з політичним режимом у кон-
тексті побудови в Україні соціальної, правової

держави. Вказано, що ефективна взаємодія та
взаємозв’язок між політичним режимом і режи-
мом законності може мати місце лише за умови
демократичного розвитку суспільства. Зазначе-
но, що саме від чинного в державі політичного
режиму залежить стан законності та правопо-
рядку в суспільстві та, навпаки, режим закон-
ності в державі сприяє зміцненню демократич-
них інститутів і забезпечує їх належну
реалізацію.

01.01–02.14.47.
342.5:340.111 Шарнина Л. А. Понятие усмот-

рения (дискреции) в праве. Отличия усмотрения
органов власти от усмотрения граждан и юриди-
ческих лиц / Любовь Александровна Шарнина
// Конституционное и муниципальное право. —
2013. — № 8. — С. 12–17.
Определены основания использования усмот-

рения в праве, его сущностные признаки и тех-
нико-юридические средства закрепления. Уста-
новив, что усмотрение является необходимым
атрибутом и сущностным признаком власти, ав-
тор выделил родительскую, опекунскую, хозяйс-
кую, супружескую власть, являющиеся разно-
видностями частной власти, и власть публичную
(политическую). Рассмотрены признаки, по ко-
торым характер публичного усмотрения отлича-
ется от частного усмотрения. При этом акцент
сделан на публичном усмотрении, осуществляе-
мом органами власти и должностными лицами.

Див. також: 03.01–02.14.278, 06.01–02.14.439,
07.01–02.14.486, 10.01–02.14.709,
10.01–02.14.711, 10.01–02.14.716.

²ÑÒÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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01.01–02.14.48.
340.15(477)(075.8) Історія держави і права

України : підручник / за ред. В. Д. Гончаренка
[та ін.] ; НУ «Юрид. акад. України ім. Я. Мудро-
го». — Харків : Право, 2013. — 704 с.
У підручнику викладено матеріал з фунда-

ментального курсу історії держави і права Ук-
раїни, який вивчається у вищих навчальних зак-
ладах країни. При цьому висвітлюються суспіль-
ний, державний лад і право за богатовікову істо-
рію українського державотворення.

Ñ ò à ò ò ³

01.01–02.14.49.
340.15:321.7(477)“16/17” Горяга О. В. Місце

демократичних ідеалів в політичній культурі ук-
раїнської козацької старшини у другій половині
XVII–XVIII ст. / О. В. Горяга // Актуальні
проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА,
Південноукр. центр гендер. проблем. — Одеса,
2013. — Вип. 49. — С. 266–277.
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Розглянуто історико-правові аспекти форму-
вання в політичній культурі української козаць-
кої старшини ідеалів демократії, що вплинуло на
процеси побудови сучасної демократичної держа-
ви в Україні. Стверджено, що нова політична
еліта, яка на той час здійснювала керівництво
країною, на перших порах не володіла значним
досвідом державного будівництва та не мала
стійких демократичних переконань. Зазначено,
що неприйнятність для більшої частини стар-
шинського угруповання принципів демократично-
го управління Запоріжжя та неможливість реалі-
зації ідеї «спадкового гетьманату» сприяли фор-
муванню у старшинському середовищі ідеології
аристократичного республіканізму, відповідно до
якого передбачалося творення держави з обме-
женою владою гетьмана та козацьких рад, і, на-
томість, збільшення впливу в системі державних
органів тих із них, у кого провідні місця належа-
ли представникам старшинського прошарку.

01.01–02.14.50.
340.15(477) Єрмолаєв В. М. З досвіду сеймо-

вого представництва у Великому Князівстві
Литовському й Речі Посполитій / В. М. Єрмо-
лаєв // Проблеми законності : акад. зб. наук.
пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т
«Юрид. акад. України ім. Я.Мудрого». —
Харків, 2012. — Вип. 120. — С. 13–26.
Розглянуто сеймовий досвід представництва

у Великому князівстві Литовському й Речі По-
сполитій, що започаткував вітчизняний досвід
парламентаризму, який опановували протягом
майже 200 років українські феодали і шляхта.
Зазначено, великий науковий інтерес і сьогодні
являє сеймова реформа 1565–1566 рр. щодо
удосконалення процедури законотворення, коди-
фікації права тощо. Зауважено, що за компетен-
цією, складом, представництвом і процедурами
загальнодержавні сейми у Великому Князівстві
Литовському й у Речі Посполитій стали справж-
нім законодавчим органом — парламентом, у
якого набували парламентського досвіду й ук-
раїнські магнати і шляхта.

01.01–02.14.51.
340.15 Лебедєв Д. В. Правове регулювання

діяльності відділу судової медицини та медичної
експертизи Міністерства народного здоров’я та
опікування України / Д. В. Лебедєв // Держава і
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр.
/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України. — Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 59–64.
Освітлено проблеми правового регулювання

діяльності відділу судової медицини та медичної
експертизи Міністерства народного здоров’я та
опікування Української держави у 1918 р., оха-
рактеризовано програму і завдання відділу. На
матеріалах Центрального державного архіву ви-
щих органів влади і управління України показа-
но роботу комісії з реорганізації медичних справ
в Україні. Проаналізовано проект тимчасового
положення про судово-медичну раду при відділі
судової медицини та медичної експертизи. За-

уважено, що, незважаючи на те, що через низку
об’єктивних причин (короткий період правління
П. Скоропадського, складна внутрішня ситуація,
відсутність досвіду роботи та необхідних коштів
тощо) провести реорганізацію системи судової
медицини та медичної експертизи в Українській
державі не вдалося, проте саме тоді було закла-
дено як теоретичні, так і організаційні підвали-
ни, на основі яких відбулося її становлення у
майбутньому.

01.01–02.14.52.
347.962(477)“1918/21” Лисакова Т. В. Орга-

нізаційно-правові засади виникнення та діяль-
ності народних засідателів на українських зем-
лях у 1918–1921 рр. / Т. В. Лисакова // Акту-
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса,
2012. — Вип. 68. — С. 166–172.
Розглянуто організаційні засади і правове

регулювання виникнення та припинення інститу-
ту народних засідателів на українських землях
протягом 1918–1921 рр., вказано, що в основу
української судової системи було покладено тра-
диційну радянську тричленну модель народного
суду у такому складі: одноособово народного
судді, народного судді та двох народних засіда-
телів, нарсудді та шести народних засідателів.
Зазначено, що аналіз роботи нарсудів та народ-
них засідателів у 1919–1920-х рр. демонструє
наявність низки серйозних проблем в організа-
ційному, кадровому, нормативно-правовому за-
безпеченні діяльності нових інститутів. Зауваже-
но, що норми, закріплені в Українському тимча-
совому положенні про народні суди 1919 р., не
завжди вдавалося належним чином реалізувати
через складні соціально-економічні та політичні
умови, а також у зв’язку із загостренням конф-
лікту між частиною населення та новою владою,
що супроводжувалося збройною боротьбою.
Зазначені явища ускладнювали діяльність нар-
судів, зменшували ефективність їх роботи, а
відповідно — і роботи народних засідателів.

01.01–02.14.53.
340.15:321.61(477)“1918” Мокін І. С. Абсолю-

тистські аспекти Гетьманату П. П. Скоропад-
ського / І. С.Мокін // Актуальні проблеми полі-
тики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр.
центр гендер. проблем. — Одеса, 2013. —
Вип. 49. — С. 329–338.
Проаналізовано сутність та роль абсолютиз-

му в цілому, охарактеризовано основні форми
абсолютизму. Зроблено висновок, що діяльність
Гетьмана П. П. Скоропадського доводить прин-
ципову можливість зобов’язання основних пи-
тань державотворення та реалізацію мети дер-
жави шляхетною та професійною владою саме
завдяки абсолютизму. Вказано, що форма прав-
ління Української держави 1918 р. варіювалася
від військово-кріпосницького (вимушені повин-
ності та мілітаризація тощо) до освіченого
(діяльність у сфері освіти, культури та про-
світництва тощо) абсолютизму, хоча в майбут-
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ньому гетьман планував перехід до конституціо-
налізму (верховенство закону, конституційна мо-
нархія тощо), підвалини якого ним активно зак-
ладалися. Зазначено, що гетьманській державі
не вдалося втриматися, очевидно, передусім че-
рез глобальне світове збройне протистояння,
хоча, за менш складних умов, формація, подібна
до Української держави 1918 р., була би надзви-
чайно ефективною.

01.01–02.14.54.
340.15:347.962(477+470).001.36 Нелін О. І.

Інститут нотаріату в Україні та Росії (IX–
XIX ст.) : порівняльний аналіз / О. І. Нелін //
Держава і право. Юридичні і політичні науки :
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 64–69.
Проаналізовано спільне та відмінне у проце-

сах формування інституту нотаріату в Україні та
Росії (IX–XIX ст.). З’ясовано, що на Русі цив-
ільно-правові акти укладали усно у присутності
свідків, а у Великому князівстві Литовському та
Речі Посполитій, до складу яких входили ук-
раїнські землі, нотаріальна діяльність зазнала
еволюції: від звичаєвих форм посвідчення угод
до державно-правових. Система обов’язкової
реєстрації угод у судових книгах з’явилася в
Україні одночасно з рецепцією магдебурзького
права, тобто з XIV ст. вказано, що російське
нотаріальне Положення 1866 р. створило в Ук-
раїні інститут нотаріату. Висловлено думку, що,
незважаючи на значні недоліки, російське нота-
ріальне положення 1866 р. створило в Україні
окремий інститут нотаріату та визначило його
місце як органу публічної діяльності у системі
судового відомства.

01.01–02.14.55.
340.15(477) Пирогова С. І. Державно-правове

регулювання діяльності споживчої кооперації
України в першій половині НЕПУ (1921–
1925 рр.) / С. І. Пирогова // Проблеми закон-
ності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт
України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім.
Я.Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 121. —
С. 33–42.
Розглянуто роль і значення державного регу-

лювання організації й діяльності споживчої коо-
перації в умовах нової економічної політики пер-
шої половини 20-х років XX ст. Висвітлено її
організаційну перебудову, поступове повернен-
ня форми кооперативної системи, особливості
кооперативного руху в Україні й форми допомо-
ги українській кооперації з боку держави. Зазна-
чено, що бурхливе зростання всіх без винятку
видів кооперативних товариств було нерозривно
пов’язано з роботою Головного кооперативного
комітету при РНК УСРР по створенню законо-
давчої бази, яка чітко накреслила правові, еко-
номічні й соціальні засади діяльності кооперації
в період нової економічної політики.

01.01–02.14.56.
340.15(477)“16/17”:348.3 Резнік О. І. Право-

славне духовенство як соціальний стан україн-
ського суспільства другої половини XVII–
XVIII ст. / О. І. Резнік // Актуальні проблеми
політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південно-
укр. центр гендер. проблем. — Одеса, 2013. —
Вип. 49. — С. 293–304.
Розглянуто правовий і соціальний статус пра-

вославного духовенства в суспільстві Гетьман-
щини і Правобережжя. Особливості правового
становища духовенства показано у світлі стано-
вища православної церкви в соціумі. Зроблено
висновок, що чорне духовенство за правовим
статусом вважалося привілейованою верствою,
тоді як біле духовенство мало менше привілеїв і
нижчі служителі церкви за правовим станови-
щем наближалися до посполитого населення.
Але все духовенство користувалося повагою в
українському суспільстві і кращі з його пред-
ставників становили не тільки соціальну, а й
інтелектуальну та духовну еліту українського
суспільства.

01.01–02.14.57.
343.7 Соловйова А. М. Історико-правовий

аналіз видів злочинів проти власності на україн-
ських землях / А. М. Соловйова // Держава і
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр.
/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України. — Київ, 2013. — Вип. 59. —
С. 359–364.
Проаналізовано кримінальну відповідальність

за злочини проти власності від доби Київської
Русі до сьогодення. Історико-правовий огляд
здійснено у хронологічному порядку шляхом
аналізу пам’яток кримінального права від дого-
ворів Київської Русі з Візантією та різних ре-
дакцій «Руської Правди» до сьогодення. Зробле-
но висновок про динамічний розвиток норм, які
встановлювали кримінальну відповідальність за
вчинення злочинів проти власності, про еволю-
ційний розвиток видів та юридичних конструкцій
складів злочинів проти власності, про безпереч-
ний зв’язок кримінальної відповідальності за
злочини проти власності із суспільним ладом.
Зазначено, що вперше зустріти такі норми мож-
на в договорі з Візантією при Ігореві, також у
«Руській Правді». Під час аналізу історичних
пам’яток виявлено перехід від насильницьких
способів покарань (членоушкодження) до більш
«цивілізованих» — позбавлення волі або грошо-
вий штраф.

01.01–02.14.58.
342.518 Цимбал В. О. Розвиток та функціону-

вання мережі ощадних установ на території Ук-
раїни у 20–30-ті рр. XX ст. / В. О. Цимбал //
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. —
Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 55–59.
Розглянуто деякі історико-правові аспекти

організації та діяльності мережі державних тру-
дових ощадних кас, а також нормативно-правові



16

засади реалізації ними державної фінансово-еко-
номічної політики на території України протягом
20–30-х років XX ст. виявлено та проаналізова-
но низку негативних факторів, що перешкоджа-
ли організації ощадної системи, вказано на не-
обхідність пошуків конкретних форм та способів
реформування організаційних та методологічних
засад функціонування державного ощадного
апарату України на сучасному етапі. Зауважено,
що Україна не вдається до пошуків конкретних
норм та способів реформування організаційних
та методологічних засад функціонування дер-
жавного ощадного апарату, маючи можливість
вивчення досить великого історичного досвіду
функціонування ощадної системи.

01.01–02.14.59.
340.15:352(477.74=112.2) Шевчук-Бєла Я. В.

Правові основи політики Російської імперії у
відношенні німецьких колоністів у північному
Причорномор’ї / Я. В. Шевчук-Бєла // Акту-
альні проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ
ОЮА, Південноукр. центр гендер. проблем. —
Одеса, 2013. — Вип. 49. — С. 370–375.
Розглянуто питання переселення німецьких

колоністів до Російської імперії, визначення їх
юридичного положення. Розглянуто повну еко-
номічну активність переселенців, виділені ос-
новні етапи переселенської політики. Йде мова
й про створення правового акта кодифікуван-
ня — Збірки законів про іноземні колонії. Вказа-
но, що саме в епоху Петра I була зроблена пер-
ша практична спроба за допомогою німецьких
переселенців вирішити ряд завдань внутрішньо-
і зовнішньополітичного характеру. Зазначено,
що поновлення німецьких осель на півдні Украї-
ни в сучасних умовах, інтеграція німців у межах
окремих сіл, селищ, міст, районів і областей —
це те, що може статись при умові їх виділення
на основі окремого правового режиму, який за-
безпечив би їм в певних межах самоврядування
в контексті підпорядкованості державному суве-
ренітету України.

²ÑÒÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ
ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÊÐÀ¯Í
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01.01–02.14.60.
340.15(075.8) Дахно І. І. Історія держави і

права : навч. посіб. для вузів / І. І. Дахно. —
Київ : ЦУЛ, 2013. — 658 с.
Навчальний посібник містить матеріали, мало

відомі вітчизняному читачеві, що стосуються
історії правових систем та їх визначних пам’я-
ток, вчених, державних діячив, парламентських і
президентських виборів в Україні тощо. Мета
цього посібника проста — створити у вітчизня-
ного читача уявлення про те, що знають про ті
чи інші аспекти історії права широкі кола зару-
біжних читачів, які спираються на загальнодос-

тупну англомовну літературу. У полі зору цієї
книжки знаходиться, передусім, історія права.
Вперше публікується глосарій офіційної юридич-
ної термінології радянського періоду, який
містить близко 550 термінів.

Ñ ò à ò ò ³

01.01–02.14.61.
340.15(477.74-250Д).18:347.965 Веприцкая В.Н.

Становление адвокатуры в южноукраинских гу-
берниях Российской империи в первой половине
XIX века (на примере Одессы) / В. Н. Веприц-
кая // Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА.
— Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 96–102.
Рассмотрена проблема становления адвока-

туры в дореформенный период (первая полови-
на XIX столетия) на определенной территории
Российской империи. Перечислены авторы, изу-
чавшие становление и развитие адвокатуры в
Российской империи, и их работы. Отмечено,
что предпосылками возникновения института
адвокатуры являлась объективная необходи-
мость защиты в суде интересов лиц, не обладав-
ших специальными познаниями в области юрис-
пруденции. Указано, что профессиональные
стряпчие и ходатаи вели активную деятель-
ность, особенно в портовых городах империи.
Проанализированы дела, рассмотренные в Одес-
ском коммерческом суде при участии поверен-
ных и ходатаев. Отмечено, что хоть качество
предоставляемых ими услуг ставилось под со-
мнение, но большой спрос на услуги професси-
ональных поверенных, ходатаев, консулентов
является показателем стремления общества к
основополагающим принципам судопроизвод-
ства: состязательности и диспозитивности, глас-
ности, обеспечения права на защиту, законнос-
ти, а также всестороннего и объективного ис-
следования обстоятельств дела.

01.01–02.14.62.
340.15(37):347.4 Винкель Л. К вопросу о

классификации обязательств и о поименованных
договорах в римском праве / Л. Винкель // Из-
вестия высших учебных заведений. Правоведе-
ние. — 2013. — № 3. — С. 148–168.
Классификация обязательств является час-

тью системы Институций Гая. Есть сомнения
относительно того, берет ли начало эта институ-
циональная система в греческой мысли. Однако
деление обязательств, безусловно, восходит к
Аристотелю. Это предполагалось уже Франсуа
Коннаном и Гуго Гроцием. В статье анализиру-
ются фрагменты Дигест, в которых встречается
термин  (синаллагма). Рассматрива-
ется возникновение в римской юриcпруденции
понятия contractus, а также роль консенсуса
(consensus) в различных типах римского кон-
тракта. Высказываются некоторые общие заме-
чания о влиянии греческой философии на римс-
кую юридическую мысль. Показано, как хорошо
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метод, использовавшийся гуманистами для
объяснения путей влияния греческой филосо-
фии на римское право, может прояснить римс-
кий правовой эклектизм и его многообразную и
сложную взаимосвязь с историей мысли. На
основе полученных результатов критически оце-
ниваются некоторые принципы современного
договорного права, такие как основанный на
чрезвычайно размытой формулировке голланд-
ского Гражданского кодекса принцип добросо-
вестности, неограничено действующий не толь-
ко в договорном, но и во всем частном праве
Нидерландов, а также принцип свободы догово-
ра, расходящийся с постоянно усиливающейся в
европейском частном праве тенденцией защиты
более слабой стороны правоотношения.

01.01–02.14.63.
340.15:355.216(4)“11/12” Громовенко К. В.

Історико-правовий аналіз військового найман-
ства в античній, середньовічній та ранньомо-
дерній Європі / К. В. Громовенко // Актуальні
проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА,
Південноукр. центр гендер. проблем. — Одеса,
2013. — Вип. 49. — С. 304–315.
Розглянуто політико-правові аспекти військо-

вого найманства в Європі з античних часів до
XV ст., здійснено спробу дослідити ґенезу най-
манства іноземного війська в добу античності,
розглянути правові положення щодо найму про-
фесійних військ в античному світі та середньо-
віччі, дослідити вплив найманства на міжнародні
відносини та міжнародно-правове регулювання у
XII–XIII ст., проаналізувати організаційно-пра-
вові особливості кондотьєрского та державного
найманства в пізньому середньовіччі. Зазначено,
що відомі два варіанти найманства — так звані
кондотьєрський та державний. В першому ви-
падку держава надає приватній особі повнова-
ження наймати та забезпечувати військо. Дер-
жавне найманство передбачає договір між дер-
жавами на постійне постачання військ.

01.01–02.14.64.
340.12:1(37) Исаев И. А. «Телесность» и фор-

мализм права: римская идея / Игорь Андреевич
Исаев // История государства и права. — 2013.
— № 1. — С. 2–6.
Дан теоретико-исторический анализ развития

правовой идеи в античном мире. Рассмотрена
особая роль римского Сената в системе властей
и юстиции. Подчеркивается особый «телесный»
характер древнего права, его связь с религиоз-
ными и общинными структурами. Римский пра-
вовой реализм сопоставляется с другими право-
выми системами античности, находившимися
под воздействием мифологических мотивов.

01.01–02.14.65.
340.15(470)“18/19”:347.725 Колібабчук Н. К.

Нормативно-правове регулювання діяльності

іноземних акціонерних товариств у Російській
імперії у другій половині XIX — на початку
XX ст. / Н. К. Колібабчук // Актуальні пробле-
ми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 124–129.
Проаналізовано нормативне-правове регулю-

вання діяльності іноземних акціонерних това-
риств у Російській імперії у другій половині
XIX — на початку XX ст. у процесі модернізації
законодавства в Російській імперії. Розглянуто
та проаналізовано основні нормативно-правові
акти, які регулювали діяльність іноземних акці-
онерних товариств. Зазначено, що нормативно-
правове законодавство про діяльність акціонер-
них товариств у цей період пройшло складний
шлях трансформації до принципу рівноправ’я
між іноземними та російськими підданими. Зау-
важено, що водночас коронною владою для
більшості іноземних акціонерних товариств вво-
дилося багато різноманітних обмежень, які захи-
щали інтереси російського імперського капіталу
та дозволяли контролювати їхню діяльність.
Серед таких названо територіальні обмеження
та обмеження на певні види діяльності, досить
складну дозвільну систему.

01.01–02.14.66.
340.155.2(091):349.41 Коритко Л. Я. Ґенеза

регулювання земельних відносин в австрійсько-
му праві кінця XVIII — початку XX ст. /
Л. Я. Коритко // Актуальні проблеми держави і
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 43–48.
Вивчено розвиток регулювання земельних

відносин в Австрійській імперії, починаючи з
кінця XVIII ст. Досліджено, що за відсутності в
австрійському праві комплексного нормативно-
правового акта земельного законодавства такі
відносини регулювалися Цивільним кодексом
1811 р. та низкою інших законодавчих актів.
Надано порівняльний аналіз австрійського за-
конодавства кінця XVIII — початку XX ст. та
українського земельного законодавства початку
XXI ст. Опрацьовано архівні матеріали, які
підтверджують застосування законодавчих
актів та вирішення спірних питань щодо вико-
ристання земель в Австрійській державі. Зазна-
чено, що в Австро-Угорщині для врегулювання
використання земель та іншого майна викорис-
товувалася іпотека. Зауважено, що згідно з ци-
вільним законодавством право застави є пра-
вом продажу чужого майнового предмета. Пра-
во застави, що відноситься до рухомої речі,
отримало в Австро-Угорщині назву застави
ручної, а застава нерухомості — ґрунтової.
Висловлено думку, що вивчення австрійського
законодавства, яким врегульовано правовий
режим земель лісового та водного фонду, є
перспективним напрямком майбутніх дослі-
джень австрійської правової спадщини періоду
кінця XVIII — початку XX ст.
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01.01–02.14.67.
340.15:342.5(430) Левчук С. В. Сила и сла-

бость государственно-правовых основ Герман-
ской империи по Конституции 1871 года / Сер-
гей Владимирович Левчук // История государ-
ства и права. — 2013. — № 2. — С. 5–12.
Научная статья посвящена анализу вопросов

по созданию эффективного механизма власти в
Германии конца ХIХ века. Интерес автора к
теме вызван тем, что эффективные политико-
правовые основы Германской империи и ее во-
енно-политические амбиции были идейно связа-
ны и воплощены правящей консервативной эли-
той. Прусская модель государственности, взя-
тая за основу в империи и сделавшая Германию
мировым лидером с различных сферах, оказа-
лась уязвимой и «слабой» в условиях мирового
кризиса в 20-х гг. XX века.

Див. також: 03.01–02.14.225,
05.01–02.14.354.
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01.01–02.14.68.
340.12:342.3“15/16” Исаев И. А. Карл Шмитт

о господстве и суверенитете / Игорь Андреевич
Исаев // История государства и права. — 2013.
— № 2. — С. 2–5.
Статья посвящена анализу философско-пра-

вового наследия крупнейшего правоведа
XX века. Рассматривается соотношение катего-
рий власти и господства. Понятие суверенитета
рассмотрено в связи с историческими процесса-
ми XVI–XVII веков. Подчеркнута роль такого
фактора, как решение, отличного от нормы или
парламентской дискуссии, характерных для нор-
мативизма и либерализма.

01.01–02.14.69.
340.13:165.731 Касаткін С. Позитивістська

доктрина правової невизначеності (на прикладі
вчень І. Кельзена та Г. Харта) / С. Касаткін //

Філософія права і загальна теорія права. —
2014. — № 1/2. — С. 268–290.
Стаття присвячена характеристиці позитиві-

стьської концепції правової невизначенності
ХХ ст. Така концепція розглядається на базі
вчень про право та невизначеність двох стовпів
позитивізму: Ганса Кельзена та Герберта Хорта.
У статті систематизуються їхні відповідні погля-
ди, даються їх порівняльний огляд і оценка.

01.01–02.14.70.
342.721 Пожар О.М. Генезис права на осо-

бисту недоторканність в історії політико-право-
вої думки / О. М. Пожар // Актуальні проблеми
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 145–152.
Проаналізовано теоретичні аспекти заро-

дження та становлення права на особисту недо-
торканість з використанням історичного методу.
Особливу увагу приділено вивченню існуючих
наукових та нормативних джерел щодо виник-
нення та становлення права на особисту недо-
торканість в історії міжнародної та вітчизняної
політико-правової думки. Відзначено природний
характер особистої недоторканності, яка з часом
отримала правове закріплення меж цієї недотор-
канності. Зазначено, що подальший розвиток
ідеї особистої недоторканності у світовому
співтоваристві пов’язаний з глибоким проник-
ненням в позитивне право відродженого природ-
ного права, вираженого в системі загальнови-
знаних невід’ємних прав людини, які стають
правовим базисом, юридичною основою націо-
нальних правових систем, про що свідчать
міжнародні правові документи та конституції де-
мократичних держав, прийняті в XX–XXI ст.

01.01–02.14.71.
340.12 Тимошенко В. І. Сутність державної

влади у вченні Б. О. Кістяківського / В. І. Тимо-
шенко // Бюлетень Міністерства юстиції Украї-
ни. — 2013. — № 8. — С. 137–143.
Розглядається тлумачення влади як однієї з

головних ознак держави у працях Б. О. Кістяків-
ського. Досліджуються методологічні основи
його творчості, причини існування влади, ії озна-
ки і сутність, перспективи розвитку влади у
правовій державі.
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02.01–02.14.72.
342.733 Мельничук О. Ф. Право людини на

освіту : монографія / О. Ф.Мельничук. — Вінни-
ця : Меркьюрі-Поділля, 2013. — 441 с.
Здійснено теоретико-правовий аналіз права

людини на освіту. Досліджено ґенезу концепту-
альних засад права людини на освіту у філо-
софсько-правових вченнях Західної Європи та
Америки, України та Росії, а також його інтерп-
ретація в основних теоріях сучасного праворозу-
міння. Розкрито сутність суб’єктивного права
людини на освіту та механізму його реалізації.
З’ясовано поняття, ознаки, види гарантій права
людини на освіту. Визначено роль органів дер-
жавної влади та інститутів громадського су-
спільства в системі гарантій реалізації права лю-
дини на освіту. Обгрунтовано значення судового
захисту як гарантії реалізації права людини на
освіту.

02.01–02.14.73.
342.7(477)(073) Міхальов В. О. Міжнародно-

правові стандарти і права людини в Україні :
навч.-метод. посіб. / В. О.Міхальов, О. В. Оль-
кіна ; НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2013. — 68 с.
Посібник має на меті ознайомити студентів з

історичними передумовами та сучасною систе-
мою правового захисту особи на міжнародному
рівні, сформувати у них правовий світогляд,
правосвідомість і правову культуру правознав-
ця, юридичне мислення, навчити студентів за-
стосовувати теоретично-правові знання на прак-
тиці. Спецкурс передбачає проведення лекцій-
них та семінарських занять для студентів.

02.01–02.14.74.
342.7(063) Права людини в сучасному світі :

9-та студент. наук. конф., присвяч. 65-й річниці
прийняття Заг. декларації прав людини та 20-й
річниці створення Упр. Верх. комісара ООН з
прав людини (Кривий Ріг, 9–13 груд. 2013 р.) :
зб. матеріалів наук. робіт. / НУ ОЮА, Криворіз.
ф-т ; уклад. О.М. Стець ; відп. за вип.: В. В. Сте-
панова, О. І. Ковтун. — Кривий Ріг, 2013. —
325 с.
Вміщено матеріали наукових робіт учасників

IX щорічної студентської наукової конференції
«Права людини в сучасному світі», яка тради-
ційно проходила до Дня прав людини на Криво-
різькому факультеті НУ ОЮА 9–13 грудня
2013 р. та включає в себе кращі роботи учас-
ників, що брали участь у конференції. У збірку
увійшли вітальне слово президента НУ ОЮА
С. В. Ківалова з нагоди 15-річчя заснування
НУ ОЮА та 165-річчя Одеської школи та За-
гальна декларація прав людини.

02.01–02.14.75.
342.53(477) Словська І. Конституційно-право-

вий статус Парламенту — Верховної Ради Украї-
ни : монографія / І. Є. Словська. — Київ : Юрін-
ком Інтер, 2013. — 336 с.
Досліджено теоретичні і практичні проблеми

еволюціонування конституційно-правового ста-
тусу Верховної Ради України. Проаналізовано
теоретико-методологічні засади інституту парла-
менту. Визначено основні підходи, що сформува-
лися в юриспруденції стосовно характеристики
системи парламентаризму. Досліджено порядок
формування, склад і структуру вітчизняної легі-
слатури. Особливу увагу зосереджено на різних
аспектах організації діяльності законодавчої
інституції. Науково обґрунтовано перспективи
вдосконалення законодавства з питань парла-
ментської діяльності. Викладено пропозиції
щодо подолання прогалин й усунення колізій
чинного правового забезпечення.
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02.01–02.14.76.
342.53:328.126(043.3) Венгер В.М. Конститу-

ційно-правові засади впливу парламентських
фракцій на здійснення представницького манда-
та : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02
/ Венгер Володимир Миколайович ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. — Київ, 2013.
— 20 с.
Проаналізовано характерні риси сучасного

стану теорії народного представництва в її
парламентському аспекті. Надано правову ха-
рактеристику поняття «парламентська фракція».
Визначено його характерні ознаки та сутність.
Здійснено порівняльно-правове дослідження
конституційно-правової природи парламентських
фракцій, моделей функціонування та практики
правового регулювання їх діяльності. Виокрем-
лено та обґрунтовано основі функції парламен-
тських фракцій. Охарактеризовано особливості
внутрішньої організації парламентських фракцій
в різних країнах. Досліджено правову суть та
значення фракційної єдності, систематизовано її
прояви. Проаналізовано та згруповано механіз-
ми правового забезпечення фракційної дисцип-
ліни та її вплив на демократичне функціонуван-
ня парламенту. Узагальнено практику застосу-
вання форм конституційно-правової відповідаль-
ності для забезпечення фракційної дисципліни.
Запропоновано перспективні шляхи вдоскона-
лення конституційно-правового статусу парла-
ментських фракцій у Верховній Раді України.

02.01–02.14.77.
342.53(477)(043.3) Масензов О. І. Консти-

туційні повноваження Верховної Ради України у
сфері забезпечення національної безпеки та обо-
рони України: проблеми теорії та практики : ав-
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тореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 /
Масензов Олександр Іванович ; Маріуп. держ.
ун-т. — Маріуполь, 2013. — 16 с.
Розглянуто теоретико-методологічні та істо-

рико-правові засади компетенції парламенту у
сфері забезпечення національної безпеки та обо-
рони держави. Проведено аналіз форм та ме-
тодів парламентської діяльності. Визначено роль
та місце Верховної Ради України у системі
органів забезпечення національної безпеки та
оборони. Здійснено узагальнення та запропоно-
вано класифікацію конституційних повноважень
парламенту у сфері забезпечення національної
безпеки та оборони. Досліджено трансформацію
компетенції законодавчого органу у сучасних
умовах європейської міждержавної інтеграції.
Запропоновано практичні рекомендації щодо по-
силення конституційно-правового статусу Вер-
ховної Ради України у сфері забезпечення націо-
нальної безпеки та оборони України.

02.01–02.14.78.
342.3(477)(043.3) Серьогіна С. Г. Форма прав-

ління в Україні: конституційно-правовий аспект :
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 /
Серьогіна Світлана Григорівна ; Нац. ун-т
«Юрид. акад. України ім. Я.Мудрого». —
Харків, 2013. — 42 с.
Визначено основні елементи форми правлін-

ня в Україні. Удосконалено класифікацію форм
правління шляхом розширення кола критеріїв
поділу. Охарактеризовано форму правління як
інститут конституційного права. З’ясовано ос-
новні підходи до конституційно-правового за-
кріплення форми правління в державах сучасно-
го світу. Здійснено історичну реконструкцію
процесу еволюції форми правління в Україні за
чинною Конституцією 1996 р. Здійснено типоло-
гізацію форми правління в Україні методами
індексного і кластерного аналізу. Визначено ос-
новні напрямки удосконалення існуючої в Ук-
раїні форми правління у межах конституційної
реформи.
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02.01–02.14.79.
342.728(477):341.231.14 Волкова Д. Є. Рішен-

ня Європейського союзу з прав людини про сво-
боду асоціацій у справах за участю України /
Д. Є. Волкова // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 106–111.
Проаналізовано рішення Європейського суду

з прав людини про свободу асоціацій у справах
за участю України. Відповідно до змісту ст. 11
«Свобода зібрань та об’єднань» Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод
1950 р. та законодавства України розглянуто
рішення Суду щодо практичної реалізації та за-
хисту свободи асоціацій в Україні. Звернуто ува-
гу, що рішення у справі Корецький та ін. проти

України 2008 р. присвячено виключно свободі
асоціацій, тоді як у рішенні у справі Трофимчук
проти України 2011 р. проблеми реалізації та
захисту свободи асоціацій тісно пов’язані зі сво-
бодою мирних зібрань.

02.01–02.14.80.
342.553(476).001.76 Гулякевич А. В. О необ-

ходимости оптимизации деятельности местных
советов депутатов Республики Беларусь /
А. В. Гулякевич // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 112–116.
Рассмотрены и проанализированы функции

местных Советов депутатов Республики Бела-
русь как представительных органов на террито-
рии административно-территориальных единиц и
основного звена системы местного самоуправле-
ния. Сформулированы предложения по дальней-
шему усовершенствованию нормотворческой де-
ятельности местных Советов депутатов в целях
создания оптимальных условий их функциониро-
вания.

02.01–02.14.81.
342.716 Завгородній В. А. Конституційний

обов’язок батьків утримувати дітей до їх повно-
ліття: стан наукових досліджень / В. А. Завго-
родній // Право і суспільство. — 2013. — № 6.
— С. 20–23.
Висвітлено стан наукових досліджень консти-

туційного обов’язку батьків утримувати дітей до
їх повноліття. Розкрито зміст та сутність основ-
них наукових праць, що стали результатом ґрун-
товних досліджень вітчизняних та зарубіжних
вчених. Зазначено, що утримання дитини, ґрун-
туючись на принципах захисту прав та законних
інтересів, характеризується моральним, соціаль-
ним та юридичним обов’язком батьків, оскільки
дитина, в силу своїх фізіологічних особливостей,
залежна від батьків і потребує сумлінного вико-
нання покладених на них зобов’язань, що в свою
чергу є підґрунтям до виконання вже повноліт-
німи дітьми взаємного обов’язку, тобто утриман-
ня та піклування про своїх непрацездатних
батьків. Визначено шляхи подальших наукових
пошуків.

02.01–02.14.82.
342.72/73-053.2(477) Кудрявцева О. М. Нор-

мативно-правове забезпечення конституційних
прав дитини в Україні / О. М. Кудрявцева //
Бюлетень Міністерства юстиції України. —
2013. — № 8. — С. 19–25.
Висвітлено результати дослідження питання

нормативно-правового забезпечення конститу-
ційних прав дитини в Україні. Акцентовано ува-
гу на теоретичних та практичних аспектах імпле-
ментації положень міжнародно-правових доку-
ментів у вітчизняне законодавство, яким регу-
люються суспільні відносини у сфері захисту
прав і свобод дітей. Наголошено, що норматив-
но-правове забезпечення захисту прав та інте-
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ресів дитини повинно становити один з пріори-
тетних напрямів діяльності цивілізованої держа-
ви. Така діяльність має здійснюватись шляхом:
імплементації в національне законодавство
міжнародно-правових норм; здійснення постійно-
го моніторингу ефективності чинних правових
норм, які регулюють суспільні відносини у за-
значеній сфері; удосконалення чинного законо-
давства у сфері захисту прав та інтересів дити-
ни. Зазначено, що між нормами національного
та міжнародного права у сфері захисту прав
дитини очевидною є їх ефективна взаємодія.

02.01–02.14.83.
342.55(477) Лялюк О.Ю. Правове регулю-

вання питань територіальної організації влади в
Україні / О.Ю. Лялюк // Проблеми законності :
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України,
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого».
— Харків, 2013. — Вип. 121. — С. 60–68.
Звернуто увагу, що у правовій літературі

існують різні погляди на сутність конструкції
«територіальна організація влади», яка вжи-
вається переважно щодо системи місцевого са-
моврядування та її децентралізації. Проведено
аналіз поняття «територіальна організація вла-
ди». Наведено його авторське визначення. Роз-
глянуто проблеми правового регулювання систе-
ми органів державної влади АРК й органів
місцевого самоврядування. Запропоновано ос-
новні напрямки з удосконалення територіальної
організації влади в Україні.

02.01–02.14.84.
342.3 Неліна Н. Вибори як форма волевияв-

лення українського народу / Наталія Неліна //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 7. — С. 15–17.
Розглянуто інституціональні характеристики

виборів як механізму реалізації конституційної
правосуб’єктності українського народу. Автор
статті вважає, що вирішення проблеми полягає
у запровадженні виборчої системи «вільних
списків» (преференцій). Рекомендовано на су-
часному етапі розвитку України вдосконалити
змішану виборчу систему. Зазначено, що запору-
кою реалізації принципу народного суверенітету
має стати забезпечення вищого рівня народного
представництва, що дасть змогу вести мову про
виборче право з позицій класичної конституцій-
но-правової доктрини.

02.01–02.14.85.
342.572 Нестерович В. Ф. Конституційно-пра-

вові засади об’єкта впливу громадськості на
прийняття нормативно-правових актів /
В. Ф. Нестерович // Право і суспільство. —
2013. — № 6. — С. 56–60.
Вказано, що об’єктом впливу громадськості

на прийняття нормативно-правових актів є орга-
ни публічної влади, а також посадові та служ-
бові особи цих органів. Виділено дві моделі
щодо визначення органів публічної влади, а та-
кож посадові та службові особи цих органів.

Встановлено, що це: парламент; президент дер-
жави, якщо він не входить до жодної з гілок
влади; органи виконавчої влади; органи влади
автономії; органи місцевого самоврядування та
посадові і службові особи цих органів.

02.01–02.14.86.
342.531.41(477) Омельченко Н. Л. Деякі пи-

тання організаційно-правового механізму реалі-
зації законодавчої функції Верховної Ради Украї-
ни / Н. Л. Омельченко // Держава і право.
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук-
раїни. — Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 84–90.
Розкрито питання організаційно-правового

забезпечення законодавчої функції Верховної
Ради України. Досліджено суб’єкти механізму
реалізації законодавчої функції Верховної Ради
України (народні депутати, парламентські комі-
тети, парламентські фракції та групи), а також
самостійні органи, які у силу свого статусу без-
посередньо беруть участь у здійсненні законо-
давчої функції парламентом України (Президент
України, Конституційний Суд України). Вислов-
лено думки про необхідність удосконалення
вітчизняного законодавчого процесу, зокрема
щодо закріплення за комітетами на рівні Кон-
ституції права приймати так звані «малі зако-
ни».

02.01–02.14.87.
342.5(477).001.76 Оніщук М. В. Оранізація

влади в Україні: шляхи конституційного удоско-
налення / М. В. Оніщук, М. В. Савчин // Дер-
жава і право. Юридичні і політичні науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 70–79.
На підставі порівняльного аналізу охаракте-

ризовано стан, проблеми і тенденції розвиту
конституційно-правових інститутів у країні, що
забезпечують функціонування системи стриму-
вання і противаг в українській моделі організації
влади. Розглянуто ідеї раціоналізації влади у
контексті реального забезпечення народного су-
веренітету як основи конституціоналізму. Визна-
чено шляхи реформування та удосконалення
взаємодії таких конституційних органів, як: пре-
зидент, парламент, уряд, конституційний суд.
Висловлено думку, що саме через демократичні
вибори та діяльність парламенту уряд має набу-
вати легітимності й одночасно бути підзвітним і
підконтрольним парламентові. Натомість за
умов наділення президента «резервними повно-
важеннями» в останнього з’являється достатньо
засобів для вирішення парламентських чи урядо-
вих криз.

02.01–02.14.88.
340.15:342.6(477)“1991/94” Перегуда Є. В.

Особливості взаємодії органів виконавчої влади
в період становлення державної незалежності
(1991–1994 рр.) / Є. В. Перегуда // Актуальні
проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА,
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числі у святкові, вихідні та неробочі дні. Заува-
жено, що прийняття Закону України «Про сво-
боду мирних зібрань» є нагальним для українсь-
кого суспільства з метою забезпечення можли-
вості на реалізацію права щодо свободи мирних
зібрань відповідно до європейських стандартів в
Україні.

02.01–02.14.91.
342:34.045(477) Стрильчук В. А. Признаки

сроков в конституционном праве Украины /
В. А. Стрильчук // Евразийский юридический
журнал. — 2013. — № 4. — С. 65–68.
Проанализированы признаки, присущие сро-

кам в конституционном праве Украины. Обосно-
вывается их важность при определении понятия
конституционно-правового срока. Предложено
дифференцировать признаки, присущие консти-
туционно-правовым срокам, на общие и соб-
ственно юридические.

02.01–02.14.92.
342.5:342.7 Татенов М. Б. Механизмы взаи-

модействия высших органов государственной
власти в некоторых странах мира / М. Б. Тате-
нов // Держава і право. Юридичні і політичні
науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2013.
— Вип. 60. — С. 97–106.
Рассмотрены прямые и обратные связи, воз-

никающие при взаимодействии государственных
органов и народа, посредством которых обеспе-
чиваются, реализуются и защищаются права и
свободы человека и гражданина. Проведен срав-
нительный анализ механизмов взаимодействия
высших органов государственной власти в Вели-
кобритании, Германии, Италии, США, Франции,
России и Кыргызстане. Отмечено, чтобы улуч-
шить жизнь общества во всех сферах, обеспе-
чить и защитить должным образом права и сво-
боды человека и гражданина, необходимо над
исполнительными и судебными органами устано-
вить контроль коллегиальных представительных
органов.

02.01–02.14.93.
342.4(477).001.73 Теплюк М. Внесення змін

до Конституції України: проблема конституцій-
ності / М. Теплюк // Право України. — 2013. —
№ 8. — С. 178–183.
На основі аналізу юрисдикційної практики

тлумачення Конституційним Судом України по-
ложень розділу XIII чинної Конституції, вирі-
шення ним питань щодо конституційності за-
конів про внесення змін до Конституції України
та надання висновків до законопроектів про вне-
сення змін до Конституції України, а також
практики подання до парламенту законопроектів
про внесення змін до Конституції відповідними
суб’єктами та законодавчого врегулювання в
Регламенті Верховної Ради України розглянуто
питання внесення змін до Конституції України
та визначено шляхи забезпечення їх конститу-
ційності.

Південноукр. центр гендер. проблем. — Одеса,
2013. — Вип. 49. — С. 255–265.
Досліджено особливості взаємодії Президен-

та, Кабінету Міністрів, центральних та місцевих
органів виконавчої влади в перші роки незалеж-
ності України. Аргументовано, що конфліктна
взаємодія була зумовлена як обраними моделя-
ми влади, так і суперечностями між ключовими
політичними гравцями. Зазначено, що аналіз
взаємодії органів виконавчої влади у 1991–
1994 рр. свідчить, що найкраще її описує нео-
інституціоналістська модель, а політичні інсти-
тути визначали рамки взаємодії. Але реалізація
закладених можливостей залежала від відсут-
ності єдності політичних еліт, бачення ними
своїх вигод, яке, втім, не завжди адекватно
віддзеркалювало перспективи розвитку. Вказа-
но, що найважливішим чинником взаємодії
органів виконавчої влади у першій половині
1994 р. стала реформа управління регіонами.

02.01–02.14.89.
342.7 Пильгун Н. В. Забезпечення прав, інте-

ресів і свобод людини та громадянина — пріори-
тетне завдання органів державного управління у
сфері виконавчої влади / Н. В. Пильгун,
М. В. Рощу // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 23–30.
Досліджено основне завдання органів дер-

жавного управління у сфері виконавчої влади, а
саме забезпечення прав, інтересів та свобод
людина та громадянина. Значну увагу приділено
методологічним аспектам щодо підходів вирі-
шення проблем, які виникають у процесі ефек-
тивної діяльності апарату державного управлін-
ня. Зроблено висновок щодо практичної реалі-
зації прав, інтересів і свобод людини та грома-
дянина органами виконавчої влади, а також ви-
світлено пропозиції щодо ефективності такої ре-
алізації. Зауважено, що питання забезпечення
прав і законних інтересів особи є одним з най-
важливіших у діяльності управлінських кадрів
усіх рангів.

02.01–02.14.90.
342.729 Смокович М. Право на свободу мир-

них зібрань: реалії та перспективи в Україні /
М. Смокович // Юридична Україна. — 2013. —
№ 8. — С. 22–29.
Досліджено проблеми реалізації права на

свободу мирних зібрань в Україні. Встановлено,
що строк сповіщення про мирне зібрання не
може бути однаковим і залежить від кількості
учасників, місця, часу проведення такого зібран-
ня. Доведено необхідність урегулювання відно-
син щодо проведення мирного зібрання спе-
ціальним законом. Запропоновано внести зміни
до процесуального законодавства щодо розгляду
судами справ про обмеження стосовно прове-
дення мирних зібрань. Необхідно законодавчо
встановити особливий режим роботи адміністра-
тивних судів щодо розгляду таких справ, у тому
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02.01–02.14.94.
342.4 Ткаченко Ю. В. Принцип конституцій-

ної законності / Ю. В. Ткаченко // Право і сус-
пільство. — 2013. — № 6. — С. 66–71.
Проаналізовано певні точки зору на поняття

законності взагалі з метою встановлення пози-
тивних і негативних моментів. Проаналізовано
та досить розгорнуто розкрито ті конституційно-
правові вимоги, які у своїй сукупності склада-
ють основу принципу конституційної законності.
Дано визначення поняття конституційної закон-
ності. Зазначено, що принцип конституційної
законності віднаходить свою конкретизацію в
його загальнообов’язковості, гарантованості (за-
безпеченості), єдності та реальності, які чітко
проявляються в діяльності органів державної
влади. Сформульовано деякі рекомендації, спря-
мовані на вдосконалення законодавства і кон-
ституційної практики в аспекті забезпечення в
Україні режиму конституційної законності.

02.01–02.14.95.
342.718(477) Толкачова І. А. Подвійне грома-

дянство в Україні та країнах СНД: конституцій-
но-правовий аспект / І. А. Толкачова // Держа-
ва і право. Юридичні і політичні наук : зб. наук.
пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України. — Київ, 2013. — Вип. 60. —
С. 123–127.
Досліджено чинне законодавства України

щодо подвійного громадянства (біпатризму).
Проаналізовано причини його виникнення й
існування в Україні та країнах СНД. У виснов-
ках викладено пропозиції щодо спрямування
подальшої політики України та країн СНД у за-
значеній сфері. Обгрунтовано значення укладан-
ня двосторонніх угод з приводу запобігання ви-
падкам подвійного громадянства для вказаних
держав. З’ясовано, за яких умов можна буде
уникати колізій та суперечностей у законо-
давстві про громадянство зазначених держав.

02.01–02.14.96.
342.572(477) Щербанюк О. В. Принципи

транспарентності та гласності як реальні кон-
ституційні умови здійснення народовладдя /
О. В.Щербанюк // Часопис Київського універ-
ситету права. — 2013. — № 3. — С. 98–101.
Визначено поняття умов здійснення волі на-

роду. Проаналізовано умови здійснення пред-
ставницького народовладдя та сформульовано
пропозиції щодо вдосконалення конституційного
законодавства України. Запропоновано норма-
тивно закріпити обов’язки комітетів щодо забез-
печення принципів гласності та відкритості, зок-
рема запропонувати на засіданнях комітету осіб,
інтересів яких торкається розглядуване питан-
ня; висвітлювати результати розгляду питань на
засіданнях (результати голосування кожного
члена комітету з кожного питання порядку ден-
ного); вісвітлювати рівень відвідуваності засі-
дань комітетів членами комітету (як це має
місце, приміром, у Франції); публікувати кошто-
рис витрат комітету; періодично публікувати

звіти про результати законодавчої та конт-
рольної роботи.

Див. також: 07.01–02.14.486.
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02.01–02.14.97.
342(4/9)(075.8) Арбузкин А. М. Конституци-

онное право зарубежных стран : учеб. пособие /
Александр Михайлович Арбузкин. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Норма : Инфра-М,
2013. — 704 с.
Раскрыт предмет и система учебной дисцип-

лины «Конституционное право зарубежных
стран». Дана характеристика источников иност-
ранного конституционного права, освещены ос-
новные этапы политической истории и конститу-
ционно-правовые институты отдельных стран.
В пособии сделана попытка синтезировать учеб-
но-методический материал, научное исследова-
ние и научно-популярную форму изложения.

Ñ ò à ò ò ³

02.01–02.14.98.
342.565.2(470):340.142 Антонов М. В. О неко-

торых теоретических вопросах прецедентной
революции в России / М. В. Антонов // Жур-
нал конституционного правосудия. — 2013. —
№ 4. — С. 9–14.
Рассмотрены теоретические проблемы, свя-

занные с попытками ввести в российский право-
порядок принципы прецедентного права. Основ-
ная проблема, по мнению автора, состоит в раз-
личном понимании нормативности права в англо-
американской и романо-германской правовых
традициях. В рамках английского прецедентного
права регулирование осуществляется преимуще-
ственно через создание казуальных правил; во
втором случае правовое регулирование осуще-
ствляется через введение общезначимых норм.
Некритическое использование термина «преце-
дент» для характеристики судейского право-
творчества в России может привести к поверх-
ностным аналогиям между российским и англий-
ским правом. Для описания такого правотворче-
ства в теоретическом правоведении есть более
корректные схемы и термины.

02.01–02.14.99.
342.4(470) Арановский К. Роль Конституции

в политико-правовом обустройстве России: ис-
ходные обстоятельства и современные ожида-
ния / Константин Арановский, Сергей Князев
// Сравнительное конституционное обозрение.
— 2013. — № 3. — С. 50–59.
Проведено сравнение становления Конститу-

ции Российской Федерации с зарубежными кон-
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ституциями, предложена ее классификация по
содержательно-историческому, структурно-фор-
мальному, генетическому критериям, констати-
рован заимствованный характер традиций кон-
ституционализма в России. Указано на необходи-
мость сохранения текста Конституции от по-
спешных изменений, так как обосновано это не-
обходимостью формирования конституционного
правопорядка. По мнению авторов, сила консти-
туции заключается не столько в ее букве и духе,
сколько в последовательном восприятии закреп-
ленных ею правил и строгом следовании им.

02.01–02.14.100.
342.56(470)+341.64 Арановский К. В. Усло-

вия согласования практики международного и
конституционного правосудия / К. В. Аранов-
ский // Журнал конституционного правосудия.
— 2013. — № 3. — С. 1–10.
Рассмотрены проблемы в отношениях между-

народной и конституционной юстиции. Указано
на то, что в основе таких отношений должен
лежать консенсус, поставленный в границы
принципов, правил и обеспеченный их соблюде-
нием. По мнению автора, такое согласие уже
сложилось между европейским правосудием,
занятым защитой прав человека, и российской
конституционной юстицией в том, что касается
фундаментального единства ценностей. Главная
цель юстиции обоих видов — защита прав чело-
века в их собственном значении.

02.01–02.14.101.
342.8(470.64) Ашхотов З. Право законода-

тельной инициативы в региональном избира-
тельном процессе: вопросы оптимазации регули-
рования субъектного состава (на примере Ка-
бардино-Балкарской Республики) / Залимгери
Ашхотов // Сравнительное конституционное
обозрение. — 2013. — № 3. — С. 137–142.
Проанализировано положение Конституции

Кабардино-Балкарской Республики, определяю-
щее субъектов права законодательной инициа-
тивы. Использование ретроспективного метода
научного познания позволило установить при-
чинно-следственные связи и закономерности ре-
гулирования состава субъектов права законода-
тельной инициативы. На основе проведенного
исследования выработан ряд предложений по
количественной и качественной оптимизации
субъектов права законодательной инициативы.

02.01–02.14.102.
342.4 Батурин Ю. Конституция как задача

конституционного выбора / Юрий Батурин //
Сравнительное конституционное обозрение. —
2013. — № 2. — С. 15–20.
Кажется, по вопросу о разработке Конститу-

ции 1993 г. было сказано решительно все, одна-
ко в предложенной статье проблемы разработки
и оптимизации Конституции рассмотрены в не-
сколько необычном ракурсе: автор использует
математические подходы и методы и, в частно-
сти, анализирует этот процесс в контексте алго-

ритма многокритериальной оптимизации в зада-
чах управления и поиска компромиссов. Он обо-
сновывает также гипотезу о том, что в случае
разработки проекта новой Конституции невоз-
можно будет существенным образом улучшить
ее содержательное наполнение с точки зрения
коллективного выбора.

02.01–02.14.103.
342.1(470) Беше-Головко К. Неуловимое по-

нятие «нация» и его стратегическое значение /
Карин Беше-Головко // Сравнительное консти-
туционное обозрение. — 2013. — № 2. —
С. 21–30.
В течение долгого времени для ряда европей-

ских государств, в том числе и для Франции,
понятие нации являлось синонимом понятия го-
сударства, так как позволяло легитимизировать
границы государства и гарантировать развитие
его институтов. В России такой подход реализу-
ется с трудом, так как понятие нации сближает-
ся с понятием этноса, в связи с чем регулярно
возникает вопрос о территориальной целостнос-
ти государства. Но сегодня в рамках процесса
глобализации значение нации меняется как в
России, так и на Западе, причем в разных на-
правлениях. С одной стороны, с развитием Ев-
ропейского Союза классическое европейское
понятие нации, а также само наличие наций и
национальных государств создает препятствия
для формирования общеевропейской государ-
ственности. С другой стороны, для России, на-
против, переход к новому пониманию нации
имеет стратегический характер, так как позво-
ляет укрепить ее позиции в контексте развития
Евразийского союза.

02.01–02.14.104.
342.729(470+430) Бланкенагель А. Свобода

собраний и митингов в Российской Федерации —
сделано в СССР?: «Лучше мы не можем» или
«По-другому не хотим»? / Александр Бланкена-
гель, Илья Левин // Сравнительное конституци-
онное обозрение. — 2013. — № 2. — С. 55–62.
Рассмотрен ФЗ «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях». Осо-
бое внимание уделено конституционным гаран-
тиям свободы собраний в РФ, а также слабым
(неконституционным) сторонам последней но-
веллы Федерального закона. Кроме того, изучен
опыт западноевропейских стран, прежде всего
ФРГ; проанализирована правоприменительная
практика Федерального конституционного суда
и Европейского суда по правам человека.

02.01–02.14.105.
342.565.2(470):340.142 Блохин П. Д. Пробле-

ма аналогии в конституционном судопроизвод-
стве в контексте дискуссии о прецедентной при-
роде решений Конституционного Суда РФ /
П. Д. Блохин // Журнал конституционного пра-
восудия. — 2013. — № 4. — С. 19–30.
Сделана попытка раскрыть содержание поня-

тия «аналогичность», как оно используется
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в практике Конституционного Суда Российской
Федерации и в практике иных судов. На основа-
нии этого анализа сделан вывод о том, что пони-
мание и корректное применение этой философс-
ко-правовой категории имеет большое значение
как для надлежащего исполнения решений Кон-
ституционного Суда правоприменителем, так и
для последовательного осуществления самого
конституционного судопроизводства. Сделано
предположение о том, что дальнейшее исследова-
ние правовой аналогии в конституционном судеб-
ном процессе позволило бы придать многолетней
дискуссии о природе решений Конституционного
Суда Российской Федерации и его правовых по-
зициях совершенно иной вектор развития.

02.01–02.14.106.
342.34 +342.23:321.64 Боев В. Г. «Парал-

лельное (конституции) законодательство» как
метод трансформации демократического режима
в недемократический: на примере Веймарской
республики в Германии / Валерий Григорьевич
Боев, Алексей Николаевич Марченко // Кон-
ституционное и муниципальное право. — 2013.
— № 5. — С. 71–74.
Статья посвящена проблеме трансформации

демократии в тоталитарную диктатуру. Сделан
вывод, что такая трансформация становится
возможной при наличии «параллельного» по от-
ношению к демократической конституции зако-
нодательства. Данное «параллельное» законода-
тельство способно разрушить конституционный
строй.

02.01–02.14.107.
342.565.2:342.24 Ван Хук М. Конституцион-

ные суды и делиберативная демократия /
М. Ван Хук // Известия высших учебных заве-
дений. Правоведение. — 2013. — № 2. —
С. 135–149.
Обозначена проблема легитимации решений

конституционных судов, которую автор предла-
гает разрешить через делиберативную коммуни-
кацию. Проблема легитимации возникает в свя-
зи с тем, что в отличие от законодателя, избира-
емого демократическим путем, судьи назначают-
ся. По этой причине решения, принимаемые су-
дьями в процессе пересмотра предположительно
неконституционных норм, формально не могут
считаться легитимными. Для обоснования их
легитимности Ван Хук вводит понятия цирку-
лярного отношения и коммуникативных кругов.
Циркулярное отношение обнаруживается как в
случае, когда судьи европейских судов контро-
лируют национальных законодателей, так и на
уровне отношений между судами в рамках наци-
ональной судебной структуры. Это отношение
является одним из способов, с помощью которо-
го развивается новая концепция демократичес-
кой легитимации процесса создания правовых
норм, в том числе на международном уровне.
Как право постоянно творится в юридической
практике и через нее, так и легитимация непре-
рывно достигается через делиберативную ком-

муникацию посредством распространения ком-
муникативных кругов. Первый коммуникатив-
ный круг возникает, когда стороны в судебном
процессе сначала убеждают суд в своей право-
те, затем суд, вынося решение, в свою очередь
убеждает стороны в его справедливости. Если
одну из сторон суду не удастся убедить, она
обжалует это решение в вышестоящий суд. Так
возникнет второй коммуникативный круг. Если
дело окажется интересным, оно будет опублико-
вано, и юридическое сообщество предложит
свое мнение по поводу данного решения, — это
третий коммуникативный круг с участием про-
фессионального интерпретирующего сообще-
ства. Когда интерес к данному делу выйдет за
рамки юридического сообщества и оно будет
обсуждаться в СМИ неюридической публикой,
образуется четвертый коммуникативный круг с
участием общественного форума. И, наконец,
пятый коммуникативный круг возникает с учас-
тием всей публичной сферы общества. Рассмат-
ривая данные процессы делиберативной комму-
никации, Ван Хук показывает, насколько обще-
ственное обсуждение является необходимым
условием для демократии и, следовательно, для
демократической легитимации.

02.01–02.14.108.
342.565.2:342.8(470) Васенькин А. А. Влия-

ние Конституционного Суда РФ на институт
выборов / А. А. Васенькин // Евразийский юри-
дический журнал. — 2013. — № 2 — С. 112–
115.
Проведен обзор решений Конституционного

Суда России, его правовых позиций в отноше-
нии института выборов, применения избиратель-
ных систем и конституционных принципов изби-
рательной системы, закрепления механизма их
реализации, доктринального восприятия. Опре-
делена и аргументирована роль правовых пози-
ций, сформулированных Конституционным Су-
дом РФ в отношении института выборов.

02.01–02.14.109.
341.231.14(4) Вашкевич А. Спонтанные со-

брания: национальное законодательство евро-
пейских стран и прецедентное право Европей-
ского суда по правам человека / Александр
Вашкевич // Сравнительное конституционное
обозрение. — 2013. — № 2. — С. 44–54.
Дано определение понятия «спонтанное со-

брание» и проанализировано прецедентное пра-
во Европейского суда по правам человека в
сфере свободы мирных собраний и спонтанных
собраний. Выявлено три разные модели отно-
шения государств к спонтанным собраниям и
высказаны предложения о необходимости зако-
нодательного урегулирования права на их про-
ведение.

02.01–02.14.110.
342.922:347.754(470) Винницкий А. Публич-

ные услуги в ЕС и России: конституционные
основы и законодательное регулирование / Анд-
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рей Винницкий // Сравнительное конституцион-
ное обозрение. — 2013. — № 3. — С. 101–114.
Исследованы конституционно-правовые осно-

вы и отраслевое регулирование сферы публич-
ных услуг в странах ЕС и России. Проанализи-
рованы противоречия и недостатки российского
законодательства в данной сфере. На основе
зарубежного опыта автором обоснован широкий
подход к трактовке публичных услуг и их базо-
вое деление на услуги экономического и неэко-
номического характера.

02.01–02.14.111.
342.8:378.4(470+4) Волосникова Л. М. Уни-

верситет как субъект избирательного права: из
истории конституционной доктрины / Л. М. Во-
лосникова // Право и политика. — 2013. — № 1.
— С. 97–101.
Проанализирован процесс становления и раз-

вития представительства университетов в Рос-
сии и Европе как составной части их конститу-
ционного статуса в XIX — начале ХХ века, соот-
ветствующая ей конституционная доктрина про-
фессионального представительства. Бурный
рост представительства академических и выс-
ших заведений в законодательном процессе со-
провождался не менее бурным ростом критики в
адрес этого процесса. Представительство уни-
верситетов посредством выборов от академичес-
кой корпорации в не меньшей степени является
отрицанием народного университета, так как
представители университетов представляли ин-
тересы своей корпорации, но не народа как аб-
страктной верховной юридической личности в
целом — также по своей природе являющейся
догматической фикцией, лежащей в основании
конституционного права.

02.01–02.14.112.
342.565.2(470):340.142 Гаджиев Г. А. Методо-

логические проблемы «прецедентной револю-
ции» в России / Г. А. Гаджиев // Журнал кон-
ституционного правосудия. — 2013. — № 4. —
С. 5–8.
Представлены размышления автора на тему

так называемой прецедентной революции в Рос-
сии. Объектом внимания становятся не только
правовые позиции Конституционного Суда РФ,
положившие, по мнению автора, начало этой
«революции» еще в середине 1990-х годов, но и
такое новое для отечественной правовой систе-
мы явление, как правовые позиции Президиума
Высшего арбитражного суда. Обозначенная про-
блема раскрывается автором путем обращения к
фундаментальным философско-правовым катего-
риям, таким как «аналогия», «толкование»,
«юридический силлогизм».

02.01–02.14.113.
342.24:342.6(470) Глигич-Золотарева М. В.

Аудит эффективности с позиций управления в
федеративном государстве. Ч. 1. Общие подходы
/ Милена Валерьевна Глигич-Золотарева //

Конституционное и муниципальное право. —
2013. — № 7. — С. 37–43.
Проблематика аудита эффективности госу-

дарственного управления активно разрабатыва-
ется в России и за рубежом. Оценка эффектив-
ности постепенно становится одним из полно-
правных инструментов государственного управ-
ления. Результаты проведенного аудита эффек-
тивности становятся элементом политической
борьбы, на этом основании делаются выводы о
ликвидации или о продолжении функционирова-
ния тех или иных организаций или учреждений.
Все это придает теоретической дискуссии об
оценке эффективности остро актуальную прак-
тическую значимость.

02.01–02.14.114.
342.841 Голубкова Н. И. Избирательные спо-

ры: причины возникновения и роль институтов
гражданского общества в их урегулировании и
предотвращении (на основе анализа российской
и зарубежной практики) / Н. И. Голубкова //
Государственная власть и местное самоуправле-
ние. — 2013. — № 6. — С. 18–21.
Рассмотрена природа избирательных споров

и подчеркнута необходимость изучения пробле-
матики в связи с наличием потенциальной
опасности перехода спора из правового про-
странства в плоскость социальных и политичес-
ких конфликтов. Проанализированы причины
возникновения избирательных споров и исследо-
вано наличие механизмов их предотвращения,
которые существует в российской и зарубежной
практике. Предложены не только меры законо-
дательного совершенствования, но и направле-
ния сотрудничества с институтами гражданского
общества для снижения конфликтной составля-
ющей выборного процесса и повышения леги-
тимности власти.

02.01–02.14.115.
342.72/73(470) Гончарова С. Г. Система ос-

новных прав и свобод человека и гражданина /
С. Г. Гончарова // Евразийский юридический
журнал. — 2013. — № 2 — С. 116–119.
Исследован вопрос о необходимости, основа-

ниях классификации конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Рассмотрена си-
стема классификации прав и свобод человека и
гражданина как зафиксированных в Конститу-
ции РФ основных прав и свобод личности, опос-
редующих различные сферы ее свободы и жиз-
недеятельности, которая наиболее адекватно
отражает правовое положение человека в реаль-
ной действительности, в отдельных областях
государственно-правового воздействия и застав-
ляет оценить степень эффективности обеспече-
ния интересов человека в правовом государстве.

02.01–02.14.116.
342.8(470)“2011/12”:303.62 Горбатова В. В.

Правовая регламентация и практика социологи-
ческого сопровождения избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Государственной
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Думы Российской Федерации 4 декабря 2011 г.
и Президента Российской Федерации 4 марта
2012 г. / Виктория Вячеславовна Горбатова
// Государственная власть и местное самоуправ-
ление. — 2013. — № 6. — С. 14–17.
Представлена информация об опыте проведе-

ния конкурсов социологических прогнозов Рос-
сийским центром обучения избирательным тех-
нологиям при ЦИК России на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 4 декабря 2011 г.
и Президента Российской Федерации 4 марта
2012 г. Освещение получили также правовые
аспекты деятельности социологических служб в
рамках отечественного избирательного процес-
са, в том числе при организации опросов на
выходе из избирательных участков (так называ-
емых эксит-поллов). Обзорно рассмотрены тео-
ретические подходы и методологические пробле-
мы при формировании электоральных прогно-
зов. Отмечена высокая заинтересованность экс-
пертно-социологических служб отечественной
электоральной проблематикой. Статья снабжена
необходимым иллюстративным материалом.

02.01–02.14.117.
342.553:35.075.5(470) Гриценко Е. Европей-

ская доктрина надлежащего публичного управ-
ления и перспективы ее восприятия в россий-
ском праве / Елена Гриценко // Сравнительное
конституционное обозрение. — 2013. — № 2. —
С. 115–128.
Раскрыто содержание европейского принци-

па и права надлежащего публичного управления
в соответствии с документами Европейского
Союза и в национальном законодательстве госу-
дарств-членов на примере Германии. Проанали-
зированы конституционные предпосылки реали-
зации принципа надлежащего публичного управ-
ления в России. Выявлены проблемы и противо-
речия при осуществлении административных
процедур на основе принципа надлежащего уп-
равления, а также обозначаются перспективы
обеспечения судебной защиты прав граждан от
действий публичной администрации в РФ.

02.01–02.14.118.
342.53(470):347.191 Грудинин Н. С. Пути по-

вышения представительства граждан России в
Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации: проблемы теории и
практики / Никита Сергеевич Грудинин // Го-
сударственная власть и местное самоуправле-
ние. — 2013. — № 8. — С. 10–14.
Обращено внимание на то, что Государствен-

ная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации в настоящее время испытывает опре-
деленные трудности в процессе реализации сво-
его представительного предназначения. Причи-
ной этому является применяемая модель изби-
рательной системы, по которой определяется
персональный состав Государственной Думы.
Модернизация избирательной системы и возвра-
щение мажоритарных начал на выборы депута-

тов Государственной Думы — средство повыше-
ния политического представительства граждан
России во власти.

02.01–02.14.119.
342.585(470) Гунич С. В. Конституционно-

правовые аспекты определения сил обеспечения
национальной безопасности Российской Федера-
ции / Сергей Ввладимирович Гунич // Консти-
туционное и муниципальное право. — 2013. —
№ 6. — С. 15–17.
Рассмотрены конституционно-правовые ас-

пекты регламентации структурных элементов
системы безопасности России. На основе анали-
за норм права выявлено несоответствие опре-
деляемого круга субъектов обеспечения нацио-
нальной безопасности смыслу и целям Страте-
гии национальной безопасности. Автором обо-
сновывается необходимость приведения законо-
дательства и иных нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих состав, формы и методы
деятельности сил обеспечения национальной
безопасности в соответствие требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, а также их
внутренней согласованности.

02.01–02.14.120.
342.8:329(470) Заикин С. Соглашения поли-

тических партий как разновидность публично-
правовых договоров / Сергей Заикин // Срав-
нительное конституционное обозрение. — 2013.
— № 2. — С. 72–85.
Первым результатом реформы партийного

законодательства в России, начавшейся весной
2012 г., стало появление новых политических
структур, которые в будущем смогут бороться
за голоса избирателей на выборах различного
уровня. Между тем расширение политического
спектра неизбежно приведет к формированию
предвыборных блоков, так как новым полити-
ческим партиям выгодно объединение друг с
другом и с давно действующими партиями по
причине увеличения шансов на попадание в за-
конодательные (представительные) органы. Ос-
новой существования избирательного блока яв-
ляется соглашение между его участниками —
политическими партиями. В статье проанализи-
ровано правовое содержание и правовая приро-
да соглашений политических партий, причем как
соглашений о создании избирательных блоков,
так и коалиционных соглашений, а также согла-
шений политических партий с коммерческими и
некоммерческими организациями. Также предло-
жены критерии разграничения категорий «пра-
вовая природа» и «правовое содержание».

02.01–02.14.121.
342.4(4-17).001.73 Закоморна К. О. Про деякі

особливості «конституційних переходів» у пост-
соціалістичних країнах Східної й Північної Євро-
пи / К. О. Закоморна // Проблеми законності :
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України,
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого».
— Харків, 2013. — Вип. 121. — С. 43–51.
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Розглянуто концепцію конституційних пере-
ходів Х. Лінця й А. Степана. Розкрито особли-
вості реконституціоналізації в постсоціалістич-
них країнах Східної й Північної Європи. Зверну-
то увагу, що модель «конституційного перехо-
ду» у постсоціалістичному регіоні демонструє
досвід країн Балтії. У колишніх радянських при-
балтійських республіках поряд з рішенням про
усунення з історії основних соціалістичних за-
конів і поновленням довоєнних демократичних
конституцій були ухвалені постанови про роз-
роблення нових верховних законів. Обгрунтова-
но причинно-наслідковий зв’язок між рівнем сус-
пільної злагоди на фазі розробки і прийняття
нової конституції і ступенем нормативності ос-
новного закону.

02.01–02.14.122.
342.24(470) Золотухина Т. А. Правовая поли-

тика в области укрупнения российских регионов
/ Татьяна Александровна Золотухина // Кон-
ституционное и муниципальное право. — 2013.
— № 5. — С. 34–36.
Исследована федеративная структура Рос-

сийского государства, роль правовой политики в
ее становлении, в том числе определяется пра-
вовая основа процесса укрупнения российских
регионов. В подтверждение практической реали-
зации теоретически разработанной модели объе-
динения субъектов России в статье приведены
примеры произошедших в структуре Российско-
го государства изменений, связанных с укрупне-
нием российских регионов. В заключение отме-
чены перспективы продолжения процесса ук-
рупнения российских регионов и признана пози-
тивная роль идеи укрупнения в свете совершен-
ствования федеративной структуры Российского
государства.

02.01–02.14.123.
342.4(4):504 Ибрагимов К. Х. Конституцион-

ные основы охраны окружающей среды в госу-
дарствах Европы приминительно к условиям
России / Кюри Хамзатович Ибрагимов // Кон-
ституционное и муниципальное право. — 2013.
— № 7. — С. 43–48.
Рассмотрены основополагающие экологичес-

кие принципы некоторых конституций госу-
дарств Европы. Показано, что они различаются
в зависимости от того, какая экологическая си-
туация складывалась в мире и в их странах на
период принятия и как это отражалось в обще-
признанных международных экологических ак-
тах, каков уровень экономического и демократи-
ческого развития стран и народов. Дана класси-
фикация конституций государств Европы в за-
висимости от целей и задач, которые предусмат-
ривается достичь реализацией прав граждан на
благоприятную окружающую среду.

02.01–02.14.124.
342:347.132.14 Карасева И. А. Злоупотребле-

ния правом как одна из причин мнимой конку-
ренции конституционных ценностей / Ирина

Андреевна Карасева // Конституционное и му-
ниципальное право. — 2013. — № 7. — С. 9–13.
Рассмотрен вопрос о том, каковы причины

конкуренции конституционных ценностей, кото-
рые по своей юридической силе равны. Одной
из распространенных причин такой конкуренции
является недобросовестное использование пра-
ва, злоупотребление правом. Сформулированы
принципы разрешения возникающей в рамках
конкретного дела мнимой конкуренции консти-
туционных ценностей.

02.01–02.14.125.
342 Кононов К. А. Конституционно-правовой

институт: поиски сущности категории / Кирилл
Александрович Кононов // Конституционное и
муниципальное право. — 2013. — № 5. — С. 2–7.
Исследован вопрос о сущности категории

«конституционно-правовой институт», отмечено,
что уже первичный анализ истории ее научной
разработки показывает, что ответ на него упира-
ется в поиск критериев институционализации.
Процесс поиска критериев институционализа-
ции в науке конституционного (государственно-
го) права имел существенные отличия: в отли-
чие от теоретической и иной отраслевой юрис-
пруденции в науке конституционного (государ-
ственного) права никем всерьез не поддержива-
лось самостоятельное значение метода как кри-
терия институционализации.

02.01–02.14.126.
342 Кононов К. А. Конституционно-правовой

институт: теоретико-методологические основа-
ния исследования категории / Кирилл Алексан-
дрович Кононов // Конституционное и муници-
пальное право. — 2013. — № 7. — С. 2–8.
Необходимо строго различать критерии ин-

ституционализации и признаки правового инсти-
тута. Современная теоретическая юриспруден-
ция в тех или иных вариациях сходится на поло-
жении о том, что критериями выделения инсти-
тутов выступают предмет и метод правового
регулирования. Дополнительные критерии, как
было показано выше, являются либо признака-
ми института, либо элементами отраслевого ме-
тода правового регулирования.

02.01–02.14.127.
342.726-053.6(477) Кривачук Л. Ф. Государ-

ственная политика в сфере охраны детства в
Украине: механизмы формирования и реализа-
ции / Людмила Федоровна Кривачук // Госу-
дарственная власть и местное самоуправление.
— 2013. — № 5. — С. 9–11.
Рассмотрены основные подходы к пониманию

категорий «механизмы», «механизмы государ-
ственного управления», предложен авторский
подход к определению понятия «механизмы фор-
мирования и реализации государственной поли-
тики в сфере охраны детства». Обоснованы ме-
ханизмы формирования и реализации государ-
ственной политики в сфере охраны детства, к
которым автор относит: правовой, организацион-
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ный, информационный, социальный и финансо-
вый механизмы, а также раскрывает их содер-
жательное наполнение.

02.01–02.14.128.
342.15 Куян И. А. К вопросу об определении

понятия и содержания народного суверенитета /
И. А. Куян // Право и политика. — 2013. —
№ 1. — С. 138–145.
Статья посвящена проблеме определения

понятия и содержания народного суверенитета.
Рассмотрены основные элементы этого понятия:
«суверенитет» и его определяющая составляю-
щая — «народный, народ». Особое внимание
уделено исследованию категории «народ», раз-
личное толкование которой обусловливает, в
первую очередь, проблемы определения содер-
жания данного понятия. Исследованы основные
формы общности народа: народ — совокупность
граждан, народ — избирательный корпус, на-
род — население, народ — субъект конституци-
онного права и конституционных отношений.
Рассмотрена диалектика взаимосвязи между су-
веренитетом народа и правами человека. Автор
пришел к выводу об универсальной политичес-
кой правосубъектности народа, что выражается
в его исключительном праве на самоопределе-
ние, а также о суверенитете как свойстве не
только государства, но и народа.

02.01–02.14.129.
347.15(470) Литовкина М. И. Роль социаль-

ного государства в обеспечении лекарственной
безопасности при реализации конституционного
права на охрану здоровья / М. И. Литовкина //
Право и политика. — 2013. — № 1. — С. 34–45.
Проанализированы основные характеристи-

ки социального государства (для которого при-
оритетным является защита жизненно важных
социальных прав человека), так как его теоре-
тическая доктрина, конституционная формула
и социальная политика представляют собой ре-
зультат глобализации, когда многие угрозы
приобретают общепланетарный характер. Под-
черкнуто, что одной из основных глобальных
угроз в области охраны здоровья является про-
блема лекарственной безопасности, то есть не-
гативные последствия применения лекарствен-
ных препаратов, поскольку ими обусловлена
примерно четвертая часть заболеваний на пла-
нете. Обращено внимание на вопросы безопас-
ности пациентов (как на «возможность сниже-
ния риска нанесения вреда, связанного с пре-
доставлением услуг в сфере здравоохранения,
до приемлемого минимума»), особенно, учиты-
вая, что здоровье населения в настоящее время
рассматривается в качестве основного направ-
ления в достижении национальной безопаснос-
ти государства, а безопасность человека и
гражданина — в качестве социально-правовой
и конституционно-правовой ценности. Следова-
тельно, для реализации конституционного пра-
ва на охрану здоровья необходимы безопасная
система здравоохранения, безопасная медицин-

ская деятельность, в том числе с использовани-
ем безопасных лекарственных препаратов.
В связи с этим сделан вывод, что задача по
обеспечению лекарственной безопасности вы-
полнима при создании гарантий защиты права
на охрану здоровья; при осуществлении дея-
тельности личности и государственных органов
по охране и защите данного права; при разра-
ботке определенных правовых норм (в том чис-
ле посредством развития и совершенствования
законодательства об охране здоровья, а также
его структурного компонента — законодатель-
ного блока об обращении лекарственных
средств), что невозможно без целенаправлен-
ной деятельности такого социально ориентиро-
ванного государства, как Россия.

02.01–02.14.130.
342.4(47+57)“1961/64” Медушевский А.

Коммунизм как социальная утопия и юридичес-
кая фикция: проект конституции периода «отте-
пели» (1961–1964) / Андрей Медушевский //
Сравнительное конституционное обозрение. —
2013. — № 3. — С. 144–154.
Совершенно оправданный отказ от модели

номинального советского конституционализма в
современных политических дискуссиях не озна-
чает бесперспективности изучения его иллюзий,
методов и ошибочных результатов. С этих пози-
ций в статье рассмотрен проект несостоявшейся
Конституции СССР 1964 г., уникальность кото-
рого заключается в намерении использовать
коммунизм в качестве правовой фикции и осно-
вы для последовательного юридического конст-
руирования всей правовой и общественно-поли-
тической системы. С позиций когнитивного и
антропологического подхода автор не только
представляет историческую реальность эпохи,
но раскрывает истоки политических идей перио-
да перестройки, а следовательно, и трудности
перехода к современной конституционной систе-
ме. Показывая общую несостоятельность комму-
низма как правовой идеологии, автор руковод-
ствуется известной формулой Спинозы — «не
радоваться, не печалиться, но понимать».

02.01–02.14.131.
342.722 Москаленко С. А. Зарубежный опыт

конституционного закрепления принципа рав-
ноправия мужчин и женщин / С. А. Москален-
ко // Право и политика. — 2013. — № 4. —
С. 548–552.
Представлен авторский анализ конституцион-

ного закрепления принципа равноправия муж-
чин и женщин. Научному анализу были подвер-
жены три группы конституций государств на
предмет выявления в них норм, определяющих
равноправие мужчин и женщин: страны СНГ
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменис-
тан, Украина, Узбекистан); федеративные (Авст-
рия, Бельгия, Бразилия, Германия, Канада);
унитарные (Албания, Венгрия, Греция, Испа-
ния, Нидерланды, Польша, Швеция). Проведен-
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ное исследование позволило обособить модели,
характерные для конституционной формализа-
ции принципа гендерного равенства в зарубеж-
ных странах, а также указать направления со-
вершенствования правовых норм в заявленной
сфере.

02.01–02.14.132.
342.096 Нарутто С. В. Конституционный су-

дебный процесс: понятие, признаки, особеннос-
ти / С. В. Нарутто // Право и политика. —
2013. — № 5. — С. 708–713.
Рассмотрены особенности конституционного

судебного процесса. Проанализировано соотно-
шение термина «конституционный судебный
процесс» с такими категориями, как «конститу-
ционное правосудие», «конституционный судеб-
ный контроль», «конституционное судопроиз-
водство», «конституционная судебная процессу-
альная форма». Выявлены их отличия. Показано
соотношение конституционно-судебного процес-
суального права с конституционным правом и
конституционным процессуальным правом. Обо-
снован вывод о том, что конституционно-судеб-
ное процессуальное право не может признавать-
ся самостоятельной отраслью права.

02.01–02.14.133.
342.26(470) Нарутто С. В. Состав территории

субъекта Российской Федерации / С. В. Нарут-
то // Право и политика. — 2013. — № 1. —
С. 13–17.
На основе анализа конституций республик и

уставов иных субъектов РФ, а также текущего
регионального законодательства исследовано
определение в данных источниках состава тер-
ритории субъектов федерации как предмета их
ведения. Отмечена проблема неоднозначного
понимания пределов самостоятельности субъек-
тов РФ в этом вопросе. Выделено четыре подхо-
да в региональном конституционном (уставном)
регулировании состава территории субъекта:
географический подход; административно-терри-
ториальный; муниципально-территориальный и
отсутствие регулирования. Анализируя геогра-
фический подход и отмечая многообразие фор-
мулировок в основных законах субъектов РФ,
автор пришел к выводу о том, что в составе
территории субъекта выделяется суша, внутрен-
ние воды, а также воздушное пространство над
водами и территорией субъекта, а также недра,
находящиеся в пределах его территории. Дан-
ный вывод обоснован отнесением к совместному
ведению РФ и ее субъектов вопросов владения,
пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами; при-
родопользования; охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности; особо
охраняемых природных территорий; земельного,
водного, лесного законодательства, законода-
тельства о недрах, а также природоохранного
законодательства (пункты «в», «д», «к» ст. 72
Конституции РФ). Отмечено, что администра-
тивно-территориальный подход к регулированию

в субъектах РФ состава их территории характе-
ризуется закреплением в конституциях (уста-
вах) административно-территориальных единиц,
без выделения географических объектов. Муни-
ципально-территориальный подход отличается
указанием в основных законах субъектов РФ на
вхождение в состав их территории муниципаль-
ных образований. Обращено внимание на то, что
большая часть субъектов РФ в своих основных
законах состав территории не определяет. Сде-
лан вывод о необходимости упорядочения зако-
нодательства субъектов РФ в части определе-
ния состава территорий субъектов.

02.01–02.14.134.
342.82(470) Нестерова Т. Ю. Некоторые ас-

пекты развития законодательства о выборах
высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации / Татьяна Юрьевна Нестеро-
ва // Государственная власть и местное самоуп-
равление. — 2013. — № 7. — С. 27–31.
Прослежены этапы становления и развития

законодательства РФ о порядке наделения пол-
номочиями высшего должностного лица субъек-
та РФ. Проанализированы последние изменения,
касающиеся порядка выборов губернаторов.
Автор пришел к мнению о возможности вынесе-
ния вопросов о порядке наделения полномочия-
ми губернаторов — выборы населением субъек-
та РФ либо депутатами законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти
субъекта РФ— на референдум.

02.01–02.14.135.
342.417 Нефёдов Д. В. Экономическая теория

как основание конституционного толкования /
Д. В. Нефёдов // Известия высших учебных за-
ведений. Правоведение. — 2013. — № 5. —
С. 215–233.
Отмечено, что нормы конституции не всегда

конкретны. В результате этого ее толкование
многовариантно. Часто такая ситуация исполь-
зуется государственной властью для того, чтобы
реализовать на практике проект, по сути проти-
воречащий конституционным основам, под пред-
логом специфического толкования. В таких слу-
чаях необходимо обращаться не только к тексту
основного закона, но и к его смыслу. Но как
понять смысл Конституции, как выяснить дей-
ствительное значение ее положений и, главное,
кто способен это сделать, рассматривается в
представленной статье. Автор исходит из того,
что Конституционный суд — не единственный
эксперт в таких вопросах, поскольку его реше-
ние часто связано публичным интересом, кото-
рый противоречит объективной экономической
логике или даже противоположен ей. Учитывая
это, главная роль в конституционном толкова-
нии должна принадлежать науке, более незави-
симой в своих заключениях. При этом правовой
доктрине следует тесно взаимодействовать с
экономической, поскольку только последняя
представляет нам систему объективных законов
экономического развития, а право призвано
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лишь оформлять их в соответствующие законо-
дательные нормы.

02.01–02.14.136.
342.565.2(470) Петров А. А. Правовые пози-

ции Конституционного Суда Российской Федера-
ции по вопросам организации и деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации / А. А. Петров // Жур-
нал конституционного правосудия. — 2013. —
№ 3. — С. 25–32.
Проведен обзор правовых позиций Конститу-

ционного Суда Российской Федерации по вопро-
сам организации и деятельности конституцион-
ных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Сделан вывод, что хотя в настоящее
время именно решения федерального Конститу-
ционного Суда выступают ведущим средством
регулирования соответствующих правоотноше-
ний, такое положение вещей может носить
лишь временный характер (до принятия по этим
вопросам специального федерального закона с
самостоятельным, целостным предметом регули-
рования).

02.01–02.14.137.
342.721 Полянина А. К. Многоаспектность

личной неприкосновенности как объекта консти-
туционной защиты / А. К. Полянина // Право и
политика. — 2013. — № 3. — С. 385–391.
Проанализирована проблема понимания

принципа личной неприкосновенности. Уделено
внимание содержанию, его элементам, взаимо-
связи и различиям принципа личной неприкосно-
венности и принципа неприкосновенности част-
ной жизни. Исследованы существующие в юри-
дической науке взгляды на сущность данных
принципов. Обоснована позиция автора, соглас-
но которой неприкосновенность частной жизни
является элементом более общего принципа
личной неприкосновенности.

02.01–02.14.138.
342.565.2(470) Попов М.Ю. Современная

сущность независимости Конституционного
Суда и конституционных соглашений в Росссии
/ Михаил Юрьевич Попов // Конституционное
и муниципальное право. — 2013. — № 7. —
С. 66–68.
Обращено внимание на то, что законодатель-

ство России предусматривает достаточное коли-
чество правовых гарантий независимости судей
в период осуществления ими правосудия. Одна-
ко в связи с принятием поправок к Федерально-
му конституционному закону «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» в 2010 г. воз-
никает ряд вопросов не только о независимости
судей и Конституционного Суда в целом, но и
вопросов выхода за пределы определенной Кон-
ституцией России компетенции отдельных выс-
ших органов Российского государства.

02.01–02.14.139.
342.53:(349.2+347.73:336..22) Попов С. В.

Борьба российских политических партий вокруг
принятия Налогового и Трудового кодексов (по
материалам Государственной Думы III созыва) /
С. В. Попов // Право и политика. — 2013. —
№ 3. — С. 322–329.
Проанализированы позиции всех фракций и

депутатских групп Государственной Думы тре-
тьего созыва по ключевым вопросам трансфор-
мации налогового законодательства и социаль-
но-трудовой сферы жизни общества. Принятие
нового Налогового и Трудового кодексов вызва-
ло неоднозначную оценку со стороны представи-
телей различных политических сил. По мнению
проправительственных и либеральных партий,
содержащиеся в кодексах нормы носили про-
грессивный характер и отвечали социально-эко-
номическим реалиям начала 2000-х гг. В то вре-
мя как коммунисты со своими единомышленни-
ками пришли к выводу, что концептуально ко-
дексы были направлены на улучшение матери-
ального положения высокооплачиваемых граж-
дан за счет умаления прав трудящихся.

02.01–02.14.140.
342.4(410).001.73 Попова М. А. Роль Право-

вой комиссии в процессе рефрмирования анг-
лийского законодательства / М. А. Попова //
Конституционное и муниципальное право. —
2013. — № 5. — С. 68–71.
Статья посвящена процессу реформирования

английского законодательства. Проанализирова-
ны аргументы сторонников и противников при-
нятия писаной конституции Соединенного Коро-
левства. Рассмотрены полномочия, состав, поря-
док работы английской Правовой комиссии и ее
роль в систематизации законодательства.

02.01–02.14.141.
342:323.2(5)“2011/13” Румянцев А. Консти-

туционно-политические события в арабском
мире в 2011–2013 годах: хроника и первые уро-
ки / Андрей Румянцев // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. — 2013. — № 3. —
С. 13–22.
Проанализированы факты и тенденции кон-

ституционно-правового и политического харак-
тера, наблюдаемые в странах арабского мира в
последние два с половиной года. Выводы, сде-
ланные на основании этого анализа, касаются
соотношения внутригосударственного и между-
народного измерений, ценностных и прагмати-
ческих мотивов в политике. Проведена ревизия
ряда терминов конституционного права.

02.01–02.14.142.
342.734:331.2(470) Снежко О. Право на дос-

тойное вознаграждение за труд / Олег Снежко
// Сравнительное конституционное обозрение.
— 2013. — № 3. — С. 115–126.
Предпринята попытка конституционно-право-

вого обоснования права на достойное вознаг-
раждение за труд. Анализируя практику реали-
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зации права на вознаграждение за труд и право-
вые позиции Конституционного Суда РФ, автор
исследовал правовую природу, предназначение
и содержание рассматриваемого права. Демон-
стрируя противоречия, существующие в россий-
ском законодательстве в связи с обеспечением
достойного уровня жизни, в статье предложены
некоторые пути законодательного закрепления
гарантий права на достойное вознаграждение за
труд.

02.01–02.14.143.
342.4:341.174(4) Танчев Е. Порядок конститу-

ционных порядков, или Иерархия конституций в
эпоху конституционного плюрализма / Евгений
Танчев // Сравнительное конституционное обо-
зрение. — 2013. — № 2. — С. 31–43.
В первой части статьи содержится обзор

формирующейся системы конституционного
многообразия, а также международных и комму-
нитарных правовых путей взаимодействия кон-
ституционных правопорядков государств, Евро-
пейского Союза и формирующихся начал уни-
версального конституционного правопорядка.
Современная система конституционного много-
образия предполагает не сравнение конституций
суверенных государств, а взаимодействие наци-
ональных и наднациональных конституционных
правопорядков. Во второй части автор пытается
ответить на вопрос, является ли многоуровне-
вый конституционализм «царством хаоса», или
же он основывается на определенной иерархии,
или содержит в себе противоречивую тенден-
цию к созданию в будущем сложной конститу-
ционной системы, в которой субъектами будут
как государства, так и негосударственные обра-
зования. В последней части автор приводит при-
меры, как конституционные системы Европейс-
кого Союза и государств-членов приспосаблива-
ются друг к другу через гармонизацию и адапта-
цию верховенства права ЕС к принципу консти-
туционной идентичности государств.

02.01–02.14.144.
342.565.2(470)(091) Тарибо Е. В. Итоги пяти-

летнего пребывания Конституционного Суда в
Петербурге: исторический аспект / Е. В. Тарибо
// Журнал конституционного правосудия. —
2013. — № 4. — С. 1–4.
Статья посвящена пятилетию переезда Кон-

ституционного Суда Российской Федерации из
Москвы в Санкт-Петербург. Подведены некото-
рые итоги деятельности Суда за данный период,
а также рассмотрен вопрос об основаниях для
размещения высших государственных органов
за пределами столицы России. Сделан вывод,
что изменение места размещения высших госу-
дарственных органов должно служить целям
наиболее рационального и эффективного ис-
пользования потенциала «двух столиц» — горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга в интересах всего российского феде-
ративного государства.

02.01–02.14.145.
342(470).001.73 Троицкая А. А. Конституцио-

нализм: перспективы развития в России / Алек-
сандра Алексеевна Троицкая // Конституцион-
ное и муниципальное право. — 2013. — № 6. —
С. 21–27.
Изучена категория «конституционализм»,

уточняется ее содержание с позиций требований
установления пределов возможностей в отноше-
нии как публичной власти, так и отдельных ин-
дивидов. Сделан акцент на основную цель кон-
ституционализма — обеспечение свободы чело-
века в обществе. С этих позиций проанализиро-
ваны перспективы реформирования в России
конституционно-правового регулирования, дета-
лизирующего основы конституционного строя, а
также практики реализации соответствующих
норм.

02.01–02.14.146.
342.24(470) Трофимова Г. А. Основные под-

ходы к определению оснований конституционно-
правовой ответственности федеральных органов
государственной власти / Галина Анатольевна
Трофимова // Конституционное и муниципаль-
ное право. — 2013. — № 8. — С. 17–22.
Представлена характеристика двух основных

подходов к определению оснований конституци-
онно-правовой ответственности — посубъектно-
му и пообъектному, указаны их положительные
и отрицательные стороны. На основе граммати-
ческого и логического видов толкования прове-
ден анализ наиболее «скрытых» с точки зрения
определенности прав, обязанностей или субъек-
та их исполнения положений Конституции РФ,
сформулированы правила определения точного
смысла конституционных норм.

02.01–02.14.147.
342.764(460+560) Тюлькина С. Запрет дея-

тельности политических партий: эффективный
инструмент защиты демократии / Светлана
Тюлькина // Сравнительное конституционное
обозрение. — 2013. — № 3. — С. 74–81.
Процедура ликвидации политических партий

широко применяется во многих странах совре-
менного мира. Однако вопрос об эффективности
подобной меры в контексте соблюдения демо-
кратических принципов остается открытым.
В данной статье изучен накопленный в Турции
и Испании опыт роспуска партий, а также рас-
смотрен вопрос эффективности института лик-
видации политических партий как конституцион-
но-правового механизма защиты демократичес-
ких принципов и основ государства. В вводной
части статьи приведен краткий обзор существу-
ющих европейских стандартов и практики их ре-
ализации, а также решений Европейского Суда
по правам человека. Затем следуют два раздела,
в которых рассмотрено действующее законода-
тельство Турции и Испании о порядке прекра-
щения деятельности политических партий, а
также сложившаяся правоприменительная прак-
тика. В заключении сделаны выводы об эффек-
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тивности применения существующих положений
законов в Турции и Испании, сформулированы
основные практические рекомендации.

02.01–02.14.148.
342.511(574) Уварова Н. В. Институт прези-

денства: казахстанская модель / Н. В. Уварова
// Евразийский юридический журнал. — 2013.
— № 2. — С. 68–72.
Рассмотрены вопросы формирования инсти-

тута президентства в Республике Казахстан,
роль и место поста президента в структуре госу-
дарственной власти. Казахстанская модель ин-
ститута президентства предусматривает воз-
вышение главы государства над всеми ветвями
государственной власти, обеспечение согласо-
ванного их функционирования. Обладая особым
конституционным статусом, Президент Респуб-
лики Казахстан выступает в роли арбитра в
случаях кризисных ситуаций во взаимоотноше-
ниях ветвей власти, применяя в случаях необхо-
димости конституционный механизм сдержек и
противовесов.

02.01–02.14.149.
342.24(470) Федорец М. Н. Конституционно-

правовые принципы российского федерализма /
М. Н. Федорец // Право и политика. — 2013. —
№ 4. — С. 473–482.
Рассмотрены вопросы соотношения принци-

пов российского федерализма и определены не-
которые перспективы развития РФ. Эффектив-
ность реализации всех принципов российского
федерализма находится в прямой зависимости
от обеспечения общемировых ценностей демо-
кратии, равноправия, верховенства права, ува-
жения прав человека. Федерализм должен не
только основываться на началах централизации
в целях мобилизации внутренних ресурсов для
решения задач, стоящих перед государственной
властью, но и создавать условия развития тер-
риториальных, национальных, религиозных,
культурных и иных сообществ в рамках единого
правового пространства.

02.01–02.14.150.
342.56(470) Цалиев А.М. О необходимости

дальнейшей децентрализации и демократиза-
ции судебной власти в России / А. М. Цалиев
// Право и политика. — 2013. — № 4. —
С. 499–503.
Рассмотрены актуальные проблемы децент-

рализации и демократизации судебной власти в
РФ. На основе анализа федерального и регио-
нального законодательства проиллюстрирована
позитивная динамика в решении этих вопросов:
введение института досудебного (внесудебного)
урегулирования споров между участниками
гражданских правоотношений, принятие Феде-
рального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с помощью посредника
(процедуре медиации)», принятие Федерального
закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в Российской Федерации»

и т. д. Учитывая положительный опыт зарубеж-
ных стран, предложен ряд эффективных мер,
направленных на совершенствование судоуст-
ройства и судопроизводства в РФ. В частности,
необходимо: оптимизировать соотношение феде-
ральных и региональных органов судебной влас-
ти; законодательно обеспечить более активное
участие народа в формировании судейского кор-
пуса; расширить формы участия граждан в от-
правлении правосудия; расширить практику вне-
судебного и досудебного рассмотрения дел и др.

02.01–02.14.151.
342.565.2(470) Чекрыжев С. А. Понятие и

виды решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации / С. А. Чекрыжев // Евразий-
ский юридический журнал. — 2013. — № 2. —
С. 109–111.
Действующий Федеральный конституцион-

ный закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» 1994 г. раскрывает содержа-
ние понятия «решения Конституционного Суда
РФ». На наш взгляд, под решением Конституци-
онного Суда РФ следует понимать принимаемый
в заседании в определенном законом порядке и
облеченный в установленную форму правовой
акт, констатирующий установление определён-
ных фактов и обстоятельств, содержащий госу-
дарственно-правовое веление и имеющий обяза-
тельный характер, которым окончательно разре-
шается вопрос, относящийся к компетенции
Конституционного Суда РФ. Решение Конститу-
ционного Суда РФ не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами (ч. 2
ст. 79). Решения Суда можно разделить на не-
сколько групп: 1. Принимаемые в ходе конститу-
ционного судопроизводства и вне связи с осуще-
ствлением конституционного правосудия;
2. Принимаемые в пленарном заседании всем со-
ставом Суда и принимаемые палатой; 3. Итого-
вые по существу дела и промежуточные; 4. В за-
висимости от основных полномочий, которые
входят в компетенцию Суда; 5. О неконституци-
онности актов, устанавливающих полное или
частичное несоответствие акта Конституции;
6. Направленные на защиту: а) системы права,
ее единства и иерархичности; б) полномочий ор-
ганов государственной власти; в) федеративного
устройства; г) местного самоуправления; д) из-
бирательной системы; е) конституционных прав
и свобод граждан и т. д.; 7. Принятые на основе
Конституции РСФСР 1978 г. и прежнего Феде-
рального Конституционного Закона РСФСР
«О Конституционном Суде РСФСР» и принятые
к нему на основе Конституции РФ 1993 г. и но-
вого Закона; 8. Принимаемые в заседании с вы-
зовом и без вызова сторон и других лиц.

02.01–02.14.152.
342.34:342.553 Черкасов А. И. Демократия и

эффективность в системе местного управления
зарубежных стран / Александр Игоревич Чер-
касов // Конституционное и муниципальное
право. — 2013. — № 7. — С. 69–74.
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Статья посвящена анализу таких конфликту-
ющих ценностей в деятельности современного
местного управления, как демократия и эффек-
тивность. Рассмотрены проблемы оптимизации
территориальной структуры местного управле-
ния в зарубежных странах и межмуниципально-
го сотрудничества как средства укрепления ав-
тономии местных сообществ. Проанализированы
проблема кризиса представительной демократии
на местном уровне и пути ее решения.

02.01–02.14.153.
342.41:328.123(470) Шаблинский И. Полити-

ческий спектр через столетие: преемственность
ролей / Илья Шаблинский // Сравнительное
конституционное обозрение. — 2013. — № 2. —
С. 64–71.
Новый этап развития российской государ-

ственности с девяностых годов прошлого столе-
тия продемонстрировал определенное сходство
между современными политическими проблема-
ми и ролями и соответствующими явлениями
российской политической действительности, ха-
рактерными для начала XX века. Апеллируя к
историческому опыту, автор говорит о роли со-
временной политической оппозиции и ее взаимо-
отношениях с партией власти. Помимо этого,
обосновывается тезис о том, что недавние по-
правки в закон о политических партиях не смо-
гут существенным образом повлиять на расста-
новку политических сил или изменить полити-
ческий режим.

02.01–02.14.154.
342(470) Шевердяев С. Н. О некоторых об-

щих аспектах развития российского конституци-
онного права в контексте актуализации темы
политического протеста / Станислав Николае-
вич Шевердяев // Конституционное и муници-
пальное право. — 2013. — № 7. — С. 21–27.
Статья посвящена оценке общих условий, в

которых развивается российское конституцион-
но-правовое законодательство в последние годы,
выделяется несколько аспектов, которые накла-
дывают характерный отпечаток на современное
отечественное конституционное право. Сформи-
рованы также и предложения в области активи-
зации политического процесса и общественного
дискурса, воплощение которых позволит ожи-
вить российскую науку конституционного права,
сделать развитие конституционно-правового за-
конодательства более предсказуемым и последо-
вательным.

02.01–02.14.155.
340.12:342.922 Шугрина Е. С. Общая харак-

теристика ответственности органов публичной
власти и их должностных лиц / Е. С. Шугрина
// Евразийский юридический журнал. — 2013.
— № 4. — С. 100–106.
Дана общая характеристика юридической от-

ветственности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, их должност-

ных лиц. Называются различия отраслевой юри-
дической ответственности. Выделены и исследо-
ваны на конкретных примерах особенности юри-
дической ответственности органов публичной
власти и их должностных лиц, которые проявля-
ются во всех элементах состава право-
нарушения.

Див. також: 01.01–02.14.67.

ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ

À â ò î ð å ô å ð à ò è

02.01–02.14.156.
342.553(477)(043.3) Василькова Є. А. Консти-

туційно-правове забезпечення європейських
стандартів регіонального самоврядування в Ук-
раїні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.02 / Василькова Євгенія Андріївна ; Ма-
ріуп. держ. ун-т. — Маріуполь, 2013. — 20 с.
Досліджено загальнотеоретичні та практичні

проблеми конституційно-правового забезпечен-
ня європейських стандартів регіонального само-
врядування. Розглянуто теоретико-правові ас-
пекти гносеології стандарту, міжнародного стан-
дарту, міжнародного стандарту місцевого та ре-
гіонального самоврядування. Досліджено мето-
дологічні та нормативні аспекти конституційно-
правового забезпечення європейських стан-
дартів регіонального самоврядування в Україні.
Проведено аналіз його актуальних проблем у
частині імплементації таких стандартів у націо-
нальне конституційне законодавство та взаємо-
відношення європейської регіональної політики,
регіоналізму та зазначених стандартів з націо-
нальним законодавством України.

02.01–02.14.157.
342.25(477)(043.3)+340.13(477)(043.3) Дут-

ка М. Т. Правові норми в муніципальному праві
України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.02 / Дутка Микола Тарасович ; Нац.
акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с.
Приділено увагу вивченню основних етапів

наукового опрацювання правових норм у муніци-
пальному праві та приведено характеристику
нормативної формалізації правових норм. Нада-
но визначення правової норми в муніципальному
праві. Виявлено певні характерні ознаки право-
вих норм у муніципальному праві та здійснено
класифікацію муніципально-правових норм за
відповідними критеріями диференціалізації. Ви-
значено та проаналізовано функціональні влас-
тивості правових норм у муніципальному праві.
Означено перспективи оптимальних шляхів ут-
вердження та розвитку правових норм у муні-
ципальному праві з огляду на проведення в Ук-
раїні реформи місцевого самоврядування.
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02.01–02.14.158.
352(477):339.9 Батанов О. В. Муніципальне

право в умовах глобалізації / О. В. Батанов //
Часопис Київського університету права. — 2013.
— № 3. — С. 84–88.
Досліджено процес глобалізації на сучасному

етапі загальнопланетарного соціального розвит-
ку. Наголошено, що глобалізація як об’єктивний
і неминучий процес для будь-якої з країн зумов-
лює орієнтацію й України на інтеграцію до
міжнародної спільноти та включення в глобалі-
заційні процеси загальнопланетарного масштабу
в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Виді-
лено основні сутнісні аспекти процесу глобалі-
зації з точки зору розвитку сучасного муніци-
пального права. Визначено місце місцевого са-
моврядування та інститутів локальної демократії
в окремих європейських державах, Європейсько-
му континенті в цілому та загальноцивілізацій-
ному значенні з точки зору формування украї-
нського, європейського та світового конституці-
оналізму, процесів демократизації та європейсь-
кої міжнародної інтеграції.

02.01–02.14.159.
342.553:336.145 Джагарян А. Конституцион-

ная природа муниципальных учреждений и ее
отражение в зеркале реформы бюджетной сфе-
ры / Армен Джагарян // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. — 2013. — № 3. —
С. 82–100.
Развитие социальной государственности в

изменяющемся социально-историческом контек-
сте требует постоянного обновления и совер-
шенствования организационного механизма
обеспечения достойных условий жизни людей,
включая муниципальные учреждения публично-
го обслуживания. Тем не менее, чтобы быть
эффективными в правовом и социальном плане,
любые изменения в этой сфере должны опирать-
ся на прочную конституционно-правовую основу
и четкое понимание того, какова природа и на-
значение учреждений подобного рода, а соответ-
ственно — каковы основания и пределы усмот-
рения законодателя в их преобразовании. В ста-
тье обосновывается авторское понимание кон-
ституционной сущности муниципальных учреж-
дений и под этим углом зрения критически оце-
ниваются изменения в их правовом статусе в
ходе проводимой реформы бюджетной сферы.

02.01–02.14.160.
342.7 Зеленіна С.М. Правові питання удос-

коналення порядку розгляду звернень громадян
в органах місцевого самоврядування / С.М. Зе-
леніна // Право і суспільство. — 2013. — № 5.
— С. 99–105.
Розглянуто особливості провадження за

зверненнями громадян в органах місцевого само-
врядування відповідно до норм чинного законо-
давства України. Особливу увагу приділено про-
блемам, що виникають у практичній діяльності

органів місцевого самоврядування щодо вирі-
шення актуальних питань життєдіяльності тери-
торіальної громади. Визначено роль звернень у
роботі органів місцевого самоврядування.
У зв’язку з виявленими недоліками чинного за-
конодавства України та правозастосовчої діяль-
ності запропоновано шляхи їх усунення та за-
провадження нових видів звернення.

02.01–02.14.161.
342.553:504(470) Ибрагимов К. Х. Некоторые

аспекты взаимоотношений государства и орга-
нов местного самоуправления в области эколо-
гии / Кюри Хамзатович Ибрагимов // Государ-
ственная власть и местное самоуправление. —
2013. — № 4. — С. 23–26.
Рассмотрены вопросы взаимодействия госу-

дарства и органов местного самоуправления в
экологической сфере. Представлены современ-
ные инициативы Российского государства по
децентрализации властных, в том числе экологи-
ческих, полномочий государства с максималь-
ным перераспределением их в пользу органов
местного самоуправления. Проанализировано
фактическое состояние правового регулирова-
ния взаимоотношений государства и местного
самоуправления в области охраны окружающей
среды и природопользования. Рассмотрены дос-
тоинства и недостатки законодательных актов
РФ, регулирующих полномочия органов местно-
го самоуправления в экологической области.

02.01–02.14.162.
342.553(470) Кеня И. А. Институт местного

самоуправления с позиции оптимального соотно-
шения федерального и регионального правового
регулирования / Ирина Алексеевна Кеня // Го-
сударственная власть и местное самоуправле-
ние. — 2013. — № 7. — С. 13–15.
Статья посвящена исследованию института

местного самоуправления. Исходя из его дуали-
стической природы и особенностей федератив-
ной природы российской государственности,
рассмотрены особенности правового регулиро-
вания объективно-организующей и социально-
вариативной составляющих местного самоуправ-
ления. Представлен анализ проблем, связанных
с передачей государственных полномочий орга-
нам местного самоуправления, обозначены пред-
ложения по совершенствованию федерального и
регионального законодательства в правовом ре-
гулировании отношений, складывающихся в
процессе осуществления местного самоуправле-
ния в субъектах РФ.

02.01–02.14.163.
352(470) Корнаухова Н. В. В. Н. Лешков о

самостоятельности местного самоуправления /
Н. В. Корнаухова // Право и политика. — 2013.
— № 4. — С. 553–559.
Статья представляет собой анализ взглядов

одного из правоведов второй половины
XIX века — В. Н. Лешкова, посвятившего свои
труды вопросам самоуправления и обоснова-
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нию его самостоятельности по отношению к го-
сударству. Хотя его концепция не идеальна и
во многом противоречива, заслуживает отдель-
ного внимания то обстоятельство, что он одним
из первых рассмотрел в своих трудах общину
как начало самоуправления и народ как движу-
щую силу истории. В его концепции имеются
признаки общественной теории местного само-
управления.

02.01–02.14.164.
342.55(477) Лукашенко А. А. Особливості по-

вноважень органів самоорганізації населення як
специфічної форми демократії в Україні /
А. А. Лукашенко // Часопис Київського універ-
ситету права. — 2013. — № 3. — С. 88–93.
Висвітлено питання сучасного стану дослі-

дження особливостей повноважень органів само-
організації населення з огляду на їх специфічну
форму, природу виникнення та розвиток. Про-
аналізовано історичні передумови особливостей
повноважень органів самоорганізації населення в
Україні, нормативно-правові акти діяльності
органів самоорганізації населення. Виділено ти-
пологію положень місцевих комітетів, гарантії
діяльності органів самоорганізації населення,
види власних та делегованих повноважень
органів самоорганізації населення та їх функції.
Запропоновано зміни до чинного законодавства
про органи самоорганізації населення в Україні
та розподілення всієї множини повноважень
органів самоорганізації населення за формами
діяльності та сферами впливу на установчу, нор-
мотворчу, контрольну і правоохоронну.

02.01–02.14.165.
342.553 Макаров И. И. О соотношении срока

полномочий представительного органа муници-
пального образования и срока контракта /
И. И. Макаров // Конституционное и муници-
пальное право. — 2013. — № 5. — С. 60–68.
Недостаточно ясно сформулированные прин-

ципы соотношения срока контракта с наемным
главой местной администрации и срока полномо-
чий представительного органа муниципального
образования служат причиной неоднозначного
толкования законодательства и влекут возник-
новение спорных ситуаций. Проанализированы
различные варианты ответа на вопрос о продол-
жительности срока контракта в зависимости от
того, что считать источником полномочий наем-
ного главы администрации: доверие представи-
тельного органа, доверие главы муниципального
образования или доверие местного сообщества.

02.01–02.14.166.
352.07 Малый А. Ф. Интегративная функция

местного самоуправления / Александр Федоро-
вич Малый, Вера Васильевна Гулина // Кон-
ституционное и муниципальное право. — 2013.
— № 5. — С. 55–59.
Рассмотрено содержание одной из функций

местного самоуправления как политико-правово-
го института. Выделение интегративной функ-

ции позволяет акцентировать внимание на каче-
стве взаимодействия участников муниципальных
отношений, определить основные направления
такого взаимодействия. Предложено определе-
ние интегративной функции.

02.01–02.14.167.
342.553(470) Покровский И. Ф. Некоторые

вопросы становления муниципальной власти в
России / И. Ф. Покровский, Р. В. Булатов //
Государственная власть и местное самоуправле-
ние. — 2013. — № 4. — С. 40–44.
Рассмотрены отдельные моменты становле-

ния и развития муниципальной власти в России
на различных этапах истории государства; опре-
деляющие факторы современного муниципаль-
ного развития и возможности нормативно-право-
вого регулирования в целях эффективного обес-
печения жизнедеятельности муниципальных об-
разований. Отмечено, что на различных этапах
развития российской государственности явно
главенствует двуединая тенденция: соотношение
централизации и децентрализации территори-
альной организации государственной власти.
Первая — усиливает власть центра. А вторая —
преследует укрепление власти на местах. Обра-
щено внимание на то, что правильно организо-
ванная «муниципальная школа» помогает обуче-
нию самоорганизации людей в нескольких на-
правлениях. Прежде всего, прямого действия
жителей в целом ряде организационно-правовых
форм, таких как: муниципальные референдумы и
выборы; собрания (сходы) граждан и их право-
творческая инициатива, а также общественное
самоуправление. Сделан вывод, что поиски но-
вых решений, методы взаимодействий муници-
пальной власти и государственной власти для
развития экономического потенциала муници-
пальных территорий — крайне необходимы.

02.01–02.14.168.
347.97(477) Потіп М. М. Щодо якості реалі-

зації компетенції органами державної влади та
місцевого самоврядування / М.М. Потіп // Пра-
во і суспільство. — 2013. — № 5. — С. 105–109.
Розглянуто фактори (процедури, процеси),

що впливають на якість реалізації компетенції
органами державної влади та місцевого самовря-
дування під час надання послуг. Зазначено, що
якість реалізації компетенції органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування зале-
жить від низки факторів, які поділено на
зовнішні та внутрішні. Сформульовано визначен-
ня категорії «якість реалізації компетенції орга-
нами державної влади та місцевого самовряду-
вання». Звернуто увагу, що визначені фактори
перекликаються з Європейською моделлю діло-
вої досконалості EFQM, розробленою Євро-
пейським інститутом державного управління й
рекомендованою для використання в бюджетних
установах та органах державної влади й модел-
лю самооцінювання CAF.
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02.01–02.14.169.
342.553:349.412 Разина Е. С. Муниципальные

земельные торги: продажа земельных участков
или права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков / Екатерина Сергеевна Ра-
зина // Государственная власть и местное само-
управление. — 2013. — № 6. — С. 25–28.
Принятие по вопросам управления и распо-

ряжения земельными участками соответствую-
щих актов исполнительными, а не представи-
тельными органами муниципальной власти пра-
вомерно рассматривать как превышение полно-
мочий, а также в качестве оснований для при-
знания подобных актов недействующими. Уста-
новление муниципальными актами дополнитель-
ных административных ограничений для допуска
к участию в земельных торгах и положений, не
основанных на принципах эффективности, спра-
ведливости, публичности, открытости и прозрач-
ности процедур предоставления земельных уча-
стков, может послужить основанием не только
для признания муниципальных торгов недей-
ствительными, но и для возникновения корруп-
ционных отношений.

02.01–02.14.170.
342.553:659.4 Реутов Е. В. Информационное

пространство регионального и муниципального
управления: социологический анализ / Е. В. Реу-
тов, Т. В. Тришина // Університетські наукові
записки : Часопис Хмельниц. ун-ту управління та
права: Право. Економіка. Управління. — Хмель-
ницький, 2013. — Вип. 2. — С. 75–83.
Информационное пространство регионально-

го и муниципального управления представлено
комплексом средств массовой информации и
содержательным контентом. Отмечено, что
средства массовой информации играют ключе-
вую роль в коммуникации власти и обществен-
ности, но на уровне муниципалитета личное не-
формальное общение восполняет дефицит ин-
формации. Телевидение продолжает оставаться
основным каналом информации населения, но
его недостатком является отсутствие обратной

связи. Из-за этого все большую роль начинает
играть Интернет. Обращено внимание, что насе-
ление не удовлетворено качеством контента
официальных веб-ресурсов органов власти.

02.01–02.14.171.
351.711 Чердакова Л. А. О субъектах права

муниципальной собственности: дискуссии про-
должаются / Лариса Анатольевна Чердакова
// Государственная власть и местное самоуправ-
ление. — 2013. — № 5. — С. 25–26.
Проанализированы подходы к определению

субъекта права муниципальной собственности
на основании существующих теоретических кон-
цепций и норм действующего законодательства.
Сделан вывод о том, что субъектом права муни-
ципальной собственности является муниципаль-
ное образование, и предложено определение по-
нятия этого субъекта.

02.01–02.14.172.
342.6 Шаповал В. Д. Конституційно-правові

підстави відповідальності представницьких
органів та посадових осіб органів місцевого са-
моврядування / В. Д. Шаповал // Право і су-
спільство. — 2013. — № 6. — С. 72–76.
З’ясовано, в якому сенсі використовується

категорія «відповідальність» у системі муніци-
пально-правових відносин, яка правова й со-
ціальна природа цієї відповідальності, хто висту-
пає суб’єктом відповідальності в місцевому са-
моврядуванні, хто виступає інстанцією відпові-
дальності в даному разі та які санкції застосову-
ються в цих суспільних відносинах. Сформульо-
вано визначення категорії конституційно-право-
ва відповідальність. Зазначено, що конституцій-
но-правова відповідальність може бути позитив-
ною та ретроспективною. Наголошено, що на
даному етапі правової науки доцільно говорити
про конституційно-правову відповідальність як
самостійний інститут і формулювати основні за-
сади механізму її правової реалізації.

Див. також: 07.01–02.14.459.
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12.00.03 ÖÈÂ²ËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ ² ÖÈÂ²ËÜÍÈÉ ÏÐÎÖÅÑ; Ñ²ÌÅÉÍÅ ÏÐÀÂÎ;
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÏÐÈÂÀÒÍÅ ÏÐÀÂÎ

Вперше у вітчизняній науці цивільного права
розроблено доктринальне визначення поняття
опіки над майном, її змісту та правової природи.
Охарактеризовано особливості становлення і
розвитку інституту опіки над майном в Україні
та у країнах континентальної правової сім’ї.
Виявлено особливості правового регулювання
відносин з опіки над майном за сучасним цивіль-
ним законодавством України. Досліджено систе-
му правовідносин з опіки над майном. Визначено
поняття і види юридичних фактів у правовідно-
синах опіки над майном. З’ясовано роль і місце
органів опіки та піклування у системі право-
відносин з опіки над майном, особливості їх
цивільної правосуб’єктності. Сформульовано на-
уково-теоретичні та практичні рекомендації
щодо удосконалення правового регулювання
відносин, які виникають при встановленні та
здійсненні опіки над майном.

03.01–02.14.177.
347.121(477)(043.3) Боднар В. В. Переважні

права в цивільному праві України : автореф. дис.
... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Боднар Володи-
мир Вікторович ; Київськ. нац. ун-т ім. Т.Шев-
ченка. — Київ, 2013. — 19 с.
Сформульовано доктринальне визначення по-

няття переважних прав у цивільному праві,
здійснено їх класифікацію. З’ясовано юридичну
природу та зміст механізму здійснення цих прав.
На підставі аналізу чинного законодавства та
практики його застосування загальними і госпо-
дарськими судами розкрито особливості
здійснення переважних прав у речових, зобов’я-
зальних, корпоративних, кооперативних та спад-
кових правовідносинах і виявлено недоліки у
правовому регулюванні зазначених прав. Вказа-
но на недосконалість правового регулювання ме-
ханізмів здійснення і захисту переважних прав,
об’єктами яких є матеріальні блага у вигляді
земельних ділянок, лісів, водних об’єктів, надр,
відповідно у земельному, лісовому, водному за-
конодавстві та в законодавстві про надра, а та-
кож на невідповідність положень цих актів ЦК
України. Сформульовано низку теоретичних по-
ложень та виcновків, що розвивають теорію пе-
реважних прав у цивільному праві. Науково об-
ґрунтовано і сформульовано конкретні пропо-
зиції, спрямовані на вдосконалення правового
механізму здійснення і захисту переважних прав.

03.01–02.14.178.
347.44(043.3) Васильєва В. В. Договір як

підстава виникнення цивільно-правового
зобов’язання : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.03 / Васильєва Вікторія Валенти-
нівна ; НДІ приват. права і підприємництва. —
Київ, 2013. — 20 с.
Розглянуто правову природу договору як пра-

вочину та проаналізовано його місце в системі

ÖÈÂ²ËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ

Ê í è ã è

03.01–02.14.173.
347.1.001.362(477) Клім С. І. Аналогія закону

у цивільному праві України : монографія /
С. І. Клім ; Міжнар. гуманіт. ун-т. — Одеса :
Фенікс, 2013. — 216 с.
Розглянуто теоретичні проблеми визначення

правової природи у цивільному законодавстві.
Здійснено моделювання юридичної конструкції
аналогії закону. Виокремлено суб’єкти, умови та
випадки обмеження застосування аналогії зако-
ну у цивільному праві України. Важливу роль
відведено практичним рекомендаціям застосу-
вання за аналогією закону цивільно-правових
норм з метою подолання прогалин при вирі-
шенні судових спорів.

03.01–02.14.174.
347.65/68(477)(075.8) Кухарєв О. Є. Спадко-

ве право України : навч. посіб. / О. Є. Кухарєв.
— Київ : Алерта, 2013. — 329 с.
Розкрито основні питання теорії та практики

спадкового права. Подано науково-практичні ко-
ментарі спадкового законодавства з урахуван-
ням судової практики у вигляді конкретних ци-
вільних справ. Посібник містить рекомендації,
що стосуються охорони спадкового майна, укла-
дення та змісту договору управління спадщи-
ною, а також зміни черговості одержання права
на спадкування. Широко використано приклади
із законодавства зарубіжних країн.

03.01–02.14.175.
347.65/68(477)(075.8) Ромовська З. В. Украї-

нське цивільне право. Спадкове право : академ.
курс : підручник / З. В. Ромовська. — 2-ге вид.,
допов. — Київ : Дакор, 2013. — 304 с.
Книга є частиною багатотомного видання

«Українське цивільне право». Висвітлено різно-
манітні (історичні, етнографічні, правові) питан-
ня, зумовлені закінченням земного періоду жит-
тя людини. Проаналізовано норми книги шостої
ЦК України «Спадкове право». Подано їх науко-
ве трактування. Запропоновано шляхи вирішен-
ня проблемних питань правозастосування, що
виникли у нотаріальній та судовій практиці.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

03.01–02.14.176.
347.648(477)(043.3) Адаховська Н. С. Опіка

над майном за цивільним законодавством Украї-
ни : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03
/ Адаховська Надія Сергіївна ; НУ ОЮА. —
Одеса, 2013. — 18 с.
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юридичних фактів. Проведено аналіз понять «до-
говір» та «домовленість», «договір» та «договір-
не зобов’язання». Визначено умови дійсності, по-
рядок укладення договору, момент виникнення
договірного зобов’язання — суб’єкти, об’єкт і
зміст. На підставі аналізу чинного законодавства
та судової практики сформульовано пропозиції з
удосконалення чинного законодавства щодо по-
няття договору та зобов’язання, умов дійсності
договору та порядку його укладення.

03.01–02.14.179.
347.3:366.5(043.3) Колісникова Г. В. Зобов’я-

зання по відшкодуванню шкоди, завданої спожи-
вачам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.03 / Колісникова Ганна В’ячеславівна ;
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого».
— Харків, 2013. — 20 с.
Досліджено теоретичну та нормативно-право-

ву базу у сфері відповідальності за зобов’язан-
нями по відшкодуванню шкоди, завданої спожи-
вачам недоліками переданих товарів, здійснених
робіт та наданих послуг, підстав, що від неї
звільняють. Уточнено зміст понять «товар» та
«істотний недолік»; «строк служби» та «строк
придатності», обов’язки виробника (виконавця,
продавця) у сфері встановлення строку служби,
строку придатності продукції. Удосконалено
розмежування понять «послуга» та «робота». За
результатами дослідження запропоновано реко-
мендації та пропозиції щодо удосконалення нор-
мативно-правового регулювання зобов’язань по
відшкодуванню шкоди, завданої споживачам.

03.01–02.14.180.
347.457(477)(043.3) Ленський С. В. Цивільно-

правове регулювання комерційного кредитуван-
ня в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.03 / Ленський Сергій Володимирович ;
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого».
— Харків, 2013. — 20 с.
Досліджено види надання комерційного кре-

диту та способи оформлення таких відносин.
Визначено ознаки, за якими договірна конструк-
ція комерційного кредиту відрізняється від дого-
ворів позики і кредиту. Обгрунтовано, що ко-
мерційний кредит може оформлюватись у ви-
гляді самостійного договору або бути елементом
іншого відплатного зобов‘язання. Розглянуто
можливі спроби і механізми надання комерцій-
ного кредиту. Проаналізовано умови та зміст
відповідних договорів.

Ð å ô å ð à ò è

03.01–02.14.181.
347.78:346.3:7.075(477) Аксютіна А. В. Про-

дюсерська діяльність як предмет цивільно-пра-
вового договору у сфері інтелектуальної влас-
ності / А. В. Аксютіна // Митна справа. —
2014. — № 1. — С. 25–30.
Для вдосконалення правового регулювання

договірних відносин між авторами, виконавцями

та продюсерами виникає необхідність визначен-
ня поняття «продюсерська діяльність» та теоре-
тичної розробки конструкції продюсерських до-
говорів, що обумовлена їх природою.
Автор пропонує розглядати продюсерську

діяльність як діяльність, що спрямована на ство-
рення комерційно привабливого продукту в
сфері мистецтва шляхом здійснення довгостро-
кових творчих та/або матеріальних вкладень в
об’єкт у поєднанні зі здійсненням організацій-
них, технічних, рекламних, забезпечувальних
функцій, а також фінансового, кадрового й іншо-
го видів контролю за процесом «творчого вироб-
ництва».
Обгрунтовує необхідність видання окремого

нормативно-правового акта, що регламентує
продюсерську діяльність, та внесення спеціаль-
них положень у чинні закони й підзаконні норма-
тивно-правові акти, зокрема Закон України
«Про авторське право та суміжні права».
Зазначає, що багатогранна правова природа

явища «продюсерська діяльність», суспільних
відносин, які виникатимуть між продюсером та
автором (виконавцем, артистом), великий обсяг
прав та обов’язків, що виникають у продюсу-
ванні, обумовлюють й природу продюсерського
договору, а також його зміст. Основний акцент
у визначенні продюсерського договору повинен
бути здійснений на тому, що він перш за все є
договором з регулювання відносин у сфері інте-
лектуальної власності.
Метою продюсерського договору є забезпе-

чення належного створення та використання
творчого результату, задоволення потреб су-
спільства, споживачів у ньому, захист майнових
й особистих немайнових прав, а також інтересів
авторів, виконавців.
Одним з основних завдань предмета продю-

серського договору є набуття продюсером май-
нових прав на певний об’єкт інтелектуальної
власності. У зв’язку з набуттям майнових прав
на твір продюсер стає суб’єктом авторського
права або суміжних прав у порядку, що перед-
бачений Законом України «Про авторське право
та суміжні права», й реалізує вказані права в
наступному вже статусі.
Також, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 17 Закону

України «Про авторське право та суміжні пра-
ва», ст. 1 Закону України «Про кінематогра-
фію», діяльність, що поєднує співпрацю авторів
і виконавців фільму та інших суб’єктів кінема-
тографії, зокрема продюсерів, спрямована на
втілення твору кінематографії технічними засо-
бами, визнається виробництвом фільму. За ана-
логією права, дане визначення доцільно розпов-
сюдити й на створення інших творів авторського
та суміжних прав, зокрема музичних, образот-
ворчих творів, виконань тощо.
Автор пропонує визначити поняття «продю-

серський договір» як договір, який укладається
між автором, виконавцем і продюсером (фізич-
ною або юридичною особою), відповідно до яко-
го автор, виконавець зобов’язується передати на
користь продюсера майнові права на твір, вико-
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нання, які були (будуть) створені у порядку ви-
конання службових обов’язків відповідно до
службового завдання, а продюсер зобов’язуєть-
ся прийняти майнові права на твір за плату або
безоплатно й здійснити будь-які юридичні і фак-
тичні дії в галузі масової культури від імені авто-
ра, виконавця, зміст яких полягає в організації
рекламних кампаній із виконання, створення,
множення творів різних видів мистецтва, їх про-
сування на ринках з метою одержання прибутку.

А. В. Кирилюк

03.01–02.14.182.
347.77.025(477) Бошицький Ю. Л. Інтелекту-

альна власність в Україні: деякі питання публіч-
ного адміністрування / Ю. Л. Бошицький // Ча-
сопис Київського університету права. — 2013. —
№ 3. — С. 212–216.
Специфічною особливістю розвитку кон-

цепції інтелектуальної власності є нерозривне
поєднання його правових та економічних ас-
пектів. При всіх своїх характеристиках інтелек-
туальна власність має економічну вартість. Тому
ефективну систему управління інтелектуальною
власністю, яка зможе активно підтримувати на-
ціональну економіку, засновану на знаннях,
здатною оперативно приймати обгрунтовані
рішення, адекватно реагувати на зміни в навко-
лишньому середовищі та складних процесах у
самій керованій системі, в Україні ще має бути
створено.
Сьогодні в нашій державі існує не зовсім

досконала методика управління інтелектуаль-
ною власністю. Суттєвим недоліком наявної си-
стеми управління є те, що в ній фактично
відсутній комплексний підхід до процесів інфор-
маційного забезпечення, експертизи, надання
правового захисту, економічної оцінки вартості
та використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності. Управління інтелектуальною власністю
практично закінчується на стадії видачі охорон-
ного документа, а система управління, яка вирі-
шує питання, пов’язані з оцінкою права викори-
стання і введення їх до господарського обігу,
тобто з економічною віддачею одержанням при-
бутку чи іншої вигоди, головного, заради чого,
власне, й створюються оцінки вартості та вико-
ристання, відсутня.
Організація функціонування системи управ-

ління промисловою власністю в Україні характе-
ризується відсутністю належної координації в
роботі органів державного управління, недостат-
ньою ефективністю діяльності структур, які за-
безпечують захист прав промислової власності.
Таким чином, на сьогодні існує потреба в удос-
коналенні чинної системи управління інтелекту-
альною власністю, гармонізації її параметрів з
поточними та перспективними вимогами ринко-
вого середовища.
Слід зазначити, що творча діяльність людини

в науково-технічній сфері при ефективному дер-
жавному менеджменті або адмініструванні може
давати колосальні прибутки. Однак оптимізація
державного адміністрування у сфері інтелекту-

альної власності повинна базуватися на такому.
Необхідно, щоб управління об’єктом інтелекту-
альної власності було комплексним і послідовним
як на етапі його створення, так і на етапі набуття
прав, використання прав, захисту прав та на
етапі утилізації, а також розробити методики еко-
номічної оцінки вартості та використання
об’єктів інтелектуальної власності, оскільки оцін-
ка є одним із провідних принципів управління.
Також автор вказує на необхідність оптимізу-

вати правовий захист усіх об’єктів інтелектуаль-
ної власності, удосконалити систему обліку не-
матеріальних активів, створити базу належного
інформаційного забезпечення, розширити систе-
му надання послуг у галузі інтелектуальної
власності.

А. В. Кирилюк

03.01–02.14.183.
347.347.77.043:346.3(477) Бурило Ю. Догово-

ри щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності в господарському обо-
роті інформаційної й інформаційно-інфраструк-
турної продукції / Ю. Бурило // Підприємницт-
во, господарство і право. — 2013. — № 9. —
С. 3–7.
У статті аналізуються види й особливості

господарських договорів щодо розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності, а
також виявлення напрямів удосконалення госпо-
дарсько-правового регулювання договірних
відносин щодо розпорядження майновими права-
ми інтелектуальної власності під час господарсь-
кого обороту інформаційної й інформаційно-
інфраструктурної продукції. Розглянуто такі до-
говори, як: ліцензійний договір, договір про пе-
редання виключних майнових прав інтелектуаль-
ної власності, договір щодо відчуження майно-
вих прав інтелектуальної власності, договір про
створення за замовленням і використання об-
’єкта права інтелектуальної власності.
З метою чіткого розмежування сфери регу-

лювання договірних відносин щодо об’єктів інте-
лектуальної власності між ЦК України та ГК
України автор пропонує закріпити відповідні
норми у ГК України, сформувавши ст. 162.1 у
такій редакції: «За договором про забезпечення
створення за замовленням і використання об’єк-
та права інтелектуальної власності одна сторона
(виконавець) зобов’язується організувати ство-
рення об’єкта права інтелектуальної власності
відповідно до вимог другої сторони (замовника)
та передати їй в установлений строк цей об’єкт
для використання в господарській діяльності
або господарчого забезпечення діяльності не
господарюючих суб’єктів. У цьому договорі ма-
ють бути визначені вид ліцензії, що надається
замовнику, способи й умови використання ним
об’єкта інтелектуальної власності. Якщо вид
ліцензії в договорі не зазначений, вважається,
що замовнику надана невиключна ліцензія. Пра-
ва та способи використання об’єкта права інте-
лектуальної власності, не визначені в договорі,
вважаються такими, що не передані замовнику».



41

У статті проаналізовано основні завдання та
функції Державної служби інтелектуальної
власності України у сфері реалізації державної
політики у сфері інтелектуальної власності.
Автор зазначає, що одним з найважливіших

напрямів роботи Державної служби інтелекту-
альної власності є здійснення організаційно-пра-
вових заходів, спрямованих на вдосконалення
механізмів захисту прав інтелектуальної влас-
ності.
Розглянуто питання участі Державної служ-

би інтелектуальної власності у розробці реко-
мендацій то роз’яснень судових органів, спрямо-
ваних на ефективне застосування cудами норм
законодавства у сфері інтелектуальної влас-
ності.
Наведено статистичні дані щодо розгляду

господарськими судами справ, пов’язаних із за-
хистом прав на об’єкти промислової власності,
в яких в якості учасника виступала Державна
служба інтелектуальної власності.
Висвітлено основні категорії справ у сфері

захисту прав промислової власності, що розгля-
даються господарськими судами.

Р. Є. Еннан

03.01–02.14.186.
347.78:341.174(4) Капіца Ю. Гармонізація та

дегармонізація авторського права і суміжних
прав у Європейському Союзі / Ю. Капіца //
Право України. — 2014. — № 2. — С. 114–122.
Основні питання, що ставляться при оцінці

загальних результатів розвитку авторського пра-
ва і суміжних прав у Європейському Союзі, —
ефективність моделі гармонізації, яка застосо-
вується в ЄС, вплив гармонізації на формування
ринку товарів і послуг, що підпадають під ав-
торське право і суміжні права, сфера авторсько-
го права і суміжних прав, що має гармонізувати-
ся, оцінка балансу інтересів суб’єктів виключ-
них майнових прав та користувачів зазначених
прав у актах ЄС тощо.
Автором дані питання освітлюються як в кон-

тексті адаптації законодавства України до зако-
нодавства ЄС, так і визначення ефективності
інструментів та підходів до уніфікації законодав-
ства на регіональному та багатосторонньому
міжнародному рівнях.
Для Європейської комісії характерним є за-

гальна позитивна оцінка процесу гармонізації, за
винятком введення права suegeneris щодо баз
даних та зосередження на окремих невідповідно-
стях прийнятих актів. Позитивні риси гармоні-
зації відзначають і європейські фахівці. Однак є
і певні проблеми, що стосуються неможливості
єдиного підходу стосовно застосування імпле-
ментованих норм на національному рівні внаслі-
док різних правових традицій держав-членів, та-
кож даний процес пов’язаний із значними фінан-
совими витратами та витратами часу та зусиль,
необхідністю враховувати різні політики щодо
рівня захисту авторських прав тощо.
Автором виявлено значне коло проблем та

обмежень у застосуванні директив як інструмен-

Та ст. 162.2 у такій редакції: «За договором
про забезпечення створення за замовленням і
передання виключних майнових прав на об’єкт
інтелектуальної власності одна сторона (викона-
вець) зобов’язується організувати створення
об’єкта права інтелектуальної власності відпові-
дно до вимог другої сторони (замовника) і пере-
дати їй в установлений строк цей об’єкт та вик-
лючні майнові права на нього частково або в
повному складі на визначених сторонами
умовах».
Підсумовуючи, автор зазначає, що госпо-

дарський оборот інформаційної й інформаційно-
інфраструктурної продукції, що містить об’єкти
інтелектуальної власності, здебільшого ґрун-
тується на цивільно-правових нормах про дого-
вори щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності. Зважаючи на брак
спеціальних господарсько-правових норм, що
мають регулювати відповідні господарські до-
говірні відносини, потребує доопрацювання ГК
України.
Перспективні дослідження з окресленої тема-

тики мають стосуватись, насамперед, договорів
комерційної концесії (франчайзінгу) та договорів
про трансфер технологій.

Н. П. Бааджи

03.01–02.14.184.
347.779(477) Висоцька Л. Про підсумки та

перспективи роботи Апеляційної палати Дер-
жавної служби інтелектуальної власності Украї-
ни / Л. Висоцька // Інтелектуальна власність. —
2014. — № 3. — С. 48–51.
У статті проаналізовано правовий статус,

основні повноваження, завдання, функції та по-
рядок роботи Апеляційної палати Державної
служби інтелектуальної власності.
Звернуто увагу на те, що жодні докази не

мають для колегії Апеляційної палати зазда-
легідь встановленої сили, колегія аналізує аргу-
ментацію сторін, що міститься в матеріалах
справи і яку сторони наводять в апеляційному
засіданні.
Розкрито, що колегія Апеляційної палати

встановлює наявність чи відсутність обставин,
на яких грунтуються вимоги та заперечення
сторін, з урахуванням додаткових матеріалів, які
не могли бути враховані при прийнятті рішення.
Розглянуто підсумки результатів діяльності

Апеляційної палати з 2009 р. по 2013 р., а та-
кож наведено статистичні дані щодо кількості
заперечень і заяв, поданих до Апеляційної пала-
ти, та кількість рішень, прийнятих за результа-
тами розгляду заперечень.

Р. Є. Еннан

03.01–02.14.185.
347.779:346.9(477) Горбик Ю. Роль Держав-

ної служби інтелектуальної власності України у
захисті прав на об’єкти промислової власності /
Ю. Горбик // Інтелектуальна власність. — 2014.
— № 3. — С. 61–63.
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та гармонізації, що охоплює відсутність утворен-
ня єдиного авторського права ЄС, розподі-
леність простору ЄС на 27 різних правових
юрисдикцій з дією національних виключних
прав. З другого боку, застосування інструмента
директиви призводить до зворотної дегармоні-
зації законодавства внаслідок відмінностей у
реалізації державами-членами цілей, визначених
директивами.
Актуальним визначається використання в

Україні сучасних моделей розповсюдження
об’єктів авторського прав і суміжних прав, що
охоплює надання у режимі онлайн аудіовізуаль-
них творів і музики, зміни в регулюванні діяль-
ності організацій колективного управління,
оцифрування та розповсюдження національних
культурних надбань, утворення онлайн-переліку
авторських та суміжних прав тощо.

Г. І. Грігор’янц

03.01–02.14.187.
347.77.023:61 Кашинцева О. Особливості ре-

алізації майнових прав інтелектуальної влас-
ності в сфері охорони здоров’я / О. Кашинцева,
Я. Іолкін // Теорія і практика інтелектуальної
власності. — 2013. — № 4. — С. 11–15.
У статті проаналізовано правовий статус

суб’єктів інтелектуальної власності у сфері ме-
дицини, а також майнові та особисті немайнові
права інтелектуальної власності, які належать
цим суб’єктам.
Зазначено, що реалізація виключних прав

відбувається через особливу форму їх викорис-
тання — застосування відповідного об’єкта в
медичній практиці.
Розкрито поняття медичної практики, під

якою автори розуміють діяльність, пов’язану з
комплексом спеціальних заходів, спрямованих
на сприяння поліпшенню здоров’я, підвищення
санітарної культури, запобігання захворюванням
та інвалідності, на діагностику, допомогу особам
з гострими і хронічними захворюваннями й реа-
білітацію хворих й інвалідів, що здійснюються
особами, які мають спеціальну кваліфікацію.
Досліджено питання застосування об’єкта

інтелектуальної власності в терапевтичній
сфері, а також особливій сфері застосування
об’єктів інтелектуальної власності.
Визначено коло осіб, які відповідно до чинно-

го законодавства можуть займатися медичною
та фармацевтичною діяльністю. Вказано які ква-
ліфікаційні вимоги висуваються до суб’єктів за-
няття медичною практикою.

Р. Є. Еннан

03.01–02.14.188.
347.772 Коваль А. Захист прав інтелектуаль-

ної власності на торговельну марку (знак для
товарів і послуг) / Антон Коваль // Юридич-
ний журнал. — 2014. — № 1. — С. 72–78.
Торговельні марки є найпоширенішим об’єк-

том права інтелектуальної власності. Завдяки їй

даний товар чи послуга може бути вирізнена на
ринку, знайти свою аудиторію та користуватися
попитом. Торговельні марки, які вже користу-
ються популярністю, викликають значну заці-
кавленість осіб, які бажають збагатитися за ра-
хунок уже розкрученої торговельної марки.
Саме тому варто звернути увагу на способи за-
хисту від таких правопорушень, адже вони не-
суть як метеріальну шкоду правовласникам, так
і моральну.
Цінність статті А. Коваля полягає у вдалому

структурному викладенні матеріалу. Вбачається
цікавим те, що автор на початку статті вказав
перелік нормативно-правових актів, які регулю-
ють питання захисту прав інтелектуальної влас-
ності на торговельну марку. Дуже вдало автор
поділяє захист прав інтелектуальної власності
на стадії досудового та судового порядку захис-
ту порушених прав.
В цілому стаття А. Коваля носить само-

стійний характер, виконана на високому науко-
вому рівні. Висновки, що пропонує автор, є ціка-
вими та актуальними.

Л. І. Бурова

03.01–02.14.189.
347.77.025:346.2(477) Макаренко В. Об’єкт

адміністративного правопорушення при незакон-
ному використанні засобів індивідуалізації
суб’єктів господарювання / В. Макаренко //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 12. — С. 25–27.
Автор зазначає, що кожен об’єкт права інте-

лектуальної власності має свою специфіку, по-
в’язану з її охороною, а також дій, які визнають-
ся порушенням майнових і немайнових прав
суб’єктів права інтелектуальної власності на
належні їм об’єкти такого права, оскільки
діяльність окремих суб’єктів господарської
діяльності спрямовується на задоволення влас-
них інтересів шляхом порушення прав суб’єктів
господарювання та споживачів.
У статті аналізуються проблемні питання

незаконного використання засобів індивідуалі-
зації суб’єктами господарювання, що вимагає
вдосконалення правової регламентації об’єктів
права інтелектуальної власності, знака для то-
варів і послуг, комерційного найменування та
кваліфікованого зазначення походження товару
нормами адміністративного законодавства.
Підсумовуючи, автор зазначає, що на сьо-

годні існує гостра необхідність удосконалення
чинного законодавства у сфері регулювання сус-
пільних відносин щодо засобів індивідуалізації
учасників господарського обороту, товарів і по-
слуг шляхом прийняття єдиного законодавчого
акта, який врегулював би проблемні питання,
пов’язані з незаконним використанням знаків
для товарів і послуг, комерційних найменувань,
кваліфікованого зазначення походження товару.
Незаконне використання знаків для товарів і
послуг, комерційних найменувань і кваліфікова-
ного зазначення походження товару, а також
інше умисне порушення прав на ці об’єкти, яке
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не було пов’язане із заподіянням матеріальної
шкоди у зазначеному розмірі, тягне адміністра-
тивну відповідальність за ст. 52.2 та ч. 1
ст. 164.3 КУпАП.

Н. П. Бааджи

03.01–02.14.190.
347.772(477+4).001.36 Михайлюк Г. О. По-

рівняльно-правовий аналіз окремих аспектів пра-
вового регулювання об’єктів права інтелекту-
альної власності: сучасний стан вітчизняного
законодавства та міжнародний досвід /
Г. О. Михайлюк // Науковий вісник Ужгород-
ського національного університету. Серія: Пра-
во. — Ужгорд, 2013. — Вип. 22, ч. 2, т. 1. —
С. 252–255.
У статті досліджується сучасний стан вітчиз-

няного законодавства у сфері інтелектуальної
власності, а також окремі аспекти становлення
та узгодження правових норм законодавств дер-
жав — членів ЄС у цій сфері. Порівняльно-пра-
вовий аналіз вітчизняного та міжнародного зако-
нодавства автор присвячує регулюванню питан-
ня захисту позначень, які заявляються до реєст-
рації як торговельна марка.
Європейська система регулювання товарних

знаків належить до унітарного права на товар-
ний знак, який існує по всій території та охоп-
лює держави — члени Європейського Союзу.
При цьому пан-європейське право на товарні
знаки співіснує з національними режимами дер-
жав — членів ЄС у сфері регулювання торгових
марок. З часу укладення Угоди про торговельні
аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС)
регулювання міжнародним законодавством то-
варних знаків зазнали безпрецедентних змін.
Автор відзначає, що світовою практикою

сформовано два принципи підходу до підстав
виникнення права на торговельну марку:
1) принцип реєстрації знака; 2) принцип пер-
шовикористання знака. Наголошується на прин-
циповій відмінності у підставах виникнення пра-
ва на знак для товарів і послуг, що залежить від
особливостей романо-германської та англосак-
сонської правової системи, яке, у свою чергу,
базується на засадах державного регулювання
реєстрації знака або фактичної життєдіяльності
суспільства.
Процес законотворчості в галузі права інте-

лектуальної власності ЄС має комплексний ха-
рактер з обов’язковим урахуванням досвіду на-
ціонального регулювання.
Автор наголошує на необхідності створення

законопроекту, який би регулював використан-
ня торгових знаків (торгових марок) за допомо-
гою Всесвітньої мережі Інтернет, що обумовле-
но розповсюдженням купівлі-продажу товарів
через он-лайн ресурси. У даний час чинне зако-
нодавство та судова практика обмежуються
тільки дуже загальними положеннями про те,
що вказівки на товарний знак в Інтернеті явля-
ють собою використання товарного знаку.

Д. Д. Позова

03.01–02.14.191.
347.78(437.6):621.397.13 Рогач І. Основні оз-

наки переходу на цифрове телевізійне мовлення
у Словацькій Республіці в контексті права інте-
лектуальної власності / І. Рогач // Науковий
вісник Ужгородського національного університе-
ту. Серія: Право. — Ужгород, 2013. — Вип. 22,
ч. 2, т. 1. — С. 280–284.
У статті зазначається, що з поняттям інте-

лектуальної власності тісно пов’язане поняття
нематеріального блага, яке полягає в матеріаль-
них речах, і не в їх ціні, а у їх неіснуючій абст-
ракції. Права трансляторів, так само як і права
виробників фонограм і аудіовізуальних записів,
включають в себе права, пов’язані з авторським
правом, разом з тим транслятору належать
тільки майнові права власності.
У другій половині ХIХ століття були успішно

завершені перші практичні спроби поширювати
інформацію за допомогою радіохвиль, які існува-
ли раніше, до теоретичного розуміння фізичної
умови розповсюдження електромагнітного поля
та використання його в реальному житті. Рані-
ше невідомі вигоди передачі даних за допомогою
радіосигналів стимулювали розвиток суспільно-
го мовлення. Чехословаччина також стала од-
нією з європейських країн з регулярним радіо-
мовленням.
Автор припускає можливість стверджувати,

що об’єктом права операторів мовлення є радіо-
і телевізійне мовлення або трансляція програм
радіо- і телевізійних компаній. При цьому сло-
вацький законодавець міг би імплементувати
чеський закон № 121/2000 про авторське право,
суміжні права, права, пов’язані з авторським
правом, і внесені зміни до деяких законів, який
в § 83 п. 1 передбачає, що мовлення означає
поширення звуків або зображень і звуків, або
трансляцію радіо чи телебачення для сприйнят-
тя їх публікою. При цьому мова йде не про ре-
зультати поширення, а лише про звук або рухо-
ме зображення, яке є об’єктом захисту прав ви-
робників. Такий результат можна розглядати як
програму.
Перехід від аналогового до цифрового теле-

бачення став одним з пріоритетних напрямків у
рамках Європейського Союзу. Стратегія перехо-
ду від аналогового до цифрового місцевого теле-
мовлення в Словацькій Республіці визначала
цілі та принципи переходу, сформулювала роль
права та відповідних державних органів щодо
створення умов для переходу, враховувала оцін-
ку існуючої ситуації в мовленні Словаччини та
встановлювала необхідні кроки та процедури,
що приводили до ініціювання регулярного місце-
вого цифрового телевізійного мовлення. Завдяки
застосуванню новітніх стандартів прийому циф-
рового телебачення забезпечено прийом телеба-
чення мобільними і портативними пристроями.
З впровадженням цифрового місцевого телеба-
чення покращилося покриття в порівнянні з ана-
логовим.

Д. Д. Позова
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03.01–02.14.192.
347.77.025:346.24(480) Рязанова Н. І. Служ-

бові об’єкти інтелектуальної власності, створені
за рахунок коштів держави: досвід Фінляндіїї /
Н. І. Рязанова // Часопис Київського універси-
тету права. — 2013. — № 3. — С. 220–223.
У контексті сучасної реформи процесів нау-

кових досліджень (як академічних, так і вузівсь-
ких) в Україні доцільно врахувати успішний
досвід Фінляндії при розробці змін до законів
України «Про вищу освіту» та «Про наукову і
науково-технічну діяльність», а також до спе-
ціального законодавства у сфері інтелектуальної
власності.
Автор пропонує розглянути основні акти

щодо службових об’єктів інтелектуальної влас-
ності: Закон про право на службові винаходи
(Act on the Right in Employee Invention), Закон
про право на винаходи (Act on the Right in
Invention made at Higher Education Institutions,
що створені у вищих навчальних закладах).
Основним принципом щодо прав на винахід,

який закріплено в Законі про службові винахо-
ди, є те, що працівник повинен мати такі ж
права на свій винахід, як і інші винахідники,
якщо інше не передбачено законодавством. Цей
Закон поширюється на винаходи, які можуть
бути запатентовані у Фінляндії. Так, отримати
патентну охорону можуть лише ті об’єкти права
інтелектуальної власності, які повною мірою
відповідають вимогам і критеріям патентоспро-
можності, що викладені у фінському Законі про
патенти.
Автор визначає, що цей Закон застосовуєть-

ся у випадку, коли працівник створив патенто-
спроможний винахід. Термін «працівник» тлума-
читься у світлі цілей і задач цього Закону, а
тому інколи він може мати ширше значення, ніж
те, що використовується у фінському трудовому
законодавстві. Таким чином, цей Закон застосо-
вується за наявності двох обов’язкових кри-
теріїв: винахідник перебуває у трудових відноси-
нах із конкретним підприємством; створений
ним винахід є патентоспроможним.
Необхідною умовою для отримання робото-

давцем прав на винахід є те, що використання
винаходу повинно потрапляти під сферу діяль-
ності підприємства роботодавця або підприєм-
ства, що належать до тієї ж групи компаній.
Однак ця вимога не враховується, якщо винахід
створено за окремим дорученням (завданням)
роботодавця.
Отже, до «сфери діяльності» відноситься

лише фактичне поле, в якому роботодавець
здійснює свою діяльність. Тому вона може бути
більш вузькою по відношенню до діяльності, що
зазначається в статутних документах компаній.
При визначенні «сфери діяльності» підприєм-
ства до уваги приймається направленість всіх
філій, представництв та материнських компаній
роботодавця.
Основною метою Закону про право на вина-

ходи, що створені у вищих навчальних закладах,
є сприяння визнанню, охороні та використанню

винаходів, які створені у вузах Фінляндії. Закон
спрямований на уточнення правового статусу
винаходів, зроблених у вузах, оскільки зростає
кількість науково-дослідних робіт, які викону-
ються у співпраці із зовнішніми замовниками.
На практиці новий закон розширює можливість
для університетів отримати права на винаходи,
що створені їхніми працівниками.
Закон поширюється на весь науково-викла-

дацький персонал вищих навчальних закладів.
Термін «вищий навчальний заклад» має широке
значення і є досить повним, тому що крім уні-
верситетів, визначених у Законі про університе-
ти, він включає в себе також інститути приклад-
них наук, Національний університет оборони та
незалежні установи при всіх цих навчальних
закладах.
Підсумовуючи, автор зазначає, що новий За-

кон про право на винаходи, що створені у вищих
навчальних закладах, сприятиме поліпшенню
середовища для інновацій в університетах. При-
наймні, новий Закон вирішив проблему права
інтелектуальної власності на винаходи, закріпив-
ши за вузами право на отримання патентів на
винаходи, що створені під час спільних дослі-
джень. Концентрація таких прав в однієї особи
зробила більш ефективною та простішою їх по-
дальшу передачу та впровадження. У будь-яко-
му разі мистецтво ліцензування та передачі прав
не є легким завданням для всіх університетів.

А. В. Кирилюк

03.01–02.14.193.
347.779:615.2/3 Селіваненко В. В. Форми по-

рушення та захист прав суспільства на об’єкти
інтелектуальної власності у сфері охорони здо-
ров’я / В. В. Селіваненко // Часопис Київсько-
го університету права. — 2013. — № 3. —
С. 223–228.
Метою статті є виокремлення й дослідження

основних форм порушення прав суспільства на
об’єкти інтелектуальної власності, що має місце
у сфері охорони здоров’я, а також надання реко-
мендацій щодо можливих шляхів подолання та
уникнення таких порушень у майбутньому.
Автор вважає, що доцільно розподілити фор-

ми порушення на дві основні категорії залежно
від суб’єктного складу осіб, права яких порушу-
ються. Так, до першої категорії він відносить
порушення, що мають місце щодо об’єктів, пра-
ва, патенти чи свідоцтва на які ще є чинними, а
до другої категорії — порушення, які спрямовані
проти прав суб’єктів інтелектуальної власності,
що стали суспільним надбанням.
У статті проаналізовано випадки зловживань

патентними правами, у зв’язку з чим автор за-
пропонував використання терміна «патентний
тролінг», якому дано авторське визначення.
Подано рекомендації щодо створення підстав

для уникнення подібних порушень, зокрема, за-
провадження кваліфікаційної (по суті) експерти-
зи об’єктів, що заявляються як корисні моделі та
промислові зразки, а також вилучення з числа
об’єктів, що можуть бути захищені як корисні
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моделі, насамперед, методів лікування та, на
перспективу, — лікарських засобів та хімічних
речовин. Так, останній із наведених заходів допо-
може уникнути подвійного захисту як винахід і
як корисна модель одного й того ж об’єкта.
Також у статті проаналізовано основні заса-

ди захисту прав суспільства на об’єкти інтелек-
туальної власності.

Н. П. Бааджи

03.01–02.14.194.
347.77 Шугуров М. В. Право на информацию

и право на интеллектуальную собственность в
цифровую эпоху / М. В.Шугуров // Право ин-
теллектуальной собственности. — 2013. — № 5.
— С. 19–23.
Статья посвящена анализу коллизии между

таким международно признанным правом чело-
века, как право на свободу выражения и инфор-
мации, и правами интеллектуальной собственно-
сти.
В целом автор выделяет три концепции вза-

имодействия права на свободу информации и
прав интеллектуальной собственности — кон-
цепции конфликта, концепции совпадения и кон-
цепции сосуществования прав человека и прав
интеллектуальной собственности. При этом под-
ход к защите прав интеллектуальной собствен-
ности с точки зрения прав человека является
методологически ценной основой анализа соот-
ношения информационных прав и прав интел-
лектуальной собственности.
В зависимости от ответа на вопрос о природе

анализируемых прав во многом зависит ответ на
вопрос о природе коллизии между ними, кото-
рая может быть квалифицирована либо как на-
пряженность между естественными/естествен-
но-позитивными правами и правами, позитивно
установленными, либо как коллизия внутри сис-
темы международно признанных прав и свобод
человека. В обоих случаях в качестве основного
стержня напряженности между информационны-
ми правами и правами интеллектуальной соб-
ственности выступает то, что они взаимно огра-
ничивают друг друга. Хотя в рамках этих подхо-
дов природа таких ограничений понимается раз-
личным образом.
Для демократического общества проблема ог-

раничения свободы выражения и информации
является чрезвычайно актуальной. В связи с
этим возникает вопрос о природе прав, в пользу
которых осуществляются ограничения. Автор от-
мечает, что в большинстве случаев «права дру-
гих» истолковываются как включающие в себя
широкий круг субъективных прав и интересов, в
том числе защищаемых авторским правом.
Для модели демократического информацион-

ного общества характерна следующая аксиома:
ограничения, налагаемые со стороны прав ин-
теллектуальной собственности на осуществле-
ние информационных прав, равно как и ограни-
чения самого авторского права в пользу поддер-
жания необходимой для демократического обще-
ства свободы выражения и информации, долж-

ны быть соразмерными законодательным целям
такого ограничения. Не менее важной является
симметричная взаимозависимость в осуществле-
нии анализируемых в статье прав.
В результате модернизации права интеллекту-

альной собственности в направлении ее «дигита-
лизации» авторское право, распространяющееся
на цифровой контент, становится одним из обьек-
тов общего регулирования цифровой среды.

Д. Д. Позова

03.01–02.14.195.
347.78(477) Якубівський І. Виключність май-

нових прав інтелектуальної власності крізь при-
зму цивільно-правової доктрини / І. Якубівський
// Теорія і практика інтелектуальної власності.
— 2013. — № 3. — С. 3–9.
Майнові права інтелектуальної власності як

різновид суб’єктивних цивільних прав характе-
ризуються низкою ознак, однією з яких є їхня
виключність. Для розуміння сутності виключних
прав на результати інтелектуальної діяльності
та засоби індивідуалізації необхідно проаналізу-
вати еволюцію поглядів вітчизняних науковців.
За радянським законодавством виключний

характер прав автора випливає з того, що це
право значною мірою пов’язане з особою автора
і полягає в його невідчужуваності. Вчені зазна-
чали, що термін «виключне право» має два зна-
чення. По-перше, виключними називають права,
непередавані в силу їх невіддільності від особи
(право авторства на ім’я). По-друге, наділення
автора виключним правом в тому сенсі, що крім
випадків, зазначених у законі, використання тво-
ру без згоди автора не допускається.
Виходячи з визначення наведеного в Законі

«Про авторське право і суміжні права», ви-
ключність полягає у тому, що лише правоволо-
ділець має право використовувати об’єкт і вида-
вати дозвіл або заборону на таке використання
іншим особам.
Дослідники слушно доповнюють характерис-

тику виключного права вказівкою на існування
заборони для всіх інших осіб вчиняти відповідні
дії щодо об’єкта.
Сучасні автори виділяють форми прояву ви-

ключності прав на результати інтелектуальної
діяльності та засоби індивідуалізації. Виключне
право як суб’єктивне цивільне право є виключ-
ним у трьох аспектах:

1) право виникає щодо певної категорії ви-
значених у законі об’єктів. Але вичерпний пе-
релік об’єктів, щодо яких виникають майнові
права інтелектуальної власності, не може свідчи-
ти про виключний характер прав на такі об’єкти;

2) першим володільцем виключного права
може бути лише суб’єкт, належний до певних
категорій осіб. Це положення перекликається з
домінантною в доктрині радянського авторсько-
го права позицією, за якою виключний характер
авторських прав проявлявся у їх тісному зв’язку
з конкретним суб’єктом — автором, унаслідок
чого ці права вважалися невідчужуваними, непе-
редаваними;
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3) ніхто не може без згоди володільця ви-
ключного права використовувати результат інте-
лектуальної діяльності чи засіб індивідуалізації,
що є об’єктом цього права. Порушення цієї за-
борони тягне за собою цивільно-правову чи іншу
відповідальність.
Автор пропонує розглядати виключність як

окрему ознаку майнових прав інтелектуальної
власності, поряд з їхнім абсолютним характе-
ром. Виключний характер майнових прав інте-
лектуальної власності означає, що можливість
вчинення відповідних дій щодо результату інте-
лектуальної діяльності чи засобу індивідуалізації
закріплюється виключно за цим конкретним
суб’єктом, тоді як для всіх інших осіб законом
передбачається заборона вчинення таких дій без
дозволу вказаного вище суб’єкта.

А. В. Кирилюк

Ñ ò à ò ò ³

03.01–02.14.196.
347.648(477) Адаховська Н. С. Майнові права

фізичних осіб при опіці / Н. С. Адаховська //
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. —
Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 405–411.
Розглянуто питання, пов’язані з майновими

правами, щодо яких встановлюється опіка, які
юридично належать одним особам (підопічним,
відсутнім особам), а їх безпосередня реалізація
фактично здійснюється іншими особами — опі-
кунами. Аналіз, хоч і небагатої за обсягом, але
вельми значущої за змістом інформації про май-
нові права підопічних, дає підстави стверджува-
ти, що такі права існують, хоча вони не завжди
викладаються в явній текстовій формі, що зни-
жує ефективність їх сприйняття та усвідомлення
самими підопічними. Особливістю їх правового
статусу є відсутність у них будь-яких обов’язків,
яким би кореспондували права опікунів і піклу-
вальників. Зазначено, що підопічні є носіями
суб’єктивних прав відносно опікунів і піклуваль-
ників, а останні мають абсолютні і відносні пра-
ва у відносинах з третіми особами, обов’язки
перед своїми підопічними, а також права та обо-
в’язки у правовідносинах з органами опіки та
піклування.

03.01–02.14.197.
347.441.048 Алекберова Н. Н. Проблемы

правовой квалификации мнимых и притворных
сделок в гражданском праве / Н. Н. Алекберо-
ва // Право и политика. — 2013. — № 6. —
С. 825–831.
Рассмотрены и анализируются основные пра-

вовые проблемы, возникающие при квалифика-
ции мнимых и притворных сделок. В частности,
порядок признания недействительности мнимых
и притворных сделок, круг лиц, которые могут
предъявлять требование о признании сделок
недействительными по основанию их мнимости
или притворности, а также срок исковой давно-

сти для признания мнимых и притворных сделок
недействительными. Утверждается, что обстоя-
тельства, подтверждающие ничтожность мни-
мых и притворных сделок, должны быть рас-
смотрены и установлены исключительно в су-
дебном порядке. В настоящее время предостав-
ленное налоговым органом право доначислять
налоги во внесудебном порядке является пря-
мым нарушением прав налогоплательщиков, а
конструкция мнимых и притворных сделок пре-
доставляет налоговым органам удобную возмож-
ность для злоупотребления своими правами.
Кроме того, предложено установить, что тече-
ние срока исковой давности по требованиям о
применении последствий недействительности
мнимых и притворных сделок начинается со дня,
когда истец узнал или должен был узнать об об-
стоятельствах, являющихся основанием для
признания их недействительными.

03.01–02.14.198.
347.77.025(574) Амангельды А. А. Нетрадици-

онные объекты права интеллектуальной соб-
ственности по законодательству Республики Ка-
захстан / А. А. Амангельды // Евразийский юри-
дический журнал. — 2013. — № 2. — С. 82–87.
Рассмотрены особенности правового режима

таких объектов права интеллектуальной соб-
ственности, как: селекционные достижения, то-
пологии интегральных микросхем, ноу-хау.
В связи с этим проанализированы законодатель-
ство РК, доктрина СССР, РК и РФ, раскрыты
причины невозможности отнесения данных
объектов интеллектуальной собственности к та-
ким институтам, как патентное право, авторское
право. Сделан вывод, что нетрадиционность рас-
смотренных объектов заключается в их особен-
ном правовом режиме и предоставляемой право-
вой охране. При этом каждый из объектов имеет
еще и свои отличительные качества, которые не
позволяют распространить на них режим объек-
тов авторского права либо патенстного права.

03.01–02.14.199.
347.77(410) Андрощук Г. А. Интеллектуаль-

ная собственность в инновационной экономике
Великобритании: сдерживающие факторы /
Г. А. Андрощук // Право интеллектуальной соб-
ственности. — 2013. — № 1. — С. 24–29.
Проведен аналитический обзор научного от-

чета «Цифровые перспективы: независимый об-
зор интеллектуальной собственности и разви-
тия» о состоянии законодательства Великобри-
тании об интеллектуальной собственности, под-
готовленного группой британских экспертов.
Отмечено беспрецедентное влияние интеллекту-
альной собственности не только на текущую
экономическую ситуацию, но и на ее будущие
трансформации. Сделан вывод: действующее
британское законодательство негативно влияет
на экономический рост и сдерживает развитие
инноваций. Заключение содержит обзор основ-
ных проблем в сфере интеллектуальной соб-
ственности и рекомендациии по их решению.
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03.01–02.14.200.
347.785(477):347.83 Андрусів У. Б. Про-

блемні питання охорони майнових прав органі-
зації мовлення у цифрову епоху / У. Б. Андрусів
// Часопис Київського університету права. —
2013. — № 2. — С. 232–237.
Досліджено особливості правової охорони

майнових прав організацій мовлення, що є особ-
ливо актуальним в умовах розвитку новітніх
інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Проаналізовано положення чинного законодав-
ства України у зазначеній сфері, нормативні при-
писи Європейського Союзу та перспективні доку-
менти Всесвітньої організації інтелектуальної
власності. Обгрунтовано доцільність перегляду
обсягу та змісту суб’єктивних майнових прав
організацій мовлення. На підставі проведеного
аналізу зроблено висновки, які сприятимуть за-
повненню існуючих законодавчих прогалин, зок-
рема, запропоновано розширити законодавчо за-
кріплений перелік майнових прав мовників.

03.01–02.14.201.
347(470) Ахметьянова З. А. Научные воззре-

ния профессора Г. Ф.Шершеневича в современ-
ных условиях конвергенции частного и публич-
ного права: обзор выступлений на Международ-
ной научно-практической конференции / Замира
Асраровна Ахметьянова // Гражданское право.
— 2013. — № 4. — С. 42–46.
Дан обзор выступлений на Международной

научно-практической конференции, состоявшей-
ся в марте 2013 г. в Казанском (Приволжском)
федеральном университете и приуроченной к
150-летию со дня рождения профессора
Г. Ф.Шершеневича. В обзоре представлены мне-
ния ученых о современном состоянии и перспек-
тивах развития российского гражданского зако-
нодательства и о значении научных идей
Г. Ф.Шершеневича для гражданско-правовой и
других отраслей науки.

03.01–02.14.202.
347.121.3(470) Байгушева Ю. В. К проблема-

тике безотзывного полномочия / Ю. В. Байгу-
шева // Известия высших учебных заведений.
Правоведение. — 2013. — № 4. — С. 85–89.
Статья посвящена новому для российского

законодательства явлению — институту безот-
зывного полномочия. Касаясь природы права на
отмену полномочия, автор отмечает, что это
право является уполномочием к распоряжению,
т. е. правовой властью распорядиться чужим
правом от собственного имени с непосредствен-
ным действием для правообладателя. В работе
выявляется цель содержащегося в п. 2 ст. 188
ГК РФ запрета на выдачу безотзывного полно-
мочия — не допустить совершения представите-
лем доверенной ему сделки для представляемо-
го, который уже не желает ее совершения, так
как представительство, как правило, осуществ-
ляется прежде всего в интересе представляемо-
го. Особое внимание уделено вопросу о допусти-
мости выдачи безотзывного полномочия. При

его исследовании автор приходит к выводу, что
в отношении не упомянутых в абз. 1 п. 1 ст. 199
ГК РФ случаев выдачи полномочия преимуще-
ственно в интересе представителя или третьего
лица сфера применения предписания п. 2 ст. 188
ГК РФ должна подвергаться телеологической
редукции, стало быть, ограничеваться в соответ-
ствии с его целью. По мнению автора, безотзыв-
ное полномочие может быть отменено представ-
ляемым при наличии особых обстоятельств.

03.01–02.14.203.
347(470).001.71 Богданов Е. В. Эволюция

гражданского права России в свете нового
гражданского законодательства / Евгений Вла-
димирович Богданов // Цивилист. — 2013. —
№ 3. — С. 7–13.
Обоснован вывод о том, что новое гражданс-

кое законодательство РФ отражает два одновре-
менно протекающих, интегрированных процесса:
социализацию и гуманизацию гражданского пра-
ва, вследствие этого его нормы отражают инте-
ресы общества и личности как единой социоси-
стемы. В таком качестве гражданское право
утрачивает признаки частного права и становит-
ся гражданским без дополнительной его квали-
фикации как частного права.

03.01–02.14.204.
347.441(477 Герасимовський С. В. Нікчемні

та оспорювані правочини у цивільному праві
України / С. В. Герасимовський // Актуальні
проблеми держави і права : зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Оде-
са, 2012. — Вип. 68. — С. 411–416.
Розглянуто правові поняття нікчемного та

оспорюваного правочинів. Проаналізовано роз-
біжності цих понять, а також вивчено особли-
вості правозастосування норм цивільного зако-
нодавства щодо аналізованих понять. Дослідже-
но різні точки зору науковців щодо поділу не-
дійсних правочинів на нікчемні та оспорювані.
Наведено приклади з судової практики щодо
досліджуваних категорій. Зазначено, що нікчем-
ний та оспорюваний правочини є різними право-
вими поняттями, які мають між собою багато
відмінностей, що, у свою чергу, дозволяє швид-
ко та правильно визначити вид недійсного пра-
вочину та захистити й відновити порушене пра-
во в суді. Вказано на важливість розрізнення
понять нікчемного та оспорюваного правочинів,
адже кожний з них передбачає різні шляхи захи-
сту цивільних прав та інтересів, настають різні
правові наслідки.

03.01–02.14.205.
347.122(470) Городов О. А. О нетрадицион-

ных объектах гражданских прав / О. А. Городов
// Известия высших учебных заведений. Право-
ведение. — 2013. — № 6. — С. 96–107.
С 1 октября 2013 г. вступил в силу Феде-

ральный закон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ
«О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1
части первой Гражданского кодекса Российской
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Федерации». Указанным законом предложена
новая редакция ст. 128 ГК РФ, содержащая ак-
туализированный перечень объектов гражданс-
ких прав. Универсальность определенного зако-
нодателем перечня объектов в части отражения
в нем участвующих в гражданском обороте ма-
териальных и нематериальных благ оставляет
желать лучшего. В нем по-прежнему отсутству-
ют такие блага, как информация, единые техно-
логии, энергия и мощность, хотя они участвуют
под такими понятиями в обороте по основаниям,
установленным иными законами. В статье пред-
принята попытка с критических позиций обосно-
вать неприемлемость прямого использования в
практике законотворчества философских и фи-
зических понятий, имеющих фундаментальный
характер и малопригодных для целей регламен-
тации товарно-денежных отношений. Автор при-
ходит к выводу о необходимости поиска эквива-
лентов этих понятий, которые бы, не разрушая
устоявшихся представлений, адекватно отража-
ли гражданский оборот обозначаемых ими благ.

03.01–02.14.206.
347.414 Гриценко Г. Правова природа вимог,

що виникають унаслідок припинення солідарно-
го зобов’язання / Галина Гриценко // Під-
приємництво, господарство і право. — 2013. —
№ 7. — С. 96–99.
Визначено правову природу вимоги до креди-

тора, який отримав повне виконання за солідар-
ним зобов’язанням, і боржника, який повністю
виконав солідарне зобов’язання. Проаналізовано
погляди різних учених. Здійснено порівняння
українського й іноземних законодавств щодо
активного та пасивного солідарного зобов’язан-
ня. Зазначено, що при пасивній солідарності
право боржника, який виконав більше своєї ча-
стки, за природою є регресним. У деяких «нети-
пових» солідарних зобов’язаннях (порука) закон
закріплює перехід до солідарного боржника (по-
ручителя) у порядку суброгації. При активній
солідарності більш обгрунтована позиція, що
право вимоги до кредитора, який отримав повне
виконання зобов’язання, не коректно називати
регресним. Воно повинно реалізовуватися в рам-
ках нового зобов’язання, яке виникає вже між
колишніми співкредиторами.

03.01–02.14.207.
347.472(477) Ісаєв А.М. До питання про фор-

му договору дарування / А.М. Ісаєв // Пробле-
ми законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, Нац. ун-т «Юрид. акад. Ук-
раїни ім. Я.Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 122. — С. 49–56.
Досліджено правові норми, що визначають

форму договору дарування. Звернуто увагу, що
чинне законодавство України свідчить, що фор-
ма договору дарування залежить від предмета
договору та його змісту. Проаналізовано окремі
види форм договору дарування та юридичні оз-
наки, що їх зумовлюють. Зроблено висновок про
специфіку відносин дарування, які потребують

диференційованого підходу у вирішенні питання
щодо їх оформлення.

03.01–02.14.208.
347.41/43(477) Карабань Я. А. Поняття гро-

шових зобов’язань у цивільному праві України /
Я. А. Карабань // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 248–256.
Викладено результати дослідження проблеми

щодо поняття грошового зобов’язання. На дум-
ку автора, правильне визначення цього поняття
можливе тільки за умови визнання того, що на
підставі двостороннього договору, що передба-
чає передання товару, виконання роботи чи на-
дання послуги за плату, виникає не одне зобо-
в’язання, а два взаємних зобов’язання, у кожно-
му з яких є тільки один боржник і тільки один
кредитор. Зазначені два взаємні зобов’язання
разом утворюють зобов’язальні правовідносини.
Отже, є грошові зобов’язання як односторонні
правові зв’язки, а є грошові зобов’язальні пра-
вовідносини (кредитні), що складаються з двох
грошових зобов’язань (кредитора і позичальни-
ка). Зміст грошового зобов’язання утворюють
обов’язки боржника, яким кореспондують права
кредитора. На певному етапі розвитку грошово-
го зобов’язання обов’язок боржника набуває
характеру боргу, а право кредитора — характе-
ру права вимоги. Підкреслено, що грошові зобо-
в’язнання слід відмежовувати від суміжних, зок-
рема, розрахункових, зобов’язань, що виника-
ють на підставі договору банківського вкладу,
договору про розрахунково-касове обслугову-
вання. Таке розмежування передбачає необ-
хідність внесення відповідних змін і доповнень
до цивільного законодавства.

03.01–02.14.209.
347.122(470) Касаткин С. Н. О правомернос-

ти гражданско-правовых действий / Сергей Ни-
колаевич Касаткин // Цивилист. — 2013. —
№ 3. — С. 35–39.
Статья посвящена понятию правомерного

юридического действия в гражданском праве
России. Автор раскрывает существующие в на-
уке подходы к пониманию правомерного дей-
ствия и правонарушения. На основе анализа
средств частноправового регулирования автор
формулирует критерий подразделения юриди-
ческих действий, учитывающий особенности
воздействия гражданского права на поведение
субъектов.

03.01–02.14.210.
347.18:349.418(477) Клименко О.М. О про-

блеме правовой квалификации жилых строе-
ний, расположенных на земельных участках,
предоставленных для ведения садоводства и
дачного строительства, и в аспекте регистра-
ции места жительства / О. М. Клименко //
Евразийский юридический журнал. — 2013. —
№ 4. — С. 60–64.
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Статья посвящена существующей в Украине
проблеме правовой квалификации жилых строе-
ний, расположенных на земельных участках,
предоставленных для ведения садоводства и дач-
ного строительства, в контексте регистрации
места жительства. Многоаспектность проблемы
раскрыта в недостаточности юридического офор-
мления перехода от института прописки к меха-
низму регистрации места жительства; правовой
неопределенности в части выбора модели регис-
трации: в разрешительном порядке либо на уве-
домительных началах; привязке к регистрации
места жительства административных механизмов
относительно обеспечения со стороны государ-
ства условий для реализации и гарантий ряда
основных прав человека; отсутствии юридичес-
ких оснований для квалификации жилых объек-
тов, расположенных на земельных участках, пре-
доставленных для ведения садоводства и дачного
строительства, как жилья; сужении объема пра-
ва собственности относительно таких объектов в
части легализации места жительства. Освещены
общие подходы и практика правового регулиро-
вания в этой области в некоторых государствах
ЕС и СНГ, в частности, анализируются подходы
к решению таких вопросов в Российской Федера-
ции. Очерчен круг общих вопросов, разрешение
которых является определяющим для проекции
выбора перспектив конструктивного решение
данной проблемы в Украине.

03.01–02.14.211.
347.513 Князькин А. Д. О критериях опреде-

ления размера компенсации морального вреда,
причиненного вследствие экологических право-
нарушений / А. Д. Князькин // Право и полити-
ка. — 2013. — № 6. — С. 813–821.
Раскрыты вопрос о критериях определения

размера компенсации морального вреда, причи-
ненного вследствие экологических правонаруше-
ний. Актуальность работы обусловлена наличи-
ем в законодательстве РФ открытого перечня
критериев определения размера компенсации
морального вреда, а также новизной исследова-
ния. При этом особенности морального вреда,
причиненного вследствие экологических право-
нарушений, позволяют выявить и дополнитель-
ные критерии определения размера компенса-
ции морального вреда, причиненного вследствие
экологических правонарушений.

03.01–02.14.212.
347.77.01 Коваль И. Ф. Коммерциализация

прав на объекты промышленной собственности
/ И. Ф. Коваль // Евразийский юридический
журнал. — 2013. — № 3 — С. 127–130.
Статья посвящена исследованию законода-

тельства и научных подходов к пониманию ком-
мерциализации в сфере промышленной соб-
ственности. В результате проведенного анализа
обосновано определение коммерциализации
прав промышленной собственности в широком

понимании, объединяющее использование
объектов промышленной собственности и дого-
ворную передачу исключительных прав.

03.01–02.14.213.
347.22/23:347.254(470) Колесникова Ю. А.

Виндикация жилого помещения у «добросовест-
ного приобретателя» с позиции верховенства
права / Ю. А. Колесникова // Право и полити-
ка. — 2013. — № 6. — С. 832–835.
Настоящая статья посвящена поиску право-

вого решения проблемы столкновения притяза-
ний не владеющего жилым помещением соб-
ственника с притязаниями владеющего этим
жилым помещением не собственника — «добро-
совестного приобретателя» — в аспекте реали-
зации принципа верховенства права. Правовое
регулирование вопросов виндикации жилого по-
мещения у «добросовестного приобретателя»
оценено на соответствие трем составляющим
принципа верховенства права, а именно: требо-
ванию правовой определенности, требованию
правовой эффективности и требованию соблю-
дения баланса интересов (пропорциональнос-
ти). В результате исследования выявлено несо-
ответствие перечисленным требованиям процес-
са истребования жилого помещения у «добросо-
вестного приобретателя». В связи с чем уста-
новлена необходимость в формулировании кри-
териев оценки выбытия жилого помещения из
владения собственника помимо его воли, пред-
ложен новый способ защиты нарушенных прав
«добросовестного приобретателя» и не владею-
щего собственника. В целях реализации прин-
ципа верховенства права при виндикации подго-
товлены конструктивные предложения по вне-
сению изменений в гражданское и жилищное
законодательство: сформулированы изменения
в статью 302 Гражданского кодекса Российской
Федерации; предложено дополнить раздел IV
Жилищного кодекса Российской Федерации
статьей 109.1.

03.01–02.14.214.
347.67:351.765 Крушельницька Г. Л. Правова

природа заповідального розпорядження по вчи-
ненню спадкоємцями певних дій щодо утриман-
ня та догляду за тваринами / Г. Л. Крушель-
ницька // Бюлетень Міністерства юстиції Украї-
ни. — 2013. — № 8. — С. 47–53.
Здійснено теоретичне дослідження правової

природи та особливостей виконання заповідаль-
ного розпорядження по вчиненню спадкоємцями
певних дій щодо утримання та догляду за твари-
нами. Проаналізовано погляди вчених-цивілістів
щодо обов’язків з догляду за тваринами. Розгля-
нуто об’єм і тривалість виконання заповідально-
го покладання по догляду за тваринами, а також
відповідальність зобов’язальних спадкоємців.
Запропоновано можливі шляхи законодавчого
вирішення проблем, пов’язаних із заповідальним
покладанням по утриманню тварин.



50

03.01–02.14.215.
347.77.028(470)“2012” Лопатин В. Н. О со-

стоянии правовой охраны, использования и за-
щиты интеллектуальной собственности в стра-
нах СНГ в 2012 г. / В. Н. Лопатин // Право ин-
теллектуальной собственности. — 2013. — № 2.
— С. 10–17.
Статья содержит основные положения и вы-

воды из проекта ежегодного доклада РНИИИС
«О состоянии правовой охраны, использования
и защиты интеллектуальной собственности в РФ
и СНГ в 2012 году», презентация которого была
проведена автором в рамках V Международного
форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» 3 апреля
2013 г. Подробно проанализированы «секреты
успеха» экономик мировых лидеров инновацион-
ного развития, которые включают наличие сле-
дующих слагаемых: государственная стратегия
инновационного развития через рынок интеллек-
туальной собственности; централизованная по
горизонтали и вертикали система государствен-
ного администрирования процессами в сфере
интеллектуальной собственности в целях сниже-
ния административных барьеров развития рын-
ка; единые правила — стандарты формирования,
оборота (коммерциализации) и защиты интел-
лектуальной собственности; подготовленные
кадры профессионалов — посредников в сфере
права, экономики и управления интеллектуаль-
ной собственности. В статье выделены актуаль-
ные проблемы становления цивилизованного
рынка интеллектуальной собственности на пост-
советском пространстве и предложены пути их
решения с учетом мирового и зарубежного
опыта.

03.01–02.14.216.
347.751(470+574) Марцева Т. Ю. Особенно-

сти правового регулирования договоров купли-
продажи в Республике Казахстан / Татьяна
Юрьевна Марцева // Цивилист. — 2013. — № 2.
— С. 15–20.
Договор купли-продажи — это центральный

договор гражданского права, отличающийся от
остальных сделок своей универсальностью и
важным значением для экономики любой стра-
ны. В связи с происходящими процессами глоба-
лизации, а также конвергенции систем права
Российской Федерации и Республики Казахстан
представленный анализ правового регулирова-
ния разновидностей договора купли-продажи
будет актуальным и полезным (в теоретическим
и в практическом) для цивилистов обоих госу-
дарств.

03.01–02.14.217.
347.75/76(470) Маслова В. А. Организацион-

ная природа дистрибьюторского договора / Вар-
вара Алексеевна Маслова // Гражданское пра-
во. — 2013. — № 3. — С. 26–30.
Дистрибьюторский договор как непоимено-

ванный смешанный договор сочетает в себе два
обязательства — обязательство по поставке то-

варов, для которого установлено регулирование
в ГК РФ (параграф 2 главы 30), и обязательство
по организации сбыта, для которого в законе не
предусмотрено регулирование. В статье автор с
учетом сложившихся в доктрине подходов ис-
следует особенности и специфику условий дист-
рибьюторского договора, имеющих организаци-
онную природу.

03.01–02.14.218.
347.132.14 Матанцев Д. А. Отказ в защите

права как санкция за злоупотребление правом:
понятие и функциональное значение / Дмитрий
Александрович Матанцев // Гражданское пра-
во. — 2013. — № 2. — С. 22–24.
Статья посвящена анализу отказа в защите

права как санкции за злоупотребление правом.
Автор приходит к выводу, что отказ в защите
права представляет собой полный или частич-
ный отказ в удовлетворении требования лица,
злоупотребляющего правом, о защите данного
субъективного права. Данная санкция может
применяться как к истцу, так и к ответчику.
В первом случае отказ в защите может выпол-
нять превентивную и пресекательную функции.
Во втором случае он не является самостоятель-
ной санкцией, а выступает в роли вспомогатель-
ного средства защиты прав и интересов потер-
певшего лица (истца).

03.01–02.14.219.
347.78(470) Матвеев А. Г. Правовая регла-

ментация охраны неприкосновенности произве-
дения после смерти автора / А. Г. Матвеев //
Право интеллектуальной собственности. —
2013. — № 1. — С. 21–23.
Проанализированы нормы ГК РФ, регулиру-

ющие охрану неприкосновенности произведений
науки, литературы, искусства после смерти ав-
тора. По мнению автора, такое регулирование
концептуально противоречит Бернской конвен-
ции по охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 г. Рассмотре-
ны вопрос о природе возможности обладателя
исключительного права разрешать внесение из-
менений в произведение после смерти автора
(абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ). Предложены улуч-
шения ст. ст. 1266, 1267 ГК РФ.

03.01–02.14.220.
347.19:347.15/17(477) Машевська К. О. По-

няття ділової репутації юридичних осіб в україн-
ському законодавстві / К. О. Машевська // Ча-
сопис Київського університету права. — 2013. —
№ 2. — С. 132–136.
Проаналізовано поняття «ділова репутація

юридичних осіб». Розглянуто категорійний апа-
рат предмета в різних нормативно-правових ак-
тах України. Встановлено, що українське зако-
нодавство не містить визначення категорії «діло-
ва репутація юридичних осіб», а у правознавців
відсутній єдиний погляд на предмет досліджен-
ня. Досліджено досвід західних країн у впрова-
дженні в систему права категорії «дифамація»
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та «дифамаційне право». Визначено місце дифа-
маційного права у законодавстві України. Зазна-
чено, що інформаційне законодавство України
повинно містити визначення понять «недостовір-
на інформація», «дифамація», а також способи
та механізми захисту юридичними особами своєї
ділової репутації.

03.01–02.14.221.
347.218.4 Мисяц А. П. Правовая природа от-

чуждения имущества на основании договоров в
сфере профессионального представительства /
А. П. Мисяц // Евразийский юридический жур-
нал. — 2013. — № 3 — С. 123–126.
Раскрыты взгляды на понятие и виды некото-

рых видов договоров, связанных с отчуждением
чужого имущества в процессе профессионально-
го представительства. На основании анализа
законодательства, научных трудов учёных опре-
делены место и правовая природа права догово-
ров в сфере профессионального представитель-
ства, особенности правового статуса участников
биржевой и торговой деятельности, а также
условия и правовые последствия заключения
биржевых и торговых сделок.

03.01–02.14.222.
347.15/17:004.738.5 Михалевич Е. В. Защита

чести, достоинства и деловой репутации обще-
ственных и политических деятелей при распрос-
транении информации в сети «Интеренет» /
Е. В. Михалевич // Информационное право. —
2013. — № 5. — С. 25–28.
Рассматриваются способы защиты чести, до-

стоинства и деловой репутации общественных и
политических деятелей при распространении
порочащих сведений в сети «Интернет». Обра-
щено внимание на особенности ведения полити-
ческой дискуссии в сети «Интернет».

03.01–02.14.223.
347.67(477+4).001.36 Міненкова Н. Свобода

заповіту та її обмеження за цивільним законо-
давством України та деяких європейських країн
/ Н. Міненкова // Право України. — 2013. —
№ 8. — С. 279–291.
Здійснено філософсько-світоглядне обґрунту-

вання свободи заповіту. Проаналізовано чинне за-
конодавство України та визначено проблеми об-
меження свободи заповіту за цивільним законо-
давством України. З’ясовано обмеження свободи
заповіту за цивільним законодавством європей-
ських країн (Німеччина, Іспанія, Франція, Швей-
царія). Надано порівняльний аналіз законодавства
України і європейських держав щодо питань об-
меження свободи заповіту і окремо щодо права на
обов’язкову частку та заповіт подружжя. Зазначе-
но, що норма ст. 1243 ЦК України є недоскона-
лою і на практиці її застосування призводить до
численних судових позовів. Наведено приклади
судової практики щодо цих питань.

03.01–02.14.224.
347.218.3(470) Накохова М. И. Право личной

собственности в советской России / М. И. Нако-
хова // Евразийский юридический журнал. —
2013. — № 3. — С. 117–122.
Раскрыта природа права личной собственнос-

ти в советский период. Описаны причины воз-
никновения этого правового феномена. Речь
идет о связи права личной собственности с пра-
вом государственной социалистической соб-
ственности. Отмечена разница между правом
личной собственности и правом частной соб-
ственности советских граждан. Названо ошибоч-
ным встречающееся время от времени в литера-
туре отождествление таких правовых категорий,
как право личной собственности и право част-
ной собственности.

03.01–02.14.225.
347.122(470)“1922” Накохова М. И. Субъек-

ты гражданских правоотношений по Граждан-
скому кодексу 1922 года / М. И. Накохова //
Евразийский юридический журнал. — 2013. —
№ 4. — С. 123–126.
Рассмотрена классификация субъектов граж-

данских правоотношений согласно Гражданско-
му кодексу 1922 г. Проанализированы различ-
ные точки зрения на субъектный состав граж-
данских правоотношений в светском праве, пра-
воспособность субъектов. Выделен ещё один
отдельный субъект — Советское государство.
Решен вопрос о том, что Советское государство
выступает самостоятельным третьим субъектом
гражданских правоотношений наряду с физичес-
кими и юридическими лицами. Подтверждается
привилегированный характер государства в сис-
теме гражданских правоотношений.

03.01–02.14.226.
347.15/17(470) Нохрина М. Л. Понятие и

признаки нематериальных благ: законодатель-
ство и цивилистическая наука / М. Л. Нохрина
// Известия высших учебных заведений. Право-
ведение. — 2013. — № 5. — С. 143–160.
Отмечено, что с 1 октября 2013 г. вступил в

силу Федеральный закон от 2 июля 2013 г.
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3
раздела 1 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации». Указанным законом
предложена новая редакция ст. 150 ГК РФ, со-
держащая актуализированный перечень немате-
риальных благ. Однако определенный законода-
телем перечень указанных благ оставляет же-
лать лучшего В нем по-прежнему присутствуют
не внешние субъекту нематериальные объекты,
которые традиционно считаются объектами
гражданских прав, а ряд установленных госу-
дарством правовых явлений. Предпринята по-
пытка с критических позиций обосновать непри-
емлемость признания в качестве нематериаль-
ных благ тех явлений, которые указаны в новой
редакции ст. 150 ГК РФ, а также в юридической
литературе, и, кроме того, переосмыслить пред-
лагаемые в доктрине понятие и признаки нема-
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териальных благ. Сделан вывод о том, что необ-
ходимо говорить не о прямой защите указанных
благ Конституцией РФ и гражданским законом,
а об охране соответствующих личных неимуще-
ственных интересов.

03.01–02.14.227.
347.763:656.56(470) Павлова Ю. И. Особенно-

сти коллизионного регулирования трубопровод-
ной транспортировки / Ю. И. Павлова // Право
и политика. — 2013. — № 3. — С. 411–419.
Рассмотрены возможные коллизионные нор-

мы, применимые к трубопроводной транспорти-
ровке. Особое внимание уделено трубопровод-
ному транспорту как объекту имущественного
комплекса, выделены особенности субъектного
состава, а также рассмотрены варианты воз-
можного коллизионного регулирования отноше-
ний по трубопроводной транспортировке. Каж-
дый вид транспортировки имеет свои особенно-
сти регулирования в международном частном
праве. Как верно отмечено М. В. Филимоновой,
один вид транспорта регулируется только уни-
фицированными материальными нормами (воз-
душный транспорт), для другого оптимальна
унификация коллизионных норм, позволяющих
сохранять связь с «материнской», национально
правовой системой (железнодорожный и автомо-
бильный транспорт); в одних случаях более под-
ходит универсальная (воздушный транспорт)
унификация, а в других — региональная (трубо-
проводный, железнодорожный транспорт) уни-
фикация.

03.01–02.14.228.
347.66(4) Павлюк Н.М. Правовий статус

обов’язкових спадкоємців як суб’єктів спадко-
вих прав у європейських країнах / Н. М. Пав-
люк // Часопис Київського університету права.
— 2013. — № 2. — С. 205–209.
Здійснено дослідження правового статусу

суб’єктів права на обов’язкову частку спадку
згідно із законодавством європейських країн.
Проаналізовано коло спадкоємців, які належать
до обов’язкових. З’ясовано, що інститут обов’яз-
кових спадкоємців існує для охорони інтересів
членів сімей спадкодавця. Вивчено законодав-
ство різних країн щодо закріплення правового
статусу осіб, які визнаються законними спадко-
ємцями і з числа котрих визначаються й спад-
коємці, що мають право на обов’язкову частку
спадку. Зазначено, що в різних правових систе-
мах розподіл законних спадкоємців за категорія-
ми та послідовність їх закликання до спадкуван-
ня не збігаються.

03.01–02.14.229.
347.435(477) Падун Е. В. Сущность и содер-

жание новации в гражданском праве Украины :
1–3 (начало) / Е. В. Падун // Евразийский юри-
дический журнал. — 2013. — № 5. — С. 93–96.
Исследован вопрос о сущности новации в

гражданском праве Украины, раскрыты призна-
ки, присущие новации как основанию прекраще-

ния обязательства, которые отличают новацию
от такого основания прекращения обязатель-
ства, как договоренность сторон, особенности
применения новации. Обоснован вывод о том,
что новацией следует признать такую замену
одного обязательства другим, при которой изме-
няется предмет обязательства.

03.01–02.14.230.
347.122(477) Падун Р. В. Правовая природа и

понятие права на защиту в гражданском праве
Украины : 1–3 (начало) / Р. В. Падун // Евра-
зийский юридический журнал. — 2013. — № 5.
— С. 97–101.
Исследован вопрос о правовой природе пра-

ва на защиту, раскрыты общепризнанные науч-
ные подходы к определению понятия права на
защиту, структура субъективного права и право-
вого статуса, понятие и юридический смысл
правоспособности, обоснован вывод о том, что
право на защиту состоит в возможности его
обладателя самому совершить юридически зна-
чимые активные действия.

03.01–02.14.231.
347.23 Панченко І. Визнання права власності

в порядку спадкування: деякі проблемні питання
/ Ірина Панченко // Підприємництво, господар-
ство і право. — 2013. — № 7. — С. 91–95.
Проаналізовано проблеми визнання права

власності за померлою особою. Досліджено ви-
знання права власності в порядку спадкування
на об’єкти незавершеного та самочинного будів-
ництва. Розглянуто кілька найбільш поширених
проблемних ситуацій при вирішенні спорів про
визнання права власності на майно в порядку
спадкування. Аналіз справи, коли особа звер-
тається до суду із вимогою про визнання права
власності на спадкове майно за відсутності
підтвердженого факту її попереднього звернен-
ня до нотаріальної контори для отримання
свідоцтва про право на спадщину, свідчить про
необхідність відмовляти у задоволенні позову за
таких обставин. Аналіз спорів щодо визнання
права власності в порядку спадкування на об’єк-
ти незавершеного та самочинного будівництво
свідчить, що у випадку, коли особа, зводячи
споруду, порушила норми чинного законодав-
ства, доцільно передавати спадкоємцям лише
будівельні матеріали, що були використані спад-
кодавцем при зведенні об’єкта.

03.01–02.14.232.
347.26(470) Подшивалов Т. П. Установление

и защита сервитута de lege lata et de lege
ferenda / Т. П. Подшивалов // Известия высших
учебных заведений. Правоведение. — 2013. —
№ 4. — C. 90–102.
Рассмотрены проблемы, связанные с приоб-

ретением права ограниченного пользования чу-
жой недвижимой вещью в судебном порядке,
когда возникает необходимость квалификации
требований, заявленных истцом, для определе-
ния надлежащего способа защиты прав и закон-
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ных интересов. На основе анализа гражданского
законодательства зарубежных стран и идей клас-
сиков российской цивилистики аргументирована
возможность установления серветута по давнос-
ти пользования, что позволило бы узаконить су-
ществующий длительное время неформальный
порядок пользования чужой вещью, осуществля-
емый без возражений со стороны собственника
этой вещи. Основная идея статьи заключается в
выявлении тесной связи между защитой вещных
прав и их приобретением, когда обращение за
защитой нарушенного или оспоренного права
может повлечь приобретение других прав или
преобразование уже существующих прав. Для
обоснования указанной идеи в статье подробно
охарактеризованы особенности применения вещ-
ных исков для защиты прав и интересов сервиту-
ария. На основе выявленных особенностей ре-
шен вопрос конкуренции и соотношения исков,
исходя из направленности каждого из видов
вещных исков и сферы их применения.

03.01–02.14.233.
347.132.14(470) Поротикова О. А. Еще раз о

злоупотреблении гражданским правом / Ольга
Александровна Поротикова // Гражданское
право. — 2013. — № 2. — С. 12–14.
Проанализированы основные тенденции науч-

ных исследований проблемы злоупотребления
гражданскими правами в России последнего де-
сятилетия. Автор предпринимает попытку опре-
делить причины, в силу которых ученым так и
не удается определить природу данного явле-
ния, сферу применения норм о злоупотреблении
правом, соотношение данного института с други-
ми институтами цивилистики. Дана оценка при-
менению нормы о злоупотреблении правом в
практике арбитражных судов. Проводится ана-
лиз новой редакции ст. 10 ГК РФ.

03.01–02.14.234.
347.77.028(477) Рязанова Н. И. Критерии

правовой охраны служебных объектов интеллек-
туальной собственности / Н. И. Рязанова //
Право интеллектуальной собственности. —
2013. — № 1. — С. 15–20.
Определены проблемные аспекты гражданс-

ко-правового регулирования служебных объек-
тов интеллектуальной собственности по законо-
дательству Украины. Проанализированы право-
вые коллизии в части распределения прав на
служебный объект интеллектуальной собствен-
ности, заложенные Гражданским кодексом Ук-
раины и специальным законодательством. В це-
лях всесторонней характеристики служебных
объектов авторского права раскрыты теорети-
ческие и законодательные подходы, в том числе
в сравнительно-правовом аспекте, к определе-
нию творческого характера произведения. Рас-
смотрены подходы к пониманию объективной
формы служебного объекта интеллектуальной
собственности. Обосновано использование та-
ких критериев правовой охраны служебных
объектов интеллектуальной собственности, как

творчество, объективная форма, новизна и ори-
гинальность.

03.01–02.14.235.
340.134(470) Савин А. А. Нормативно-пра-

вовое регулирование функционирования авто-
номных учреждений / А. А. Савин, И. А. Са-
вин // Право и политика. — 2013. — № 6. —
С. 759–765.
Рассмотрены вопросы нормативного регули-

рования деятельности автономных учреждений.
Представлена авторская классификация норма-
тивных документов, включающая шесть уровней
регулирования. Данная классификация позволя-
ет определить иерархию действующих норматив-
ных актов и документов для практического ее
применения в организации деятельности авто-
номных учреждений. Высказано предположение
о том, что право самостоятельного распоряже-
ния учреждений доходами, полученными от дея-
тельности, приносящей доходы, по природе сво-
ей относится к праву хозяйственного ведения.
Тем не менее нельзя говорить о полной идентич-
ности ни права самостоятельного распоряжения
учреждений и права самостоятельного распоря-
жения автономных учреждений, ни этих прав и
права хозяйственного ведения. Автономные уч-
реждения обладают более широким правом са-
мостоятельного распоряжения. В силу особенно-
стей положений федерального закона «Об авто-
номных учреждениях» они могут свободно рас-
поряжаться любым имуществом, приобретен-
ным на любые их доходы, за исключением
средств, выделяемых на выполнение задания.
Бюджетные учреждения ограничены в распоря-
жении недвижимым имуществом. В статье рас-
сматриваются отличия от регулирования, пре-
дусмотренного ст. 298 ГК РФ. Толкование зако-
нодательных положений об автономных учреж-
дениях необходимо производить отлично от тол-
кования, сложившегося в практике применения
прежней редакции закона. В соответствии со
ст. 120 ГК РФ нормы федерального закона «Об
автономных учреждениях» устанавливают осо-
бенности их правового положения, а следова-
тельно, и правоспособности.

03.01–02.14.236.
340.12:342.55(470) Сергеев Д. Б. От древне-

римской муниципии — к современному муници-
пальному образованию. От «прообраза» юриди-
ческого лица — к юридическому лицу публично-
го права? / Дмитрий Борисович Сергеев // Ис-
тория государства и права. — 2013. — № 1. —
С. 7–11.
Проанализированы точки зрения большин-

ства ученых-правоведов, изучающих гражданс-
кое и предпринимательское право, о том, что
муниципальное образование не может быть юри-
дическим лицом, и о нецелесообразности введе-
ния в российское законодательство правовой
конструкции юридического лица публичного
права. Показана широкая распространенность в
дореволюционной российской науке представле-
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ний о древнеримской муниципии как о юриди-
ческом лице или его прообразе, что является
аргументом в пользу возможности обсуждения
вопроса о введении в российское право институ-
та юридического лица публичного права и при-
знания муниципального образования в качестве
такового.

03.01–02.14.237.
347.2:35.075.2(470) Синельникова В. Н. Гене-

зис законодательства РФ о государственной ре-
гистрации прав на имущество / В. Н. Синельни-
кова // Евразийский юридический журнал. —
2013. — № 6. — С. 121–129.
Проанализированы новеллы отечественного

законодательства о регистрации прав на имуще-
ство, вступившие в силу в 2013 г., а также крат-
ко рассмотрена история становления и развития
правового регулирования сделок с недвижимым
имуществом, начиная с Древнего Рима. В част-
ности, автор обращается к историческим мате-
риалам в целях выявления тенденций соверше-
ния сделок с недвижимым имуществом и пред-
принимает попытку дать правовую оценку но-
веллам законодательства о регистрации прав на
имущество, являющееся предметом гражданско-
го оборота в РФ.

03.01–02.14.238.
347.4(477) Синицька В. О. Виконання дого-

вірних зобов’язань як елемент договірної дис-
ципліни / В. О. Синицька // Держава і право.
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук-
раїни. — Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 269–274.
Розглянуто проблематику договірної дисцип-

ліни. Висвітлено окремі питання виконання до-
говірного зобов’язання як елемента договірної
дисципліни. Проаналізовано чинне законодав-
ство України, яке регулює зобов’язальні відно-
сини. Досліджено питання щодо актуальності та
необхідності подальшого вивчення, а також де-
тального дослідження питання дотримання дого-
вірної дисципліни. Розкрито багатогранність та
перспективний напрям наукового вивчення дого-
вірної дисципліни.

03.01–02.14.239.
347.68(470) Тарасова И. Н. Допустимость со-

вместной формы завещания в российском граж-
данском праве / И. Н. Тарасова // Право и по-
литика. — 2013. — № 7. — С. 876–879.
Статья посвящена одной из актуальных на

сегодняшний день проблем наследственного
права: допустимости совместной формы заве-
щания в российском гражданском праве. Ана-
лиз предмета исследования расширяет пред-
ставления о форме совершения завещаний в
целом. Данный институт совместного завеща-
ния в России имеет перспективы развития.
Научная полемика цивилистов ответ на данный
вопрос оставляет открытым. Контрдоводом
большинства правоведов является положитель-
ный опыт зарубежных стран в рассматривае-

мой сфере правоотношений, предоставляя тем
самым больше возможностей для выполнения
последней воли наследодателя. Особое внима-
ние уделяется случаю, когда обычное завеща-
ние в описанной в статье ситуации не смогло
бы соответствовать реальной воле супругов.
Сравнительное исследование позволяет выя-
вить правовые подходы и законодательное ре-
гулирование, которые должны пройти тщатель-
ный процесс проработки. Важно учесть при
этом баланс интересов умершего и переживше-
го супруга. Автор приходит к выводу о необхо-
димости совершенствования отечественного за-
конодательства о наследовании.

03.01–02.14.240.
347.78(520) Терентьева Л. В. Авторское пра-

во Японии в цифровую эпоху / Л. В. Теренть-
ева // Право и политика. — 2013. — № 5. —
С. 623–633.
Статья посвящена исследованию концепции

правового регулирования авторских прав Япо-
нии в цифровую эпоху, а также анализу соотно-
шения интересов между правообладателями и
иными категориями лиц. Продемонстрировано
как технологические новации обусловили изме-
нение модели регулирования авторских отноше-
ний в Японии при сохранении социально-ориен-
тированной направленности законодательства
об авторском праве. Исследован широкий пере-
чень социальных ограничений в сфере авторских
прав и сделан вывод и применимости данного
блока ограничений в отношении цифрового ис-
пользования произведения. Кроме того, наряду
с писаными правилами по ограничению авторс-
ких прав, законодательство Японии допускает в
ряде случаев использование конструкции сво-
бодного использования произведения, если это
согласуется с целями и способами его использо-
вания, что позволяет широко подойти к обосно-
ванию свободного использования произведения
в образовательных, культурных и иных целях.

03.01–02.14.241.
347.132.14:332.24(477) Тоцкий Б. А. Пропор-

циональность ограничения прав субъектов зе-
мельных правоотношений в Украине: шикана
или добрососедство / Бронислав Артурович
Тоцкий // Гражданское право. — 2013. — № 2.
— С. 44–46.
Статья рассматривает вопросы ограничения

прав собственников и землепользователей зе-
мельных участков в контексте реализации
субъективных прав. Автор обращает внимание
на возможность ограничения прав субъектов
земельных правоотношений в случае злоупот-
ребления ими. Используя принцип пропорцио-
нальности, обращено внимание на теоретико-
практический аспект ограничения путем недопу-
щения злоупотребления субъективными права-
ми с целью вреда другому субъекту (шикана) с
использованием института добрососедства.
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03.01–02.14.242.
347.771:342.922(470) Тюкалова Н. М. Адми-

нистративная ответственность в патентном пра-
ве / Н. М. Тюкалова, Н. А. Кулаков // Право
интеллектуальной собственности. — 2013. —
№ 1. — С. 30–31.
Статья посвящена проблемам правового ре-

гулирования административной ответственности
в сфере патентного права. В ходе исследования
обосновывается актуальность реализации адми-
нистративной ответственности в указанной сфе-
ре, анализируется диспозиция нормы, предус-
матривающей такую ответственность. В резуль-
тате исследования авторами сделан вывод о не-
обходимости внесения изменений в ч. 2 ст. 7.12
КоАП РФ и предложен авторский вариант ре-
дакции данной статьи.

03.01–02.14.243.
347.125 Филиппова С. Ю. Лишение права как

частноправовой феномен: природа, основания,
функции / С. Ю. Филиппова // Известия выс-
ших учебных заведений. Правоведение. — 2013.
— № 5. — С. 124–142.
Рассмотрена сущность лишения права в сфе-

ре частноправовых отношений, выделены его
понятие, функции, порядок применения, опреде-
лены различные варианты лишения права и его
правовые последствия. Установлено, что лише-
ние права может быть связано как с противо-
правным, так и правомерным поведением, одна-
ко являющимся социально неодобряемым, раз-
личается лишение права и по действию этой
меры. Лицо может быть лишено одного субъек-
тивного права, субъективных прав определен-
ной категории на срок или без срока, а также
возможности приобретения субъективных прав
в будущем. С лишением права правоотношение
может прекратиться, однако чаще встречаются
ситуации, при которых правоотношение сохра-
няется и после лишения права лица, при этом у
лишенного права остаются юридические обязан-
ности, а также иные субъективные права либо
вновь возникшие субъективные права в связи с
лишением его права. Таким образом, сделан
вывод, что лишение права не влечет прекраще-
ния правоотношения, а только прекращение од-
ного права. Лишение права определено как одно
из оснований для прекращения права, характе-
ризующееся его принудительной направленнос-
тью, состоящей в применении лишения права
без воли субъекта либо вопреки прямо выра-
женной его воле. Порядок лишения права разли-
чается. Выделено три варианта применения ли-
шения права — на основании судебного реше-
ния, непосредственно направленного на лише-
ние лица права; на основании судебного реше-
ния, направленного на иные правовые послед-
ствия, где лишение права становится дополни-
тельным следствием такового, и внесудебное
лишение права. Рассмотрены функции лишения
права и те правовые цели, которые могут быть
достигнуты с помощью лишения права.

03.01–02.14.244.
347.67(477) Цибульська О.Ю. Визначення та

сутність заповідального відказу як підстава ви-
никнення правовідносин за цивільним законо-
давством України / О.Ю. Цибульська // Акту-
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса,
2012. — Вип. 68. — С. 378–385.
Заповідальний відказ досліджено як інститут

цивільного права та як формальний акт. Як інсти-
тут цивільного права заповідальний відказ визна-
чається сукупністю цивільно-правових норм, що
регулюють відносини, які виникають внаслідок
цього розпорядження. Як формальний акт запові-
дальний відказ є розпорядженням заповідача в
межах заповіту, що за своєю сутністю є односто-
роннім правочином, оскільки опосередкується
існуванням волі заповідача та для виникнення
правовідносин внаслідок якого необхідні інші
юридичні факти (смерть заповідача, наявність за-
повіту, який містить розпорядження про запові-
дальний відказ, прийняття спадкоємцем спадщи-
ни, прийняття заповідального відказу відказоодер-
жувачем), що разом із волею заповідача є юри-
дичним складом. Визначено, що внаслідок запові-
дального відказу, як і будь-якого іншого односто-
роннього правочину, виникають недоговірні регу-
лятивні зобов’язальні правовідносини.

03.01–02.14.245.
347.633:342.72/73-053.2(470) Шамрин М.Ю.

Реформирование системы административно-пра-
вового регулирования защиты прав ребенка в
Российской Федерации / М. Ю.Шамрин // Ев-
разийский юридический журнал. — 2013. —
№ 4. — С. 130–137.
Исследована статистика усыновленных (удо-

черенных) гражданами Соединенных Штатов
Америки детей-сирот из России, Китая, Эфио-
пии, Швеции, Норвегии, Финляндии за после-
дние 13 лет. Сделан вывод о необходимости
реформирования системы административно-пра-
вового регулирования защиты прав ребенка.
Предложены поправки в Федеральный закон
«Об опеке и попечительстве».

03.01–02.14.246.
347.132.14(470) Шевцов С. Г. Недопустимое

осуществление гражданских прав как средство
ограничения свободного усмотрения на основе
принципа добросовестности / Сергей Геннадье-
вич Шевцов // Гражданское право. — 2013. —
№ 2. — С. 18–21.
Статья посвящена исследованию дискуссион-

ного вопроса об ограничении свободного усмот-
рения при осуществлении гражданских прав
требованием добросовестного поведения. Автор
приходит к выводу о том, что c точки зрения
требования добросовестности можно выделить
следующие группы случаев недопустимого пове-
дения, которые охватываются запретом на зло-
употребление правом (ст. 10 ГК РФ): 1) недо-
бросовестное приобретение собственной право-
вой позиции; 2) нарушение собственных обяза-
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тельств, 3) отсутствие достойной защиты соб-
ственного интереса; 4) несоразмерность наруше-
ния; 5) противоречие своему собственному пове-
дению.

Див. також: 07.01–02.14.465.
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03.01–02.14.247.
347.91/95(477).001.32 Васильєв С. В. Джере-

ла цивільного процесуального права України:
традиції й інновації : монографія / С. В. Ва-
сильєв. — Харків : Еспада, 2013. — 432 с.
Проведено комплексне наукове дослідження

джерел цивільного процесуального права. З вра-
хуванням основних досягнень процесуальної на-
уки і практики: дано обгрунтоване визначення
поняття джерела цивільного процесуального пра-
ва; визначено види і системи джерел цивільного
процесуального права; визначено місце і значен-
ня Конституції України, міжнародних договорів у
системі джерел цивільного процесуального пра-
ва; проаналізовано і визначено природу судової
практики і її значення у вдосконаленні джерел
цивільного процесуального права; вивчено спосо-
би і основні напрями систематизації джерел цив-
ільного процесуального права. Розроблено і вне-
сено пропозиції по вдосконаленню джерел цив-
ільного процесуального права України.

03.01–02.14.248.
347.91/95:347.65/68(477)(076) Спори про

спадщину : практ. посіб. / упоряд. Д.М. Лівшиц.
— Київ : Центр учб. літ., 2013. — 289 с.
Проаналізовано застосування положень зако-

нодавства про спадкове право та спори: загальні
правила спадкування за заповітом і за законом,
порядок придбання спадщини; спадкування за
відсутності будь-яких документів, необхідних
для прийняття спадщини, шляхом встановлення
в судовому порядку місця відкриття спадщини,
факту родинних відносин (батьківства), факту
прийняття спадщини. Також у книзі розглянуто
питання про набуття спадщини після закінчення
встановленого терміну як шляхом відновлення
даного терміну в судовому порядку, так і в по-
засудовому порядку, питання про усунення не-
гідних спадкоємців від спадкування, про визнан-
ня права на обов’язкову частку у спадщині або
про зменшення обов’язкової частки спадкоємця,
про виділ частки чоловіка в спадковому майні,
розділ спадщини та ін.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

03.01–02.14.249.
347.961(043.3) Білозерська Є. І. Докази та

доказування у нотаріальному процесі : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білозерська

Євгенія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевчен-
ка. — Київ, 2013. — 18 с.
Досліджено поняття доказів та доказування

у нотаріальному процесі. Визначено коло мож-
ливих засобів доказування та досліджено їх
особливості. Обгрунтовано необхідність виок-
ремлення окремих принципів нотаріального про-
цесу, пов’язаних із доказуванням. Проаналізова-
но зміст стадій доказування та особливості пра-
вового статусу суб’єктів доказування. Дослідже-
но питання фіксації доказів. Зроблено низку
нових наукових висновків з питань доказів та
доказування у нотаріальному процесі. Внесено
пропозиції щодо вирішення проблемних питань
нотаріальної практики завдяки удосконаленню
чинного законодавства.

03.01–02.14.250.
34.038:347.961(043.3) Зілковська К. Л. Судо-

вий порядок оскарження нотаріальних дій та
відмови у їх вчиненні : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.03 / Зілковська Катерина
Леонідівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. — Одеса,
2013. — 24 с.
Проведено комплексний науково-теоретичний

аналіз процедури судового оскарження нотарі-
альних дій та відмови у їх вчиненні в порядку
цивільного судочинства. Визначено поняття та
сутність судового контролю за нотаріальною
діяльністю. Досліджено особливості юрисдикції
та підсудності цивільних справ про оскарження
нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні, нота-
ріальних актів, визначено коло суб’єктів, які бе-
руть у них участь. Проаналізовано предмет та
об’єкти судового розгляду у справах про оскар-
ження нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні.
Розглянуто процесуальні особливості відкриття
провадження, підготовки до судового розгляду
справ про оскарження нотаріальних дій, відмови
у їх вчиненні, нотаріальних актів.

Ñ ò à ò ò ³

03.01–02.14.251.
341.96:347.91/95 Галущенко Г. Питання

встановлення змісту іноземного права / Г. Га-
лущенко // Право України. — 2013. — № 7. —
С. 63–70.
Розглянуто одно із ключових питань застосу-

вання іноземного права судами, а саме розподіл
обов’язку встановлення змісту іноземного права
між сторонами і судом. Визначено загальний
принцип застосування іноземного права. Дослі-
джено питання про розбіжності підходів до іно-
земного права у різних правових системах. Звер-
нуто увагу, що зазначена розбіжність впливає і
на розподіл обов’язків між сторонами та судом
щодо встановлення змісту іноземного права.
Зазначено, що у країнах загального права пере-
важна роль у встановленні іноземного права
відведена сторонам, а в країнах континентально-
го права — суду. Виділяє тенденцію до мінімі-
зації розбіжностей у підходах до іноземного пра-
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ва в різних правових системах, що впливає на
уніфікацію законодавчого розподілу обов’язків
його встановлення між сторонами та судом.

03.01–02.14.252.
347.961.4:340.113(477) Горбань Н. С. Мова,

якою здійснюється нотаріальна діяльність: акту-
альні проблеми / Н. С. Горбань // Держава і
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр.
/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України. — Київ, 2013. — Вип. 60. —
С. 292–298.
На основі чинного законодавства обгрунтова-

но актуальність дослідження проблем, пов’яза-
них із реалізацією положень ст. 15 ЗУ «Про но-
таріат» — «Мова нотаріального діловодства».
Звернуто увагу, що чинне законодавство Украї-
ни не містить заборони щодо права особи на
звернення до нотаріуса мовою, відмінною від
державної. Висвітлено проблему щодо необхід-
ності визначення процесуального статусу осіб,
що звертаються до нотаріуса за вчиненням нота-
ріальної дії. Розкрито актуальність визначення
процесуального статусу перекладача у нотарі-
альному процесі.

03.01–02.14.253.
347.942(477):341.24 Грабовська О. Особли-

вості законодавчого регулювання процесуально-
го порядку отримання доказів, проведення
інших процесуальних дій, пов’язаних із доказу-
ванням, на території інших держав / О. Гра-
бовська // Вісник Київського національного уні-
верситету ім. Т.Шевченка: Юридичні науки. —
Київ, 2013. — Вип. 2. — С. 44–47.
Проаналізовано положення чинних міжнарод-

них договорів та національного законодавства
України щодо цивільної справи з іноземним еле-
ментом у національному суді. Розглянуто питан-
ня про співвідношення регламентації міжнарод-
но-правової допомоги у сфері доказування у
міжнародних договорах України з загальними
положеннями інституту доказування, закріпле-
ними у цивільному процесуальному законо-
давстві України. Розкрито процесуальний поря-
док надання судам міжнародної правової допо-
моги у сфері доказування у цивільних справах.
Сформульовано висновок про те, що обсяг пра-
вової допомоги, яка складається з вручення до-
кументів, отримання доказів, проведення проце-
суальних дій на території іншої держави — сфе-
ра процесуальної діяльності, оскільки здій-
снюється у зв’язку із судовим впровадженням у
цивільній справі, що включає і збирання, і за-
безпечення, і витребування доказів у справах з
іноземним елементом у сукупності.

03.01–02.14.254.
347.155 Доманська М. І. Щодо доцільності

реалізації принципу колегіального розгляду су-
дом справ про зміну правового статусу фізич-
ної особи / М. І. Доманська // Часопис Київсь-
кого університету права. — 2013. — № 2. —
С. 129–132.

Розглянуто питання щодо доцільності реалі-
зації принципу колегіального розгляду судом
справ про зміну правового статусу фізичної осо-
би. Висунуто ряд висновків, за яких колегіаль-
ний розгляд судом справ про обмеження цивіль-
ної дієздатності фізичної особи та визнання осо-
би недієздатною сприяє більш повному та
справедливому відправленню судочинства. На
основі проведеного теоретичного аналізу мети,
правового статусу та суб’єктивних прав народ-
них засідателів при розгляді та вирішенні ци-
вільних справ судом обґрунтовано обов’яз-
ковість та доцільність участі народних засіда-
телів у справах зазначених категорій. Вказано
на існуючі недосконалості даного інституту, що
виникають при вирішенні справ окремого про-
вадження та окреслено шляхи їх вдосконалення
на законодавчому рівні.

03.01–02.14.255.
347.922(470) Есева Е.Ю. Отвод судьи в

гражданском процессе. Реальность или фикция?
/ Е. Ю. Есева // Право и политика. — 2013. —
№ 4. — С. 504–508.
В статье рассматривается проблема реализа-

ции права участников судебного процесса на
отвод судьи в гражданском процессе. Анализи-
руется современное российское законодатель-
ство, регулирующее отношения в сфере реали-
зации права гражданина на судебную защиту
его прав и свобод и на рассмотрение его дела
справедливым и беспристрастным судом. Инсти-
тут отвода судьи рассмотрен с позиции функци-
ональной направленности, не как формальная
норма, но как правовое средство для правильно-
го и своевременного рассмотрения и разреше-
ния гражданских дел. Речь идет о нелогичности
и неэффективности данного института в совре-
менном гражданско-процессуальном поле и о
необходимости изменения законодательства на
основе общепризнанных мировых принципов
права.

03.01–02.14.256.
347.961:347.91/95 Зілковська К. Л. Нотаріус

як учасник цивільного процесу / К. Л. Зілковська
// Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА.
— Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 416–420.
Встановлено можливість участі нотаріуса у

справах позовного та окремого провадження в
порядку цивільного судочинства. Визначено про-
цесуальний статус нотаріуса при розгляді судом
справ про оскарження нотаріальних дій, відмови
у їх вчиненні, нотаріальних актів. Визначено
процесуальний статус нотаріуса при розгляді
судом інших категорій справ цивільного судо-
чинства. Зазначено, що нотаріус може приймати
участь у цивільній справі, яка розглядається
судом як у позовному, так і в окремому прова-
дженні. При цьому у справах про оскарження
нотаріальних дій, відмови у їх вчиненні, нотарі-
альних актів, які розглядаються судом в поряд-
ку позовного провадження, нотаріус приймає
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участь у якості відповідача. Також у якості
відповідача нотаріус притягується у справах про
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок не-
законних або недбалих дій нотаріуса. Мож-
ливість пред’явлення до нотаріуса позову про
відшкодування шкоди означає можливість його
участі в якості третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмета спору, в іншій
справі, пов’язаній з цією справою преюдиційним
зв’язком. Нотаріус може приймати участь також
і при розгляді справ окремого провадження.
Наприклад, він може залучатися в якості заінте-
ресованої особи у справах про встановлення
факту належності правовстановлюючих доку-
ментів певній особі. В тих же випадках, коли
нотаріус не має жодної юридичної заінтересова-
ності у розгляді справи, він може залучатися до
участі у справі лише як свідок.

03.01–02.14.257.
347.921.3 Короєд С. О. Вплив диспозитив-

ності на ефективність правосуддя в цивільних
справах / С. О. Короєд // Держава і право.
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук-
раїни. — Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 231–236.
Порушено питанн залежності ефективності

правосуддя в цивільних справах від диспозитив-
ності. Наведено характеристику сутності право-
суддя, критеріїв його ефективності та впливу на
неї засад диспозитивності. Доведено, що нера-
ціональними процесуальними діями суду, які пе-
решкоджають ефективності правосуддя в ци-
вільних справах, є відмова у відкритті прова-
дження у справі з мотивів непідвідомчості та
повернення позовної заяви з мотивів непідсуд-
ності, а також розгляд справи щодо неналежно-
го відповідача, якщо на цьому наполягає пози-
вач, і відмова в позові з мотивів неправильності
обраного позивачем способу захисту права. Об-
грунтовано доцільність наділення суду повнова-
женнями частково втручатися в диспозитивні
права позивача і покладення на суд обов’язку
самостійно надсилати за підвідомчістю чи
підсудністю до належного суду справу, якщо
при прийнятті її до провадження суд дійде вис-
новку про непідвідомчість чи непідсудність спра-
ви. Зроблено висновок, що суд повинен володіти
повноваженнями самостійно визначати (за умо-
ви встановлення факту порушення права пози-
вача і необхідності його захисту) належного
відповідача, щодо якого й ухвалювали рішення,
а не відмовляти формально в судовому захисті
до неналежного відповідача. Доведено, що не-
правильність визначення позивачем способу за-
хисту його права не може бути підставою для
відмови в судовому захисті; суд має вирішити
спір та захистити порушені права у встановле-
ний законом спосіб для конкретних спірних пра-
вовідносин і за конкретних обставин справи.

03.01–02.14.258.
347.788.5 Кулініч О. О. Окремі питання судо-

вої практики щодо правомірності публічного по-

ширення фотографічних творів із зображенням
«публічних» фізичних осіб / О. О. Кулініч //
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. —
Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 359–365.
Досліджено проблеми охорони права на влас-

не зображення фізичних осіб. Звернуто увагу на
спеціальний статус публічних фізичних осіб.
Розглянуто матеріали судової практики з даної
категорії справ. Зазначено, що суди обґрунтова-
но відмовляють у позовних вимогах, звертаючи
увагу на правомірність поширення фотографіч-
них творів фізичних осіб, створених чи пов’яза-
них із виконанням посадових обов’язків, трудо-
вої діяльності, щодо знаходження в публічних
місцях, інших сфер життя. Визначено підстави
для відмови в задоволенні позовних вимог. Ак-
центовано увагу на необхідність розмежування
особистого та суспільного життя особи.

03.01–02.14.259.
347.91/95(477) Курило М. П. Щодо уніфікації

підстав порушень норм процессуального права /
М. П. Курило // Право і суспільство. — 2013. —
№ 6. — С. 99–102.
Досліджено поняття «процесуальні норми» в

різних галузях процесуального права, визначено
його особливості. До порушень норм процесу-
ального права віднесено: прийняття рішень су-
дом з порушенням правил предметної або тери-
торіальної підсудності, порушення законодав-
ства про мову, розгляд справ за відсутністю
будь-якої зі сторін, не повідомленої належним
чином про час і місце розгляду справи, розгляд
справи в незаконному складі суду тощо. Зазна-
чено, що визначені порушення процесуальних
норм стосуються процесуального законодавства
всіх видів судових проваджень, а тому в поряд-
ку уніфікації процесуального законодавства мо-
жуть мати своє закріплення в Судовому проце-
суальному кодексі України.

03.01–02.14.260.
347.93 Лічман Л. Г. Вдосконалення правозас-

тосовчого механізму в сучасному цивільному
процесі України (судове рішення) / Л. Г. Лічман
// Право і суспільство. — 2013. — № 6. —
С. 103–106.
Проаналізовано наукові джерела та чинне

цивільно-процесуальне законодавство України
щодо правозастосовчої діяльності суду. Дослі-
джено процесуальні форми захисту цивільних
прав та інтересів у контексті діючого правозас-
тосовного механізму та результату правозасто-
совної діяльності — судового рішення. Внесено
пропозиції щодо шляхів вдосконалення чинної
процесуальної форми в частині прийняття та
оформлення судового рішення.

03.01–02.14.261.
347.961 Маляренко С. Відповідальність при-

ватного нотаріуса за архів та документи /
С.Маляренко // Юридична Україна. — 2013. —
№ 8. — С. 30–36.
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Розглянуто питання відповідальності приват-
ного нотаріуса за незбереження архіву нотаріу-
са чи документів. Через призму ставлення дер-
жави до власності доводить необхідність вилу-
чення окремих положень про відповідальність
нотаріуса з Закону України «Про нотаріат» або
як альтернативу — належне державне фінансове
забезпечення для утримання архіву приватного
нотаріуса. Зазначено, що водночас законодавець
має уточнити і конкретизувати ті документи, які
приватний нотаріус має зберігати в архіві нота-
ріуса. В законі слід передбачити можливість та
процедуру розшуку та відновлення знищених чи
втрачених нотаріальних документів. Зауважено,
що законодавець має ліквідувати той нонсенс у
законі, що приватна особа має за свій кошт ут-
римувати державну власність та ще й так жор-
стко відповідати за її збереження.

03.01–02.14.262.
347.965.42 Нелін О. Медіація як один із аль-

тернативних способів вирішення нотаріальних
конфліктів / О. Нелін // Юридична Україна. —
2013. — № 8. — С. 4–7.
Обґрунтовано позицію, що серед альтерна-

тивних способів вирішення нотаріальних
конфліктів важливу роль відіграє такий спосіб,
як медіація, або посередництво. Зазначено, що
використання сторонами альтернативних спо-
собів вирішення конфліктів зменшить розмір
судових витрат, у тому числі й витрат часу на
судовий розгляд суперечок. Відмічено, що про-
цедура медіації може бути припинена, сторони
завжди можуть відмовитися від посередництва і
звернутися до державного або третейського
суду для вирішення спору. Зауважено, що на
законодавчому рівні необхідно врегулювати умо-
ви та процедуру передачі певних конфліктних
справ із суду на розгляд медіатору, а це значно
зменшить завантаженість суддів. Акцентовано
увагу, що прийняття Закону України «Про меді-
ацію» прискорить розвиток вітчизняної медіації
та зробить свій внесок у популяризацію цього
ефективного способу розв’язання конфліктів,
який поки що не надто поширений в Україні.
Однак проект Закону України «Про медіацію»
від 19 квітня 2012 р., на жаль, потребує суттєво-
го доопрацювання з урахуванням останніх тео-
ретичних досліджень, здійснених як вітчизняни-
ми, так і зарубіжними науковцями.

03.01–02.14.263.
342.513:347.135.224 Нелін О. Роль інституту

нотаріату в реалізації права на обов’язкову час-
тку у спадщині / О. Нелін // Юридична Україна.
— 2013. — № 9. — С. 4–7.
Розглянуто недоліки законодавства щодо

ролі інституту нотаріату в реалізації права на
обов’язкову частку у спадщині. Сформульовано
пропозиції щодо правового вдосконалення даної
сфери дослідження. Зроблено висновок, що для
полегшення роботи нотаріусів та захисту прав
обов’язкових спадкоємців доцільно було б у за-
конодавчому порядку встановити: яким чином і

як встановлювати факт непрацездатності й інва-
лідності; яким чином нотаріусу і судам встанов-
лювати та визначати матеріальне забезпечення
громадян, які заявляють про право на обов’язко-
ву частку у спадщині; яким чином здійснювати
розрахунок обов’язкової частки у спадщині із
спадкової маси та зменшувати розмір обов’язко-
вої частки у спадщині.

03.01–02.14.264.
340.12:343.224.1(477) Нелін О. Роль інститу-

ту нотаріату в становленні ювенальної юстиції в
Україні / О. Нелін // Юридична Україна. —
2013. — № 7. — С. 4–7.
Досліджено основні теоретико-методологічні

підходи до визначення ролі інституту нотаріату
при розробці і реалізації концепції ювенальної
юстиції в Україні. Зазначено, що подальше вдос-
коналення кримінального судочинства непов-
нолітніх в Україні має базуватись на загальних
формах та методах, що апробовані у світовій
практиці, але мати власні особливості. При
створенні вітчизняної моделі ювенальної юстиції
впровадження закордонного досвіду необхідно
здійснювати з урахуванням особливостей історії
і правової системи України. Вказано, що подо-
лання негативних явищ у сфері забезпечення та
охорони прав дитини — процес складний, але не
безнадійний і наявністю лише належної законо-
давчої бази ці проблеми не вирішити. Зауваже-
но, що законодавець не повинен проігнорувати
інститут нотаріату при розробці і реалізації кон-
цепції ювенальної юстиції в Україні.

03.01–02.14.265.
347.91(477) Розман Ю. В. Медіація як аль-

тернативний спосіб вирішення приватно-право-
вих спорів / Ю. В. Розман // Актуальні пробле-
ми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Півден-
ноукр. центр гендер. проблем. — Одеса, 2013.
— Вип. 49. — С. 245–257.
Здійснено комплексний аналіз існуючих аль-

тернативних способів вирішення приватно-пра-
вових спорів. Визначено медіацію як один з
найбільш ефективних методів цивілізованого
вирішення юридичних конфліктів. Досліджено
ефективність проведення процедури медіації,
значення та сутність даного процесу, роль ме-
діатора в прийнятті взаємовигідного для конф-
ліктуючих сторін рішення. Проаналізовано
світовий досвід високорозвитнутих сторін у
даній сфері та висвітлено реалії та передумови
запровадження медіації в Україні.

03.01–02.14.266.
342.72/73(470):347.361 Соколова Е. А. Нота-

риальная палата субъекта Российской Федера-
ции в механизме реализации конституционного
права граждан на квалифицированную юриди-
ческую помощь / Елизавета Альинична Соко-
лова // Конституционное и муниципальное пра-
во. — 2013. — № 6. — С. 57–62.
Рассмотрены некоторые вопросы, связанные

с ролью нотариальных палат как субъектов РФ
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в реализации конституционного права граждан
на квалифицированную юридическую помощь.
Отмечено, что квалифицированная юридическая
помощь нотариусов, организационно объединен-
ных в нотариальные палаты, содействует право-
мерной реализации конституционных прав и сво-
бод граждан, предупреждению их возможного
нарушения и составляет часть общего механиз-
ма защиты конституционных прав граждан.

03.01–02.14.267.
347.921:347.68(477) Сурай Д.Ю. Договір —

підстава виникнення права власності: історія та
сучасність / Д.Ю. Сурай // Актуальні проблеми
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 399–405.
Детально розглянуто такі форми фактичної

передачі речі при укладені договору, як манци-
пація (mancipatio), уступка права (in jure cessio)
та традиція (traditio). Висловлена точка зору
про те, що римські юристи спробували зафіксу-
вати не тільки факт, а й момент, коли набувач
почав володіти річчю. Розглянуто також і мо-
мент виникнення права власності за договором
за чинним законодавством України. Підкресле-
но, що за ЦК України момент виникнення права
власності у набувача визначений диспозитивно.
По-різному законодавець вирішує питання щодо
моменту виникнення права власності за догово-
рами, які підлягають нотаріальному посвідченню
або державній реєстрації.

Див. також: 01.01–02.14.54.
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03.01–02.14.268.
347.62(477) Масюк В. В. Как зарегистрировать

и расторгнуть брак в Украине / В. В. Масюк,
Ю.М. Крат. — Харків : Право, 2013. — 116 с.
Раскрыто нормативно-правовое регулирова-

ние заключения брака. Описан порядок заклю-
чения и расторжения брака в Украине. Наряду с
обычными процедурами рассматриваются и не-
типичные аспекты заключения и расторжения
брака. Эта книга для брачующихся, а также для
тех, кто находится в браке и подумывает о его
расторжении. Используя информацию, которую
она содержит, можно значительно увеличить ка-
чество своей жизни в браке или вне его.

Ñ ò à ò ò ³

03.01–02.14.269.
347.627 Білик О. О. Встановлення і припи-

нення режиму окремого проживання подружжя:
шляхи вдосконалення правового регулювання /
О. О. Білик // Держава і право. Юридичні і по-

літичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і пра-
ва ім. В.М. Корецького НАН України. — Київ,
2013. — Вип. 60. — С. 298–305.
Досліджено сучасний стан українського зако-

нодавства щодо інституту окремого проживання
подружжя. Визначено проблемні аспекти при
встановленні та припиненні цього режиму, а
також можливості їх усунення. З огляду на
практику зарубіжних країн, встановлення сепа-
рації за позовом одного з подружжя чи за взаєм-
ною згодою впливає на порядок розгляду цих
справ. На думку автора, доречним видається
досвід тих країн, в яких сепарація може бути
встановлена як за рішенням суду, так і шляхом
укладення сепараційної угоди.

03.01–02.14.270.
347.62 Блінова Г. О. Укладення шлюбу: по-

рівняльна характеристика сімейного права Ук-
раїни та Туреччини / Г. О. Блінова // Право і
суспільство. — 2013. — № 5. — С. 40–45.
Досліджено чинне законодавство України та

законодавство Туреччини, що визначають особ-
ливості порядку укладення шлюбу в цих краї-
нах. З’ясовано підстави, умови, порядок та на-
слідки визнання нареченими укладання шлюбу,
визнання його недійсним відповідно до СК Ук-
раїни та Туреччини. Розглянуто особливості їх
правового регулювання та практики застосуван-
ня. Охарактеризовано позитивний досвід Туреч-
чини щодо регулювання сімейних відносин з
ціллю пошуків шляхів удосконалення українсь-
кого сімейного законодавства. Встановлено, що
національне законодавство більш демократичне
у питаннях регулювання процесу укладання
шлюбу на відміну від Туреччини, де відчуваєть-
ся вплив історичних форм регулювання сімейних
відносин та релігійних норм. Водночас сімейне
законодавство Туреччини більше пронизане нор-
мами моралі і стоїть на захисті не лише майно-
вих інтересів громадян Туреччини, а також їх
гідності. Рекомендовано для вдосконалення СК
України розробити норми, які б захищали
гідність подружжя, та встановити строки позов-
ної давності за такими провадженнями.

03.01–02.14.271.
341.43:341.231.14(4) Грачева М. А. Высылка

(депортация) мигрантов в свете защиты права на
уважение семейной жизни в Европейском суде
по правам человека / М. А. Грачева // Право и
политика. — 2013. — № 2. — С. 232–237.
В данной статье рассматривается практика

Европейского суда по правам человека по делам
о нарушении ст. 8 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, гаранти-
рующей, в частности, право на уважение семей-
ной жизни. Осуществляемая национальными
властями государств — участников Совета Евро-
пы высылка (депортация) мигрантов нередко
приводит к нарушению указанного выше права,
что влечет обращение лица в ЕСПЧ. Проведен
краткий анализ позиции Европейского суда, его
руководящих принципов в отношении действий
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национальных властей, существующей правовой
базы и толкования права, гарантируемого ст. 8
Европейской конвенции.

03.01–02.14.272.
347.63(477) Кійко Т. Захист особистих немай-

нових прав батьків при вирішенні питань щодо
виховання, спілкування та визначення місця
проживання дитини / Тетяна Кійко // Під-
приємництво, господарство і право. — 2013. —
№ 7. — С. 108–111.
Проаналізовано чинне законодавство України

та визначено проблемні питання захисту особи-
стих немайнових прав батьків при вирішенні
питань щодо виховання, спілкування та визна-
чення місця проживання дитини. Розглянуто
способи захисту сімейних прав та інтересів, що
закріплені в СК України, які не можна застосо-
вувати у випадках порушення або обмеження
особистих немайнових прав батьків на виконан-
ня, спілкування та визначення місця проживан-
ня дитини. Зазначено, що КК України карає за
викрадення не своєї малолітньої дитини, а лише
чужої. У зв’язку з цим суб’єктом злочину мо-
жуть бути лише інші родичі, а не батько чи мати
малолітнього.

03.01–02.14.273.
347.634(477) Красицкая Л. В. Защита личных

прав родителей и детей по законодательству
Украины / Лариса Васильевна Красицкая //
Цивилист. — 2013. — № 3. — С. 20–22.
Сделан вывод о том, что перечень способов

защиты личных прав родителей и детей подле-
жит расширению путем дополнения семейного
законодательства Украины такими способами,
как ограничение родительских прав, приостанов-
ление родительских прав при наличии обстоя-
тельств, которые препятствуют надлежащему
осуществлению родителями своих родительских
прав. Необходимо также отменить ограничения,
установленные СК Украины, относительно воз-
мещения морального вреда.

03.01–02.14.274.
347.61(477):342.72/73-053.2 Красицкая Л. В.

О судебной защите прав ребенка в современной
Украине / Л. В. Красицкая // Евразийский юри-
дический журнал. — 2013. — № 3 — С. 89–92.
Раскрыты основные направления судебной

защиты семейных прав ребенка в современной
Украине. Обоснован вывод о необходимости
расширения круга способов защиты прав ребен-
ка, установленных законом, о целесообразности
применения решений Европейского суда по пра-
вам человека, касающихся защиты прав ребен-
ка, с целью обеспечения международных стан-
дартов прав детей. По мнению автора, в СК
Украины необходимо закрепить такие способы
защиты семейных прав, как ограничение и при-
остановление родительских прав, необходимо
увеличить минимальный размер алиментов на
ребенка, исключить ограничения прав на возме-
щение морального вреда и т.п.

03.01–02.14.275.
347.63 Красицька Л. Самозахист сімейних

прав батьків і дітей / Лариса Красицька //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 8. — С. 29–32.
Підкреслено, що в науковій літературі скла-

лися різні підходи щодо допустимості щодо само-
захисту сімейних прав та інтересів, можливих
способів самозахисту, умов їх застосування.
Проаналізовано погляди українських, російських
та казахських вчених-юристів щодо самозахисту
сімейних прав. Визначено особливості застосу-
вання самозахисту сімейних прав батьків і дітей
за законодавством України. Зазначено, що проб-
лема самозахисту сімейних прав не вирішена,
зважаючи на невизначеність способів самозахис-
ту, умов їх забезпечення, здійснення належного
захисту порушених сімейних прав та інтересів.

03.01–02.14.276.
347.63:343.275(477) Лапчевская Е. Ф. Лише-

ние родительских прав согласно семейному за-
конодательству Украины / Е. Ф. Лапчевская //
Евразийский юридический журнал. — 2013. —
№ 5. — С. 74–77.
Проанализированы проблемные вопросы при-

менения к родителям, уклоняющимся от выпол-
нения возложенных на них законом обязаннос-
тей по воспитанию и развитию ребенка, меры
ответственности в виде лишения родительских
прав. Даны предложения по совершенствованию
действующего законодательства, устанавливаю-
щего ответственность родителей за невыполне-
ние либо ненадлежащее выполнение своих роди-
тельских обязанностей.

03.01–02.14.277.
347.634 Лапчевська О. Ф. Застосування до

батьків санкцій сімейно-правової відповідаль-
ності: теоретичний аспект / О. Ф. Лапчевська //
Держава і право. Юридичні і політичні науки :
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 256–262.
Обгрунтовано поняття «сімейно-правова

відповідальність». Підкреслено, що сутність та
призначення сімейно-правової відповідальності
найбільш чітко виражена О. Казанцевою, яка
наголошувала, що сімейно-правова відпові-
дальність характеризується незначним репресив-
ним характером, сприяє попередженню скоєння
тяжких правопорушень, є першочерговим право-
вим засобом боротьби з правопорушеннями і
покликана попередити необхідність застосуван-
ня інших, більш суворих заходів відповідаль-
ності. Досліджено питання застосування до
батьків сімейно-правових санкцій за невиконан-
ня або неналежне виконання покладених на них
законом батьківських обов’язків. Окреслено за-
гальні засади правового регулювання притягнен-
ня батьків до відповідальності за порушення
норм та вимог сімейного законодавства.
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03.01–02.14.278.
340.15:347.61(47+57) Максимова О. Д. Ста-

новление советского брачного права /
О. Д.Максимова // Право и политика. — 2013.
— № 5. — С. 673–678.
Сделана попытка проследить связь между

советской идеологией о браке, провозглашенной
феминистками-марксистками во время Октябрь-
ской революции, и законодательным закрепле-
нием института брака в первом брачно-семейном
кодексе Советского государства 1918 г., что
привело к отмене церковного брака и к утверж-
дению светского брака в нашей стране. Рассмот-
рено обсуждение проекта Кодекса законов о
гражданском состоянии, брачном, семейном и
опекунском праве во Всероссийском Централь-
ном Исполнительном Комитете в сентябре
1918 г. Выделяются наиболее важные положе-
ния Кодекса законов о гражданском состоянии,
брачном, семейном и опекунском праве 1918 г.,
касающиеся брачных отношений: равенство
жены и мужа и право на свободу развода. Пред-
ставляется, что главным достижением советс-
ких брачных отношений было раскрепощение
женщины, причем не только в семье, но и как
члена общества. В статье также приводятся
некоторые оценки советского брака, данные в
советский и в современный период.

03.01–02.14.279.
347.633-058.862 Мироненко В. П. Місце

прийомної сім’ї у системі форм влаштування
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування / В. П.Мироненко // Держава і пра-
во: Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. /
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України. — Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 219–224.
Визначено місце прийомної сім’ї в загальній

системі, визначеній сімейним законодавством
України. Розглянуто форми влаштування дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. Підкреслено, що пошуки таких форм по-
требують перевірки їх доцільності, можливостей
ефективності в процесі реалізації. З’ясовано
правовий статус та значення прийомної сім’ї у
сфері забезпечення сімейним вихованням дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. Зазначено, що цілеспрямована робота зі
створення нової форми державної опіки — інсти-
туту прийомної сім’ї дає можливість влаштуван-
ня дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, на зростання і розвиток в сімей-
ному оточенні.

03.01–02.14.280.
347.631 Рубець І. В. Застосування презумпції

шлюбного походження дитини / І. В. Рубець //
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. —
Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 426–431.
Обґрунтовано необхідність додаткового вре-

гулювання відносин визначення походження ди-
тини, народженої у подружжя, для якого вста-
новлено режим окремого проживання, або у

випадку визнання одного з подружжя безвісно
відсутнім та оголошення померлим. З’ясовано,
чи дійсно моментом відліку для початку спливу
строку застосування презумпції шлюбного по-
ходження слід вважати лише припинення або
визнання шлюбу недійсним. Висловлено пропо-
зиції щодо внесення змін у національне законо-
давство. Рекомендовано Міністерству юстиції
України відповідними роз’ясненнями провести
інформування працівників органів державної
реєстрації актів цивільного стану щодо правиль-
ного застосування цих відомостей. Вказано на
необхідність правильного формулювання судо-
вих рішень про визнання осіб безвісно відсутні-
ми та оголошення померлими з максимально
можливою конкретизацією початку перебігу пе-
редбачених ЦК України строків, зі спливом яких
виникає можливість визнання особи безвісно
відсутньою чи оголошення її померлою.

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÏÐÈÂÀÒÍÅ ÏÐÀÂÎ
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03.01–02.14.281.
341.96:347.51.00.76(043.5) Бєлогубова О. О.

Правове регулювання праці моряків у міжнарод-
ному приватному праві : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.03 / Бєлогубова Оксана
Олександрівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. — Оде-
са, 2013. — 22 с.
Досліджено природу і сутність міжнародного

приватного трудового права. З’ясовано особли-
вості методу правового регулювання трудових
відносин з іноземним елементом. Розглянуто
співвідношення міжнародного приватного трудо-
вого права з іншими інститутами та галузями
права. Охарактеризовано особливості правового
регулювання праці моряків у міжнародному при-
ватному трудовому праві. Висвітлено колізійно-
правове та матеріально-правове регулювання
трудових відносин. Звернуто увагу на усклад-
нення іноземним елементом у торговельному
мореплавстві. Визначено місце міжнародних
стандартів регулювання праці моряків у міжна-
родному приватному трудовому праві. Викладе-
но механізм захисту трудових прав моряків у
міжнародному приватному трудовому праві.

03.01–02.14.282.
341.231:347.135.224(043.3) Кравченко Н. П.

Міжнародно-правовий аспект охорони без-
спірних цивільних прав у нотаріальній діяль-
ності дипломатичних представництв : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кравченко
Наталія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шев-
ченка. — Київ, 2013. — 19 с.
Досліджено міжнародно-правові аспекти охо-

рони безспірних цивільних прав у нотаріальній
діяльності консульських установ і дипломатич-
них представництв у контексті сучасних тен-
денцій розвитку інституту нотаріального права.
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Проаналізовано понятійний апарат, класичні та
сучасні підходи до нотаріальних проваджень з
посвідчення безспірних прав. Розглянуто особ-
ливості нотаріальної діяльності з охорони без-
спірних прав консульських установ і диплома-
тичних представництв ЄС та європейських
країн, зокрема, Франції, ФРН та Італії. Розгля-
нуто національно-правові аспекти охорони без-
спірних прав у нотаріальній практиці держав у
межах СНД, ГУАМ та України.

Ñ ò à ò ò ³

03.01–02.14.283.
341.9:340.115.001.33.001.11 Акимова Ю. М.

Методология классификации принципов между-
народного частного права / Ю. М. Акимова //
Актуальные проблемы российского права. —
2013. — № 5. — С. 600–606.
В российском законодательстве и отечествен-

ной юридической литературе отсутствует четко
сформулированный перечень принципов между-
народного частного права, но при скрупулезном
анализе законодательства и правоприменитель-
ной практики становится ясно, что регулирова-
ние частноправовых отношений с иностранным
элементом подчинено определенным основопо-
лагающим правилам. Отраслевые принципы в
этой области права могут быть сформулирова-
ны, лишь подчиняясь логике их классификации.
Принципы международного частного права, наи-
более часто выделяемые современными автора-
ми, имеют различную природу. Представляется
методологически важным разделить их на две
группы: 1) принципы, обусловливающие воз-
можность и необходимость применения иност-
ранного права и пределы его применения;
2) принципы, обусловливающие выбор права
при решении конкретной коллизионной пробле-
мы (принципы коллизионного регулирования).
К принципам первой группы относятся: прин-
цип применения иностранного права, принцип
равенства национального права различных госу-
дарств, принцип защиты отечественного право-
порядка; к принципам второй группы — принцип
автономии воли сторон, территориальный прин-
цип, принцип наиболее тесной связи. Было бы
целесообразно принять закон «Об основах меж-
дународного частного права», в котором следует
закрепить статью, посвященную его принципам.

03.01–02.14.284.
347.91/95(470+476) Батлер У. Э. Производ-

ство по делам с участием иностранных лиц в
международном процессуальном праве России и
Белоруссии / Уильям Эллиот Батлер, Ната-
лья Юрьевна Ерпылева // Цивилист. — 2013. —
№ 2. — С. 98–108.
Статья посвящена одному из наиболее инте-

ресных аспектов международного гражданского
процесса — производству по делам с участием
иностранных лиц. Авторы сконцентрировались
на сравнительном анализе российского и бело-

русского законодательства, касающегося регу-
лирования международных процессуальных от-
ношений.

03.01–02.14.285.
341.9(8) Беликова К. М. Тенденция к унифи-

кации частноправового регулирования в странах
Латинской Америки на примере Esboзo do
Cуdigo civil 1856–1865 гг., ГК 1916 г. и ГК
2002 г. Бразилии / К. М. Беликова // Право и
политика. — 2013. — № 2. — С. 182–191.
Частноправовые кодификации, будучи своего

рода хранилищами национальной правовой тра-
диции, вмещают в себя такие основополагаю-
щие правовые понятия, как «лицо», «обязатель-
ство», «договор», «гражданско-правовая ответ-
ственность» и др. Содержательное наполнение
этих понятий изменчиво и объективно обуслов-
лено. В связи с этим в настоящее статье автор
исследует векторы развития бразильской граж-
данской кодификации на примере Esboco do
Codigo civil 1856–1865 гг., ГК 1916 г. и ГК
2002 г. Бразилии с точки зрения отражений в
ней тенденции к унификации частноправового
регулирования. Процесс поиска оптимальных
путей систематизации частного права также
присущ отечественной правовой системе: приня-
тый 19 лет назад ГК РФ в последнее время кар-
динально пересматривается. Поэтому снабже-
ние участников работы над таким пересмотром
дополнительными аргументами из-за рубежа в
пользу того или иного решения представляется
автору целесообразным, своевременным и прак-
тически значимым.

03.01–02.14.286.
341.924:347.44(477) Венгринюк Ю. Пропо-

зиції щодо вдосконалення колізійного права Ук-
раїни у сфері договірних зобов’язань / Ю. Вен-
гринюк // Право України. — 2013. — № 7. —
С. 55–62.
Досліджено питання про реформування та

шляхи розвитку колізійного права України у
сфері договірних зобов’язань на основі аналізу
Римської конвенції про право, що підлягає зас-
тосуванню до договірних зобов’язань, та Регла-
менту «Рим I». Наведено пропозиції щодо вдос-
коналення чинного законодавства України про
МПрП. Особливу увагу приділено принципу lex
voluntatis і питанню вибору права, що підлягає
застосуванню при відсутності lex voluntatis. Зап-
ропоновано розширити коло договірних відно-
син, які прямо регулюються колізійними норма-
ми. Здійснено корекцію деяких колізійних норм
Закону про МПрП з метою зменшення гнучкості
колізійного регулювання договірних зобов’я-
зань. Розглянуто окремі питання, які стосують-
ся принципу тісного зв’язку і тесту характерно-
го виконання.

03.01–02.14.287.
341.231 Грамацький Е. М. Деякі аспекти ви-

значення права, що регулює автономію волі
сторін / Е. М. Грамацький // Часопис Київсько-
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го університету права. — 2013. — № 3. —
С. 164–167.
Проаналізовано проблеми автономії волі в

МПрП. Звернуто увагу на різні аспекти визна-
чення правопорядку, що застосовується до угод
сторін про вибір права. Підкреслено, що прин-
цип найбільш тісного зв’язку є найбільш універ-
сальним в МПрП, відображаючи прагнення до
регулювання будь-яких відносин (у тому числі і
тих, що виникають у зв’язку з автономією волі)
максимально близьким до них правом. Зазначе-
но, що правильне вирішення даної проблеми
дасть відповідь на важливі питання про допус-
тимість автономії волі, межі вибору застосовува-
ного права та форму угоди про вибір права.

03.01–02.14.288.
341.9(477) Довгерт А. Наука міжнародного

приватного права в незалежній Україні (1991–
2012) / А. Довгерт // Право України. — 2013.
— № 7. — С. 12–25.
Зроблено спробу висвітлити історію розвит-

ку науки міжнародного приватного права
(МПрП) в Україні у період з 1991 р. по 2012 р.
Показано здобутки та особливості сучасного
етапу наукових досліджень з МПрП. Зазначено,
що його помітною рисою є значне тематичне і
кількісне збільшення досліджень в даній об-
ласті. Автор вважає, що доктрина МПрП в Ук-
раїні ще має деякі нашарування радянських
часів, проте поступово відбувається зміна пара-
дигми МПрП. У наукових роботах 1991–
2012 рр. намітилася еволюція уявлень щодо при-
роди МПрП, його «галузевої» приналежності,
складу, норм, предмета, методів, джерел та
інших базових понять. Наприклад, все виразні-
ше видно відхід від виключно національно-пра-
вового трактування МПрП.

03.01–02.14.289.
341.924:347.61/64(477) Калакура В. Проблеми

колізійного регулювання сім’ї та шлюбу в міжна-
родному приватному праві / В. Калакура // Пра-
во України. — 2013. — № 7. — С. 145–153.
Проаналізовано чинне законодавство України

щодо колізійного регулювання сімейних відно-
син у міжнародному приватному праві. На ос-
нові вивчення досвіду матеріально-правового
регулювання сімейних відносин в законодавстві
різних країн визначено основні існуючі колізійні
проблеми у вказаній сфері. Досліджено колізійні
проблеми укладення шлюбу, правового регулю-
вання правових наслідків шлюбу. Розглянуто
особливості застосування колізійних формул
прикріплення lexpersonalis і lex loci cele-
brationis. З’ясовано колізійні принципи регулю-
вання сімейних відносин та їх взаємодія. Ви-
світлено окремі проблеми застосування колізій-
них норм в регулюванні міжнародних сімейних
відносин. У центрі уваги — аналіз норм ЗУ «Про
міжнародне приватне право», іноземного законо-
давства та міжнародних договорів. Визначено
шляхи подальшого удосконалення колізійного
регулювання сімейних відносин.

03.01–02.14.290.
341.96:346.546.7 Касаткина А. С. Совместные

предприятия в международном частном праве /
А. С. Касаткина // Международное право и
международные организации. — 2013. — № 3. —
С. 330–342.
На сегодняшний день, в юридической науке,

встречаются различные термины, описывающие
явление в сущности своей тождественное тому,
что понимается под «совместным предприяти-
ем». Содержание данного термина охватывает
чрезвычайно широкий круг объектов: это и юри-
дические лица, созданные при участии иностран-
ных и национальных учредителей, и договорные
формы взаимодействия названных инвесторов,
не предполагающие объединения их капитала в
рамках правосубъектных организаций. Сам тер-
мин «совместное предприятие» используется
для обозначения двух юридических понятий: до-
говора, на основании которого действует не об-
ладающее статусом юридического лица товари-
щество (партнерство), и юридического лица, со-
здаваемого совместными усилиями иностранно-
го и национального инвесторов. При этом важно
отметить, что совместное предприятие не явля-
ется организационно-правовой формой юриди-
ческого лица, а лишь может быть создано в
одной из организационно-правовых форм в том
случае, если соинвесторы решат объединить
свои капиталы именно в форме юридического
лица, правосубъектной организации. Таким об-
разом, совместное предприятие выступает в ка-
честве собирательной категории, объединяющей
любые виды юридических лиц и неправосубъек-
тных организаций, а также договорные формы
осуществления совместной деятельности, участ-
никами которых на равных началах являются
иностранные и национальные инвесторы. Всем
этим вышеописанным проблемам и ряду других
и посвящена настоящая статья.

03.01–02.14.291.
341.225.5 Короткий Т. Міжнародні конвенції

про цивільну відповідальність за забруднення із
суден у міжнародному механізмі охорони морсь-
кого середовища / Т. Короткий // Право Украї-
ни. — 2013. — № 7. — С. 129–145.
Проаналізовано міжнародні угоди, які

містять уніфіковані матеріальні норми про ци-
вільну відповідальність заподіювача шкоди: уго-
ди про міжнародний транспорт, про цивільну
відповідальність за забруднення моря, за ядер-
ну шкоду. Запропоновано термін «правовий ме-
ханізм охорони морського середовища від за-
бруднення з суден» як родове поняття, що
складається з приватноправового та публічно-
правового механізмів охорони морського сере-
довища від забруднення з суден як комплексних
категорій. Розглянуто поняття і сутність міжна-
родного приватноправового компонента механіз-
му охорони морського середовища від забруд-
нення з суден, правову природу та особливості
цивільної відповідальності та компенсації за
шкоду від забруднення з суден у міжнародному
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03.01–02.14.295.
341.9:340.137 Муратова О. В. Проблемы уни-

фикации международного частного права в рам-
ках СНГ и ЕврАзЭС и способы их решения на
примере ЕС / О. В.Муратова // Журнал зару-
бежного законодательства и сравнительного
правоведения = Journal of foregn legisiation and
comparative law. — 2013. — № 4. — С. 703–708.
Статья посвящена анализу унификационных

процессов в сфере международного частного
права в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств, Евразийского экономического сообще-
ства, Европейского Союза. Выявлены основные
проблемы в сфере унификации международного
частного права в рамках СНГ и ЕврАзЭС. Пред-
ложены способы их решения с учётом европей-
ского опыта.

03.01–02.14.296.
341.9(075.8) Омельченко А. Правовий ме-

ханізм залучення та використання міжнародної
технічної допомоги в Україні / Андрій Омель-
ченко // Підприємництво, господарство і право.
— 2013. — № 7. — С. 112–115.
Досліджено чинне законодавство України,

практику залучення, використання та монито-
ринг міжнародної технічної допомоги в Україні.
Обґрунтовано необхідність прийняття Закону
України «Про міжнародну технічну допомогу»
та наведено пропозиції щодо вдосконалення пра-
вового механізму плануваня, залучення та вико-
ристання міжнародної технічної допомоги до
вказаного проекту закону. На базі проведеного
аналізу економічного та правового змісту такого
виду міжнародного економічного співробітницт-
ва, як міжнародна технічна допомога, сфор-
мульовано авторське визначення поняття
«міжнародна технічна допомога».

03.01–02.14.297.
341.9 Покора І. Є. Співвідношення та взаємо-

дія матеріально-правового та колізійного ме-
тодів регулювання в міжнародному приватному
праві / І. Є. Покора // Актуальні проблеми дер-
жави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт
України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68.
— С. 432–349.
Досліджено процес становлення наукової

думки стосовно нормативного складу міжнарод-
ного приватного права. Вивчено закономірності
виникнення та розвитку колізійного та матері-
ально-правового методів регулювання. Проведе-
но аналіз переваг, недоліків та труднощів, що
виникають при їхньому застосуванні. Зазначено,
що саме у взаємодії та співвідношенні колізійно-
го та матеріально-правового методів і вира-
жається особливість регулятивної функції норм
міжнародного приватного права. Прогнози дея-
ких науковців щодо занепаду колізійного методу
та повної заміни його матеріально-правовим, на
погляд автора, є явно завчасними та необґрунто-
ваними. У висновках зазначено, що поширення
застосування матеріально-правового методу
зовсім не веде до «непотрібності» колізійного,

приватному морському праві, імплементацію
норм міжнародних конвенцій з цивільної відпо-
відальності за шкоду від забруднення із суден у
правовій системі України.

03.01–02.14.292.
341.96:347.61/64 Кривенький А. И. Влияние

международного частного права на защиту
прав человека / А. И. Кривенький // Евразий-
ский юридический журнал. — 2013. — № 6. —
С. 84–90.
Проанализировано влияние международного

частного права на защиту прав человека. Дан-
ный вопрос раскрыт на основе некоторых общих
теоретических обобщений и влияния основного
принципа защиты прав человека на коллизион-
ное законотворчество, а также влияния обратно-
го процесса коллизионного регулирования на
защиту прав участников семейнобрачных отно-
шений в МЧП.

03.01–02.14.293.
341.9(477):341.225.5 Лев М. О. До питання

розуміння визнання іноземного судового рішен-
ня в міжнародному приватному праві /
М. О. Лев // Часопис Київського університету
права. — 2013. — № 2. — С. 378–381.
Досліджено основні теоретичні концепції ви-

знання іноземних судових рішень, розглянуто їх
переваги та недоліки. Проаналізовано вітчизня-
ну та зарубіжну доктрину в рамках розуміння
поняття визнання судового рішення в міжнарод-
ному приватному праві. Визначено підхід до ви-
рішення зазначеного питання різними правови-
ми системами світу, в тому числі уніфікований
підхід країн ЄС. Встановлено відповідність поло-
ження ЗУ «Про міжнародне приватне право»
2005 р. передовим тенденціям міжнародного
права з зазначеного питання. З’ясовано розбіж-
ності при визначенні понять визнання іноземних
рішень авторами, які здійснювали свої дослі-
дження в різні періоди, та категорій, за допомо-
гою яких розкривається зміст поняття визнання
іноземного рішення.

03.01–02.14.294.
341.96:349.22:331.106 Лютов Н. Л. Толкова-

ние международных договоров и международ-
ный обычай в международном трудовом праве /
Никита Леонидович Лютов // Цивилист. —
2013. — № 2. — С. 21–30.
Проанализирован правовой статус актов

аутентичного толкования международных дого-
воров в сфере труда. Сделан вывод о том, что
при условии подтверждения факта отношения
государств к этим актам как обязательным для
себя (наличия opiniojuris) их следует признавать
в качестве международных обычаев в сфере
труда. На основе сделанных выводов сформули-
рована авторская позиция в отношении резонан-
сного дела Константина Маркина, рассматри-
вавшегося в Конституционном Суде РФ и в Ев-
ропейском суде по правам человека.
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так як, по-перше, є сфери суспільних відносин,
які не піддаються уніфікації (наприклад, сімейні
правовідносини), по-друге, уніфікація матеріаль-
но-правових норм часто не може врегулювати
всі правовідносини детально, без прогалин, і,
по-третє, колізійний метод регулювання, поряд з
недоліками, має безперечні переваги, що не до-
зволить йому відійти на другий план, принаймні
в найближчий час.

03.01–02.14.298.
341.645.2 Притика Ю. Актуальні питання

визначення понять визнання та виконання
рішень іноземних судів / Ю. Притика // Право
України. — 2013. — № 7. — С. 199–207.
Висвітлено актуальні питання визначення

понять визнання та виконання рішень іноземних
судів з точки зору з’ясування їх сутності та
правової природи. Досліджено основні тенденції
здійснення сучасних теоретичних розробок у
цьому напрямку, в тому числі розвиток теорій
асиміляції та розповсюдження. Розглянуто пи-
тання відповідності існуючих визначень дослі-
джуваних понять вимогам розвитку правового
інституту міжнародного цивільного процесуаль-
ного права. Проаналізовано досвід законодавчо-
го регулювання питань визнання та виконання
рішень іноземних судів в інших країнах. На
підставі дослідження теоретичних досягнень
вітчизняних і зарубіжних вчених та з урахуван-
ням практики визнання та виконання іноземних
судових рішень запропоновано авторські визна-
чення досліджуваних понять. Визначено проб-
лемні питання сучасного законодавчого регулю-
вання визнання і приведення у виконання іно-
земних судових рішень в Україні та сформульо-
вано пропозиції щодо внесення змін у цивільне
процесуальне законодавство.

03.01–02.14.299.
341.241:347.5(470+460) Пирцхалава Х. Д.

К вопросу о проблеме квалификации внедого-
ворных трансграничных обязательств (на приме-
ре Российской Федерации и Испании) /
Х. Д. Пирцхалава // Право и политика. — 2013.
— № 4. — С. 524–531.
Вопрос проблемы квалификации в междуна-

родном частном праве является одним из фунда-
ментальных. В доктрине международного част-
ного права отмечается, что квалификация ос-
ложнена в связи с особенностями самого между-
народного частного права. В свою очередь,
сложность квалификации внедоговорных транс-
граничных обязательств автором рассматривает-
ся в связи с отсутствием легитимного определе-
ния внедоговорных обязательств, неоднородным
характером данного вида обязательств, а также
появлением новых видов. В ХХI в. Российской
Федерации и Испании правовая квалификация
внедоговорных трансграничных обязательств
эволюционировала. Так, в Испании предусмот-
рена автономная квалификация внедоговорных
трансграничных обязательств. В Российской
Федерации общие правила квалификации по lex

fori не изменились. Однако исходя из Проекта
изменений Гражданского кодекса Российской
Федерации некоторые виды внедоговорных
трансграничных обязательств (обязательства,
возникающие вследствие причинения вреда,
обязательства, возникающие вследствие недо-
бросовестного ведения переговоров о заключе-
нии договора и неосновательное обогащение), в
случае наличия тесной связи, возможно квали-
фицировать в качестве договорного обязатель-
ства. На эволюцию проблемы квалификации
внедоговорных трансграничных обязательств в
Российской Федерации оказала влияние тенден-
ция к совершенствованию российского законо-
дательства (в частности, интересующий нас раз-
дел VI «Международное частное право» Граж-
данского кодекса РФ), а также тенденция к гар-
монизации российских коллизионных норм с
коллизионными нормами Европейского Союза.
В Испании эволюции данного вопроса послужи-
ла унификация внедоговорных трансграничных
обязательств в рамках ЕС, в Регламенте
«Рим II» 2007 г.

03.01–02.14.300.
341.9 Степанюк А. А. Принципи правової

політики у міжнародному приватному праві /
А. А. Степанюк // Проблеми законності : акад.
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац.
ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». —
Харків, 2013. — Вип. 122. — С. 64–74.
Досліджено сутність, функціональність та

значення принципів правової політики у міжна-
родному приватному праві. Звернуто увагу на
дискусійний характер питання: чи є принципи
правової політики одночасно принципами права,
чи існують між ними відмінності, або вони пов-
ністю збігаються. З’ясовано їх місце серед
інших елементів цієї системи. Зазначено, що
задля конкретного втілення принципів правової
політики у міжнародному приватному праві не-
обхідно проведення планомірної, тривалої, дина-
мічної роботи, починаючи від законотворення,
закінчуючи іншими організаційними видами
діяльності, що повинні ґрунтуватися на означе-
них принципах, співвідноситися з конкретними
діями суб’єктів правової політики у міжнародно-
му приватному праві. Сформульовано визначен-
ня поняття щодо принципів правової політики у
міжнародному приватному праві.

03.01–02.14.301.
341.226 Цірат Г. Міжнародне приватне по-

вітряне право / Г. Цірат // Право України. —
2013. — № 7. — С. 113–128.
Запропоновано виділити окрему галузь науки

права — міжнародне приватне повітряне право
(МППП) і вивчати її в окремому курсі. Підкрес-
лено, що до вивчення окремих інститутів науки
МППП може бути застосована система, коли
загальна частина поряд із традиційними для юри-
дичних дисциплін главами, що стосуються пред-
мета, системи та джерел, відображає специфіку,
що стосується уніфікованих норм, колізійних
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норм та встановлення змісту іноземного закону.
Особлива ж частина стосується суб’єктів,
об’єктів (повітряних суден, двигунів і запасних
частин до них тощо), права власності та інших
прав, основних видів зобов’язань і міжнародного
процесу. Наголошено, що МППП має в якості
предмета окрему та специфічну групу суспільних
правовідносин, пов’язаних із використанням по-
вітряного простору, які часто характеризуються
наявністю двох і більше іноземних елементів.
Визначено основні джерела МППП та зроблено
акцент на наявності специфічних джерел, що яв-
ляють собою особливість МППП, а саме інозем-
не законодавство (особливо законодавство ЄС)
та судова практика іноземних судів. Визначено
колізійні прив’язки, які використовуються в
МППП, а саме: lex voluntatis, lex situs, lex
registrii, lex domicil’i, lex fori, lex loci delicti
commissi, lex loci damni, lex personalis.

03.01–02.14.302.
341.96:347.91/95 Цірат Г. Міжнародно-право-

ве співробітництво у сфері міжнародного цивіль-
ного процессу / Г. Цірат // Право України. —
2013. — № 7. — С. 183–198.

Розглянуто підходи, які покладені в основу
міжнародно-правового регулювання процедур
вручення за кордоном судових документів та
отримання за кордоном доказів у цивільних та
комерційних справах. Дано визначення основ-
ним і альтернативним способам вручення судо-
вих документів та отримання доказів за кордо-
ном. Підкреслено, що до основних способів на-
лежать ті, в яких вирішальна роль відведена
компетентним органам держави, на території
якої документи повинні бути вручені, а докази
повинні бути отримані. Такі способи здійсню-
ються із застосуванням процедур міжнародної
правової допомоги. Звернуто увагу, що альтер-
нативні способи ґрунтуються на допуску органів
іноземних держав та іноземних осіб до здійснен-
ня процесуальних дій на території інших дер-
жав-учасниць. Визначено тенденції в міжнарод-
но-правовому регулюванні та уніфікації як ос-
новних, так і альтернативних способів, які знай-
шли відображення в різних багатосторонніх
міжнародних договорах, універсальних, в першу
чергу, Гаазьких і регіональних, таких як міжаме-
риканські конвенції, конвенції СНД і відповідні
регламенти ЄС.
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12.00.04. ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÏÐÀÂÎ; ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ-ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ

розвитку інноваційної сфери як провідних інно-
ваційних структур, об’єктів підтримки науко-
ємного виробництва, чинників розвитку вищої
освіти, приросту нових знань та базових компо-
нентів сучасної інноваційної системи. Визначено
необхідність трансформації їх спеціального ре-
жиму на підставі встановлення виключного ха-
рактеру розмежування їх господарської та інно-
ваційної правосуб’єктності. Висвітлено специфі-
ку господарсько-правового статусу технополісів
як спеціальних економічних зон науково-техніч-
ного типу, що має характер спеціального режи-
му господарювання та передбачає запроваджен-
ня пільгових митних, податкових та інших умов
реалізації інноваційних проектів на підставі
чітких територіальних меж діяльності інновацій-
ної структури. Наведено особливості інновацій-
ної політики та моделі інноваційного розвитку
країн — членів ЄС та в інших зарубіжних краї-
нах. На прикладі технопарків проаналізовано
особливості заохочень, рекомендацій та обмежу-
вальних заходів в інноваційній політиці ЄС. За-
пропоновано засоби підвищення ефективності
господарсько-правового режиму діяльності тех-
нопарків і технополісів та шляхи подолання еко-
номічної кризи в контексті формування нової
господарської парадигми.

04.01–02.14.306.
347.440.51(477)(043.3) Горяєва О. С. Правове

регулювання здійснення аудиторської діяльності
в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.04 / Горяєва Олександра Сергіївна ;
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2014. —
19 с.
Досліджено проблематику правового регулю-

вання відносин, що виникають у процесі органі-
зації та здійснення аудиторської діяльності.
Аудит розглянуто як форму поточного фінансо-
вого контролю — зовнішнього господарського.
Сформульовано доктринальне визначення понят-
тя аудиту, аудиторської діяльності, аудитор-
ських правовідносин, відповідальності у сфері
здійснення аудиторської діяльності. Вказано на
необхідність уніфікованого вживання термінів
«аудит», «аудитор», «аудиторська діяльність»
як таких, що повинні застосовуватися лише у
сфері здійснення окремого виду комерційної гос-
подарської діяльності. На підставі аналізу чин-
ного законодавства визначено поняття правових
гарантій забезпечення якості послуг у сфері
аудиту, які запропоновано поділяти та органі-
заційні та професійні. Сформульовано низку те-
оретичних положень і висновків, що розвивають
концепції державного регулювання аудиторської
діяльності, виключності та професійності ауди-
торської діяльності, а також сформульовано
конкретні пропозиції, спрямовані на вдоскона-
лення правового регулювання здійснення ауди-
торської діяльності в Україні.
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04.01–02.14.303.
347.736(477)(094.1) Пригуза П. Д. Науково-

практичний коментар Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» у редакції з 18 січня
2013 року (доктринальне тлумачення норм пра-
ва неплатоспроможності та статей 1–21) /
П. Д. Пригуза, А. П. Пригуза. — Херсон : ТДС,
2013. — 304 с.
Обгрунтовано нове розуміння доктрини пра-

ва неплатоспроможності в Україні, яке грун-
тується на сучасній загальній теорії права. На-
ведено коментар преамбули та загальних поло-
жень Закону (ст. ст. 1–21 включно), які вплива-
ють на практичне застосування процедур про-
вадження у справах про банкрутство. Розкрито
поняття, об’єкти та сутність конкурсного права,
конкурсного процесу та принципи їх функціону-
вання.

04.01–02.14.304.
346(075.8) Щербина В. С. Господарське пра-

во : підручник / В. С. Щербина. — 6-те вид.,
переробл. і допов. — Київ : Юрiнком Iнтер,
2013. — 640 с.
Висвітлено основні правові інститути Загаль-

ної частини господарського права, а також пи-
тання правового регулювання в окремих галузях
господарювання (Особлива частина) на основі
Господарського та Цивільного кодексів України,
а також інших нормативно-правових актів госпо-
дарського законодавства. Розкрито зміст основ-
них нормативних актів господарського законо-
давства, показано їх роль у регулюванні суспіль-
них відносин. Головну увагу зосереджено на
правових питаннях господарської діяльності та
управління нею.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

04.01–02.14.305.
346.54:658.5001.76(043.3) Василенко М. Д.

Концептуальні засади господарсько-правового
режиму технопарків і технополісів : автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Василенко
Микола Дмитрович ; НУ ОЮА. — Одеса, 2014.
— 36 с.
Досліджено та обгрунтовано концепцію спе-

ціального господарсько-правового режиму тех-
нопарків і технополісів в Україні як урівноваже-
ної сукупності правових засобів реалізації пріо-
ритетної державної економічної політики у га-
лузі інноваційної діяльності. Обґрунтовано ру-
шійне значення технопарків і технополісів для



69

04.01–02.14.307.
346.546.7(477)(043.3) Коломієць-Людвіг Є. П.

Правове регулювання злиття та поглинання
суб’єктів господарювання в Україні : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коломієць-
Людвіг Євгенія Павлівна ; НДІ приват. права і
підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2014.
— 20 с.
Досліджено питання здійснення злиття та

поглинання суб’єктів господарювання різних
організаційно-правових форм та форм власності.
Проаналізовано зміст правовідносин, що охоп-
люють поняття злиття та поглинання суб’єктів
господарювання відповідно до вітчизняного за-
конодавства, розкриваються характерні ознаки
окремих видів злиття та поглинання. Окрему
увагу приділено особливостям правового регу-
лювання злиття та поглинання суб’єктів госпо-
дарювання приватного та державного секторів
економіки, а саме поглинанню шляхом придбан-
ня майна та корпоративних прав, використанню
процедури. банкрутства в процесі встановлення
контролю над господарською організацією, злит-
тям та поглинанням за участю іноземних
суб’єктів господарювання. Здійснено правовий
аналіз способів поглинання, шо здійснюються
без попередньої згоди власників об’єкта, та ме-
ханізму захисту від них. Досліджено інноваційні
для національного законодавства й практики
інструменти ефективної реалізації угод про
злиття та поглинання, а також перспективи їх
застосування вітчизняними суб’єктами господа-
рювання.

04.01–02.14.308.
346.51:338.26(510)(043.3) Кучер О. С. Право-

ве забезпечення планування господарської
діяльності в КНР : автореф. дис. ... канд юрид.
наук : 12.00.04 / Кучер Ольга Сергіївна ; Ін-т
економіко-правових досліджень НАН України. —
Донецьк, 2014. — 19 с.
Досліджено специфіку правового забезпечен-

ня планування господарської діяльності в КНР у
контексті доктрини господарського права і прак-
тики господарювання на етапі побудови «соціа-
лістичної ринкової економіки». Осмислено ґене-
зу господарського права КНР, яке є основою
правового забезпечення планування господарсь-
кої діяльності на сучасному етапі. Виявлено
риси, притаманні сучасному господарському
праву КНР. Досліджено механізм планування в
КНР, виявлено методи, види планування. Про-
аналізовано правове регулювання діяльності
органів управління щодо розробки і організації
виконання планів в КНР, виявлено систему
органів та їх повноваження у відповідних відно-
синах. Розглянуто загальні положення про конт-
роль і відповідальність у сфері планування в
КНР, досліджено їх форми. Сформульовано по-
ложення, які можуть бути використані при
здійсненні подальших досліджень, розроблено
пропозиції з удосконалення положень щодо пла-
нування економічного розвитку в Україні з ура-
хуванням досвіду КНР.

04.01–02.14.309.
346.12:613/614(043.3) Олефір О. В. Госпо-

дарсько-правове забезпечення державних заку-
півель у сфері охорони здоров’я : автореф. дис.
... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Олефір Андрій
Олександрович ; Нац. ун-т «Юрид. акад. Украї-
ни ім. Я. Мудрого». — Харків, 2014. — 27 с.
Визначено державні закупівлі як універсаль-

ний за предметом, поліфункціональний і комп-
лексний засіб непрямого регулювання госпо-
дарських відносин, який забезпечує реалізацію
сукупності публічних інтересів, поєднуючи за-
конні інтереси держави і суб’єктів господарсько-
го права під час організації збуту товарів, вико-
нання робіт або надання послуг з метою гаран-
тування суспільних потреб. Детально аналізу-
ються дисфункції правового механізму держав-
них закупівель в охороні здоров’я. Розроблено
підхід до більш широкого врахування специфіки
задоволення потреб сфери охорони здоров’я у
рамках державних закупівель, визначено на-
прямки вдосконалення спеціального законодав-
ства. Запропоновано встановити нові правила
планування торгів і визначення предмета в кон-
курсній документації. Обґрунтовано доцільність
запровадження стратегічного планування заку-
півель, удосконалення регулювання кваліфіка-
ційного відбору та оцінювання конкурсних про-
позицій учасників.

04.01–02.14.310.
346.52:346.2(477)(043.3) Петруненко Я. В.

Господарсько-правові основи державних закупі-
вель в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.04 / Петруненко Ярослав Вікторо-
вич ; НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — 20 с.
На основі аналізу законодавчого та доктри-

нального підходів до розуміння державних заку-
півель запропоновано нове їх визначення та кла-
сифікацію. Державні закупівлі мають досить
тривалу історію. Передовсім виникнення та пра-
вові засади зазначеної діяльності тісно пов’язані
зі створенням казначейства, господарсько-торго-
вельною діяльністю і певним спеціальним
суб’єктним складом. Наведено визначення дер-
жавозакуповельного господарювання як різно-
виду господарської діяльності державних під-
приємств, установ та організацій щодо здійснен-
ня закупівлі на підставі договору (контракту),
якій притаманні спеціальні чинники, що обумов-
люють її специфіку і самостійність: предмет,
певне коло різнохарактерних відносин, джерела,
функції, принципи та які є предметом госпо-
дарсько-правового регулювання. Приділено ува-
гу державному контракту як формі державних
закупівель, його істотним умовам з урахуванням
норм чинного законодавства і судової практики
та визначено можливості застосування позитив-
ного іноземного досвіду для подальшого рефор-
мування і вдосконалення зазначеної сфери.
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04.01–02.14.311.
347.721 Борцевич П. С. Корпоративні конф-

лікти: підстави виникнення та запобігання /
П. С. Борцевич // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 244–248.
Досліджено правову природу корпоративних

конфліктів. Проведено аналіз факторів, що при-
зводять до виникнення корпоративних
конфліктів, зокрема, зазначено, що основу кор-
поративних конфліктів складають питання
організації корпоративного управління та со-
ціально-психологічні чинники учасників конфлік-
ту. Розглянуто грін-мейл як один з видів корпо-
ративного конфлікту. З’ясовано можливі вияви
грін-мейлу. Наведено пропозиції та рекомендації
щодо попередження корпоративних конфліктів:
мінімізація чисельності міноритарних акціонерів,
приведення внутрішніх документів господарсь-
кого товариства до вимог чинного законодав-
ства, організація контролю за поширенням
інсайдерської інформації.

04.01–02.14.312.
347.724(470) Вершинина Е. В. Проблемы при-

менения опционных соглашений при заключении
сделок с акциями акционерных обществ и доля-
ми обществ с ограниченной ответственностью в
России / Елена Валерьевна Вершинина, Мак-
сим Александрович Новиков // Гражданское
право. — 2013. — № 3. — С. 21–25.
Статья посвящена основным вопросам, воз-

никающим при структурировании сделок с акци-
ями в акционерных обществах и долями в обще-
ствах с ограниченной ответственностью, в том
числе при слияниях и поглощениях, а также при
создании совместных предприятий. Авторами
анализируются законодательство, судебная
практика и доктринальные материалы, имеющи-
еся по данной проблематике. Последовательно
приводятся ответы на вопросы, которые, с точ-
ки зрения авторов, являются наиболее актуаль-
ными при использовании опционов и аналогич-
ных институтов в вышеназванных сделках.

04.01–02.14.313.
346.62:336.777 Ємельянов А. Зарубіжний

досвід правового регулювання вексельних відно-
син / А. Ємельянов // Право України. — 2014.
— № 1. — С. 240–248.
Розглянуто практику міжнародних розра-

хунків. Виділено розбіжності підходів у функці-
онуванні найдосконаліших і найпоширеніших
вексельних систем світу — женевської та англо-
амереканської. Проведення аналізу зарубіжного
досвіду дозволяє зробити висновки, які доцільно
використовувати у подальшій правотворчості
українському законодавцю. Обгрунтовано до-
цільність тлумачення вексельного зобов’язання
на сучасному етапі як публічного зобов’язання.

04.01–02.14.314.
346.7:69 Квасніцька О. До проблематики за-

безпечення прав та інтересів учасників будівель-
ної діяльності / О. Квасніцька // Підприємниц-
тво, господарство і право. — 2014. — № 3. —
С. 41–45.
Досліджено проблемні питання, пов’язані з

забезпеченням прав та інтересів суб’єктів буді-
вельної діяльності, визначено ефективний ме-
ханізм її публічно-правовго та приватноправово-
го регулювання. Зазначено залежність націо-
нальної економіки від світової, у зв’язку з чим
звертається увага на необхідність переосмислен-
ня господарського правопорядку, вироблення
нової концепції. Вказано, що містобудівне зако-
нодавство не дозволяє повною мірою забезпечи-
ти права й інтереси учасників будівельної діяль-
ності. Звернено увагу на проблематику забезпе-
чувального механізму будівельної діяльності.
Констатується, що регламентовані в законо-
давстві публічно-правові засоби не вирішили
проблеми забезпечення прав та інтересів на
будівельному ринку.

04.01–02.14.315.
346.1:657.6(477) Кінащук Л. Аудиторська па-

лата України як суб’єкт контролю й управління
аудиторською діяльністю / Л. А. Кінащук //
Підприємництво, господарство і право. — 2014.
— № 3. — С. 37–40.
Розглянуто умови й організаційні рамки

здійснення аудиту. Зауважена пропозиція щодо
активізації роботи регіональних відділень Ауди-
торської палати України. Зазначено важливість
комісії Аудиторської палати України, а також
вирішення проблеми не тільки професійної
підготовки майбутніх аудиторів, а й підвищення
їх професійного рівня. Пропонується низка за-
ходів щодо поліпшення законодавства України у
сфері управління аудиторською діяльністю та
наближення її до міжнародних стандартів.

04.01–02.14.316.
341.96:347.457(477) Козачук Ю. С. Вексель у

міжнародному приватному праві: матеріальне та
колізійне регулювання / Ю. С. Козачук // Віс-
ник господарського судочинства. — 2013. —
№ 6. — С. 112–121.
Дається загальна характеристика матеріаль-

ного і колізійного регулювання векселя в міжна-
родному приватному праві. Розглядаються деякі
проблеми застосування в Україні норм міжна-
родного приватного права, які регулюють век-
сельний обіг. Аналізується основне джерело
правового регулювання вексельних відносин —
спеціальні норми вексельного законодавства.
Розглядаються шляхи усунення прогалин сто-
совно вексельних відносин, в українському
праві. Зроблений аналіз вексельного законодав-
ста деяких країн світу. Обгрунтовується не-
обхідність узагальнення практики господарських
судів України із застосування Женевської кон-
венції 1930 р. про врегулювання деяких колізій
законів про переказні векселі та прості векселі,
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а також необхідність офіційного опублікування
в Україні текстів Женевських вексельних кон-
венцій 1930 р.

04.01–02.14.317.
346.16:303.444 Король В. Теоретико-методо-

логічні засади правового прогнозування у сфері
зовнішньоекономічної політики України / В. Ко-
роль // Підприємництво, господарство і право.
— 2014. — № 4. — С. 51–54.
Проаналізовано загальні теоретичні і методо-

логічні засади стратегічного правового прогнозу-
вання зовнішньоекономічної стратегії України.
Зазначається необхідність у визначенні загаль-
них теоретичних і методологічних засад правово-
го прогнозування, дотримання та подальший
розвиток яких може бути належним чином реа-
лізований у межах комплексних та системних
досліджень із застосуванням сучасного міждис-
циплінарного методологічного інструментарію
прогностики. Вказано, що перспективним напря-
мом подальших науково-правових досліджень є
формування дієвих комплексів та інших ефек-
тивних методів для розроблення прогнозів щодо
забезпечення інтересів держави та суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності України в ме-
жах укладених і потенційних багатосторонніх і
двосторонніх угод України про зони вільної
торгівлі.

04.01–02.14.318.
347.721(477) Кузнецова Н. С. О корпоратив-

ном праве и корпоративном законодательстве
Украины: проблемные вопросы / Наталия Се-
меновна Кузнецова // Гражданское право. —
2013. — № 4. — С. 9–13.
Статья посвящена исследованию природы

корпоративных правоотношений, становления и
структуры корпоративного законодательства,
целесообразности существования «корпоратив-
ного права» как отрасли права. Подчеркнута
органическая связь корпоративных отношений с
иными отношениями, входящими в предмет
гражданско-правового регулирования. На конк-
ретных примерах раскрыты проблемы формиро-
вания целостного и эффективного корпоративно-
го законодательства в динамике его развития, а
также показаны важные, но нерешенные на се-
годняшний день вопросы регламентации корпо-
ративного управления.

04.01–02.14.319.
347.440:347.717 Луценко С. И. Особенности

агентской теории: компромисс между интереса-
ми участников / Сергей Иванович Луценко //
Цивилист. — 2013. — № 3. — С. 73–78.
Рассмотрены особенности взаимоотношений

между принципалом (собственниками компании)
и агентом (менеджментом, кредиторами). Целью
работы является нахождение компромисса (ко-
ординирование действий) между участниками

агентской проблемы с помощью юридических
стратегий, а также путей, связанных с сокраще-
нием агентских конфликтов. Особое внимание
уделено модели делового целеполагания, кото-
рая позволяет принципалу использовать свои
преимущества при последующем контроле (мо-
ниторинге) за добросовестностью и разумнос-
тью действий при совершении сделок со сторо-
ны агента.

04.01–02.14.320.
347.440:347.133.8 Некіт К. Г. Методологічні

засади вдосконалення правового регулювання
відповідальності довірчого управителя за дого-
вором довірчого управління майном /
К. Г. Некіт // Актуальні проблеми держави і
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 366–371.
Проведено порівняльний аналіз законодав-

ства України, Республіки Молдова та РФ щодо
питання відповідальності довірчого управителя.
Виявлено теоретичні і практичні проблеми, що
виникають під час розгляду питання про відпо-
відальність за договором довірчого управління.
Порівняльний аналіз правового регулювання
відповідальності сторін у договорі довірчого уп-
равління майном виявляє доцільність врахуван-
ня законодавцем України позитивного досвіду
Республіки Молдова під час вирішення питань
про критерій відповідальності довірчого управи-
теля (старанність, що проявляється у власних
угодах), а також під час закріплення відпові-
дальності довірчого управителя за збитки, запо-
діяні внаслідок змішування переданого в управ-
ління майна з майном довірчого управителя.
Ренкомендовано врахувати досвід російського
законодавця у вирішенні питання про надання
довірчим управителем застави в забезпечення
відшкодування збитків, які можуть бути заподі-
яні установнику управління або вигодонабува-
чеві неналежним виконанням договору довірчого
управління.

04.01–02.14.321.
347.77:330.341.1(470) Павлов Б. П. Проект-

ное и структурное финансировние «Газпром-
банк» (ОАО) инновационных проектов с ком-
мерциализацией интеллектуальной собственнос-
ти / Б. П. Павлов // Право интеллектуальной
собственности. — 2013. — № 3. — С. 20–25.
Представлены основные положения доклада

автора в рамках V Международного форума
«Инновационное развитие через рынок интел-
лектуальной собственности» 3 апреля 2013 г., в
т.ч. раскрывается опыт подготовки и содержа-
ние первой в России региональной целевой про-
граммы «Развитие рынка интеллектуальной соб-
ственности в Республике Татарстан на 2013–
2020 годы»; выделяются основные этапы подго-
товки кредитной заявки на инвестиции иннова-
ционных проектов и приводятся примеры не-
скольких инвестиционных проектов с участием
«Газпромбанк» (ОАО).
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04.01–02.14.322.
347.451.4:656.56 Павлова Ю. И. Квалификация

объектов трубопроводного транспорта как недви-
жимого имущества / Ю. И. Павлова // Право и
политика. — 2013. — № 4. — С. 565–573.
Рассмотрено понятие имущественного комп-

лекса, в также основные виды имущественных
комплексов, включая предприятие, линейный
объект, производственно-технологический комп-
лекс. Сделана попытка отнесения объектов тру-
бопроводного транспорта к объектам недвижи-
мости, а именно к производственно-технологи-
ческому комплексу. Отраслевое законодатель-
ство и правоприменительная практика признают
трубопроводы в качестве объекта недвижимос-
ти. Помимо неразрывной связи с землей, объек-
ты трубопроводного транспорта можно рассмат-
ривать как недвижимость в силу достаточно
высокой стоимости, по аналогии с иными вида-
ми транспорта.

04.01–02.14.323.
346.3:347.764 Пацурія Н. Б. Договір як

підстава виникнення страхових правовідносин у
сфері господарювання / Н. Б. Пацурія // Вісник
господарського судочинства. — 2013. — № 6. —
С. 138–148.
Досліджується договір стахування як підста-

ва виникнення страхових правовідносин у сфері
господарювання. Зауважується, що це питання
раніше в юридичній науці не розглядалось. Вка-
зується, що специфіка договору страхування,
відсутність законодавчо закріпленого визначен-
ня господарського договору та єдиного законо-
давчого визначення договору страхування є про-
бемними питаннями при наданні формального
визначення договору страхування у сфері госпо-
дарювання. Однак доктринальні положення та
можливість сформувати такі ознаки договору
страхування, як особливий суб’єктний склад,
спрямованість на забезпечення господарської
діяльності, зв’язок із плановим процесом, по-
єднання в договорі страхування організаційних
та майнових інтересів, алеаторність, доб-
ровільність, дають можливість дослідити дане
питання та виокремити основні положення. Про-
ведене дослідження доводить, що договір стаху-
вання є головною підставою, що опосередковує
правовідносини між його основними суб’єктами:
страховиком та страхувальником, а також дово-
дить доречність подальшої побудови і розвитку
теорії договору добровільного страхування як
підстави виникнення, зміни та припинення стра-
хових правовідносин у сфері господарювання.

04.01–02.14.324.
347.122:347.232:351.824.11(470.620-25Сочі)

Раскотиков И. С. Обеспечение публичных и
частных интересов при строительстве олимпий-
ских объектов в сфере энергетики / И. С. Рас-
котиков // Право и политика. — 2013. — № 8.
— С. 1067–1075.
Рассмотрены проблемы правового характера,

возникающие при принудительном прекращении

имущественных прав на земельные участки, а
также проблема соотношения частных и публич-
ных интересов при сооружении объектов энер-
гетического хозяйства. Проблемой реализации
положений ч. 2 ст. 36 Конституции РФ (устанав-
ливающей пределы правомочий собственника)
является искусственно суженный круг лиц, осу-
ществление которыми прав владения, пользова-
ния и распоряжения ограничивается. Согласно
этой норме Конституции РФ лишь собственники
ограничены в реализации своих полномочий.
При толковании данной нормы Конституции РФ
автор данной статьи предлагает исходить,
во-первых, из презумпции права государствен-
ной собственности на земельный участок (конк-
ретнее юридической невозможности существо-
вания бесхозных земель по российскому праву),
а во-вторых, из презумпции виновности, позво-
ляющего возложить ответственность на лицо,
не являющееся собственником источника повы-
шенной опасности (фактического причинителя
вреда законным интересам неопределенного
круга лиц). Также предметом рассмотрения яв-
ляется правовое регулирование отношений, воз-
никающих в связи с изъятием земельных участ-
ков в связи с проведением Олимпийских игр в
г. Сочи. В результате расширения территории
г. Сочи, строительства и реконструкции жилых
и нежилых помещений ряд энергетических
объектов оказался в зоне застройки. Требуется
изъятие земельных участков для государствен-
ных (муниципальных) нужд, что не представля-
ется возможным осуществить с точки зрения
действующих норм Федерального закона
№ 310-ФЗ, предоставляющих возможность тако-
го изъятия исключительно для цели размещения
(т. е. строительства) олимпийских объектов.
В этой связи автором предлагается внесение со-
ответствующих изменений в ГК РФ и Федераль-
ный закон № 310-ФЗ. С точки зрения автора,
принятие Федерального закона от 1 декабря
2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведе-
нии XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи,
развитии города Сочи как горноклиматического
курорта и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» не
создало дополнительных юридических основа-
ний для принудительного прекращения прав на
земельные участки, но привнесло в процедуру
прекращения прав специфические элементы,
поскольку указанный закон является специаль-
ным по отношению к ГК РФ и ЗК РФ, пользуют-
ся в этой связи приоритетом перед нормами
указанных кодексов.

04.01–02.14.325.
346.22(477) Токунова А. Удосконалення

організації факторингової діяльності в Україні /
А. Токунова // Підприємництво, господарство і
право. — 2014. — № 5. — С. 10–12.
Розглядаються проблеми поліпшення органі-

зації факторингової діяльності в Україні. Зазна-
чається, що факторингова діяльність може
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господарського суду за нововиявленими обста-
винами, виконання судових рішень, оскарження
рішень третейських судів, провадження у спра-
вах за участю іноземних осіб, а також особли-
вості провадження у справах про банкрутство.
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04.01–02.14.328.
346.91(477)(043.3) Богомол О. В. Судові вит-

рати у господарському судочинстві України : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бо-
гомол Оксана Володимирівна ; НДІ приват.
права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. —
Київ, 2014. — 20 с.
Досліджено поняття, правову природу та

функції судових витрат у господарському проце-
суальному праві України. Запропоновано визна-
чення поняття судових витрат та систему
функцій судових витрат. Проаналізовано види
судових витрат, на підставі чого виявлено недо-
ліки у правовому регулюванні та запропоновано
шляхи їх усунення. Виявлено особливості спла-
ти судового збору як обов’язкового виду судо-
вих витрат. Досліджено правові ознаки, об’єкти
справляння, способи розрахунку, правові підста-
ви повернення та пільги щодо сплати судового
збору. Визначено склад витрат, які підлягають
сплаті за проведення судової експертизи та за-
пропоновано розділити момент сплати вартості
експертизи учасниками господарського спору і
момент сплати коштів експертній установі за
проведення судової експертизи. Встановлено
особливості відшкодування витрат на оплату
послуг адвоката у господарському судочинстві
України. Досліджено порядок розподілу судових
витрат у господарському процесі та запропоно-
вано кваліфікуючі ознаки цієї судової процеду-
ри. Внесено пропозиції щодо вдосконалення по-
рядку сплати судових витрат.

04.01–02.14.329.
346.9(043.3) Войнарівський М. М. Гарантії

прав та законних інтересів суб’єктів господарю-
вання при застосуванні адміністративно-госпо-
дарських санкцій : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.04 / Войнарівський Микола Мико-
лайович ; НУ ОЮА. — Одеса, 2014. — 22 с.
Досліджено систему гарантії прав та закон-

них інтересів суб’єктів господарювання при за-
стосуванні адміністративно-господарських санк-
цій (АГС), що забезпечує стабільність госпо-
дарських відносин та сприяє утвердженню су-
спільного господарського порядку, що загалом
позитивно впливає на функціонування націо-
нальної економіки та її інвестиційну приваб-
ливість. Визначено гарантії прав та законних
інтересів суб’єктів господарювання при застосу-
ванні АГС як сукупність основоположних госпо-
дарсько-правових норм та інших елементів пра-
вової системи, закріплених об’єктивним правом,
що забезпечують належну реалізацію, охорону,
захист та відновлення суб’єктивних прав та за-

відбуватися в декількох основних формах залеж-
но від суб’єктів, які надають відповідні послуги.
Вказується, що найбільш доцільним для вибору
перспективного напрямку запровадження факто-
рингу в Україні буде здійснення розвитку через
створення факторингових компаній, що фінансу-
ються банками або змішаного типу. Пропону-
ються способи вдосконалення законодавства
щодо факторингу в банківській сфері.

04.01–02.14.326.
346.24(477) Черненко О. Правове становище

державних (національних) акціонерних компаній
за законодавством України / О. Черненко //
Підприємництво, господарство і право. — 2014.
— № 5. — С. 6–9.
Розглядається правове становище державних

(національних) акціонерних компаній в Україні.
Зазначається за необхідне закріпити, що акції
(частки, паї), що належать державі у статутно-
му капіталі господарських товариств (під-
приємств), а також інше майно, визначене ста-
тутом державної (національної) акціонерної ком-
панії, належить державній (національній) акціо-
нерній компанії на праві господарського відання,
а також визначити перелік обмежень правомоч-
ності розпорядження об’єктами права госпо-
дарського відання. Вказується, що здійснення
функцій суб’єктоуправління об’єктами держав-
ної власності наближає державні (національні)
акціонерні компанії до державних холдингових
компаній. Формулюються пропозиції щодо вдос-
коналення чинного законодавства, що регулює
діяльність державних (національних) акціонер-
них компаній.

Див. також: 01.01–02.14.65, 03.01–02.14.183,
06.01–02.14.434.
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04.01–02.14.327.
347.918(477)(075.8) Господарське процесу-

альне право України : навч. посіб. для підгот. до
іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. —
Київ : Центр учб. літ., 2013. — 208 с.
Розкриті загальні положення господарського

процесу, положення про досудове врегулювання
господарського спору та про підвідомчість та
підсудність справ. Проаналізовано положення
учасників судового процесу, докази та запобіжні
заходи, судові виграти та процесуальні строки,
Розглянуті питання подання позову, порушення
провадження у справі та підготовки до розгляду
у першій інстанції. Досліджено положення зако-
нодавства щодо забезпечення позову та вирі-
шення господарських спорів у першій інстанції,
а також перегляду судових рішень в апеляційно-
му, касаційному порядку та Верховним Судом
України, перегляд рішення, ухвали, постанови
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конних інтересів суб’єктів господарювання при
застосуванні до них АГС. Досліджено гарантії
реалізації прав та законних інтересів суб’єктів
господарювання та гарантії їх охорони та захис-
ту при застосуванні АГС. Розглянуто гарантійне
значення строків застосування АГС, здійснено їх
класифікацію. Охарактеризовано судовий та по-
засудовий порядки застосування АГС. Запропо-
новано низку змін та доповнень до чинного зако-
нодавства, зокрема, закріплення у ГК загальних
положень щодо позасудового порядку застосу-
вання АГС, які охоплювали б принципи застосу-
вання АГС, визначали права суб’єкта господа-
рювання при здійсненні провадження щодо за-
стосування АГС, перелік пом’якшуючих та обтя-
жуючих обставин, підстави звільнення суб’єкта
господарювання від відповідальності тощо.

Ñ ò à ò ò ³

04.01–02.14.330.
346.7:347.426 Заярний О. А. До питання про

відшкодування збитків, завданих органами,
наділеними господарською компетенцією у суб-
ординаційних організаційно-господарських відно-
синах / О. А. Заярний // Вісник господарського
судочинства. — 2013. — № 6. — С. 102–111.
Досліджується один із провідних засобів

відновлення економічних інтересів учасників
господарських правовідносин і запобігання гос-
подарським правопорушенням — відшкодування
збитків, завданих органами, наділеними госпо-
дарською компетенцією у субординаційних
організаційно-господарських відносинах. Аналі-
зуються підстави і порядок реалізації цієї
санкції. Формулюються пропозиції з удоскона-
лення чинного законодавства з відповідних пи-
тань. Розглянуто побудову субординаційних
організаційно-господарських відносин і проаналі-
зовано, що вона значною мірою ускладнює ме-
ханізм застосування господарських санкцій до
учасника господарських відносин, наділених пра-
вом вимоги щодо інших суб’єктів. Розглянуто
механізм відшкодування збитків. Проаналізова-
но практику і, виходячи з цього, зроблено висно-
вок, що відновлення економічних інтересів

суб’єктів господарювання здійснюється у приму-
совому порядку шляхом пред’явлення позовів до
суб’єкта владних повноважень.

04.01–02.14.331.
346.1:657.631.8 Кінащук Л. Проблеми роз-

криття аудиторської таємниці: морально-етичний
та правовий аспекти / Л. Кінащук // Підприєм-
ництво, господарство і право. — 2014. — № 5. —
С. 3–5.
Досліджуються перспективи вироблення єди-

них критеріїв при прийнятті рішення про роз-
криття аудиторської таємниці як виду інфор-
мації з обмеженим доступом. Пропонується
створити чітку систему критеріїв поведінки
аудиторів з урахуванням морально-етичного та
правового аспектів для недопущення несанкціо-
нованого розкриття аудиторської таємниці. Заз-
начається, що вирішити питання дотримання
аудитором конфіденційності інформації можна
шляхом законодавчого визначення кола
суб’єктів, які мають право ознайомлюватися з
відомостями, що є аудиторською таємницею, без
згоди клієнта, а також їх компетенції щодо
прийняття рішення про запит аудиторської
інформації.

04.01–02.14.332.
346.91:347.963 Руденко М. В. Концептуальні

(базові) питання представництва прокурором
інтересів держави або громадянина в госпо-
дарському суді / М. В. Руденко // Вісник госпо-
дарського судочинства. — 2013. — № 6. —
С. 53–62.
Розглянуто питання участі та правового ста-

татусу прокурора в господарському судочинстві.
Висвітлено концептуальні (базові) питання пред-
ставництва прокурором інтересів держави або
громадянина в господарському судочинстві з
урахуванням законодавчих змін. Визначено об-
сяг повноважень прокурора в господарському
суді. Окреслено відмінності представництва
третіх осіб від представництва прокурора. Зроб-
лено системний аналіз законодавства, що сто-
сується даного питання, а також на прикладі
справи проаналізовані повноваження прокурора
в господарському суді.
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12.00.05. ÒÐÓÄÎÂÅ ÏÐÀÂÎ; ÏÐÀÂÎ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05
/ Марушева Олександра Анатоліївна ; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 19 с.
Доводено, що внутрішній трудовий розпоря-

док — це система врегульованих нормами трудо-
вого права відносин з приводу організації проце-
су праці, що складаються під час колективної
трудової діяльності працівників у конкретного
роботодавця, спрямована на забезпечення раціо-
нального використання робочого часу, підвищен-
ня продуктивності і якості праці. Установлено,
що до принципів правового регулювання внут-
рішнього трудового розпорядку належать: по-
єднання централізованого й локального правово-
го регламентування внутрішнього трудового роз-
порядку; збалансування інтересів роботодавця
та працівників; всебічна захищеність трудових
прав працівників; адаптація трудових процесів
до можливостей працівника; пріоритет узгоджу-
вальних процедур; гласність; вілповідальність за
порушення вимог внутрішнього трудового роз-
порядку. Обстоєно позицію щодо включення у
новий Трудовий кодекс України окремої книги
«Внутрішній трудовий розпорядок», яка об’єд-
нає глави «Загальні положення», «Правила
внутрішнього трудового розпорядку», «Статути
про дисципліну», «Робочий час», «Час відпочин-
ку», «Нормування праці», «Заохочення», «Дис-
циплінарна відповідальність».

05.01–02.14.335.
349.2(043.3) 12.00.05 Новіков Д. О. Особли-

вості правового регулювання праці медичних
працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.05 / Новіков Денис Олександрович ; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 20 с.
Проаналізовано норми трудового законодав-

ства України, міжнародно-правові та нормативні
акти деяких зарубіжних країн. Розглянуто спе-
цифіку реалізації права медичних працівників на
працю в умовах відсутності моральної та мате-
ріальної мотивації медичної діяльності, недо-
статньої компенсації за працю у небезпечних та
шкідливих умовах праці, правового та соціально-
го захисту медичних працівників; питання, по-
в’язані із здійсненням державних реформ у га-
лузі охорони здоров’я. Особливу увагу приділе-
но розгляду єдності і диференціації правового
регулювання праці медичних працівників, також
виділено критерії, які обумовлюють прийняття
спеціальних норм трудового права у сфері ме-
дичної діяльності. Досліджено особливості пра-
вового регулювання основних умов праці медич-
них працівників. Обгрунтовано конкретні пропо-
зиції й рекомендації по вдосконаленню законо-
давства у сфері регулювання праці медичних
працівників в Україні.

05.01–02.14.336.
349.22(043.3) Падалка А. О. Удосконалення

захисту трудових прав працівників : автореф.

ÒÐÓÄÎÂÅ ÏÐÀÂÎ

À â ò î ð å ô å ð à ò è

05.01–02.14.333.
349.2:342.2(043.3) Гончарова К. В. Держава

та її органи як суб’єкти трудового права : авто-
реф. дис. ... юрид. наук : 12.00.05 / Гончарова
Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім.
Т.Шевченка. — Київ, 2013. — 19 с.
Проаналізовано сучасну систему суб’єктів

трудового права України, виявлено місце в ній
держави та її органів, з’ясовано специфіку пра-
вового регулювання відносин за їх участю крізь
призму захисту трудових прав працівників в
умовах інтеграції України до європейського і
світового правового й економічного простору.
З урахуванням функціонального призначення
суб’єктів трудового права вирізнено такі їх
види: первинні, які, у свою чергу, поділяються
на основних (працівник, роботодавець, держава)
і похідних суб’єктів, що володіють статусом, по-
хідним від основного — працівника (особа, яка
шукає роботу, безробітна особа, інвалід внаслі-
док трудового каліцтва чи професійного захво-
рювання, звільнена особа, позивач або відпові-
дач у суді); представницько-захисні — проф-
спілки та їх об’єднання, представники трудя-
щих, трудові колективи, організації робото-
давців та їх об’єднання; юрисдикційні органи з
вирішення трудових спорів — комісії по трудо-
вих спорах, примирні, трудовий арбітраж, суд;
контрольно-наглядові — державні органи, що
здійснюють нагляд і контроль за додержанням
трудового законодавства. До основних пріори-
тетів соціальної політики України у сфері праці
віднесено: удосконалення трудового законодав-
ства; поліпшення функціонування системи моні-
торингу й прогнозування ситуації на ринку
праці; забезпечення збалансованості професій-
ної освіти й попиту на робочу силу; стимулюван-
ня економічної активності населення; широка
інформаційно-роз’яснювальна робота серед насе-
лення щодо трудових прав і способів їх захисту,
переваг легальної зайнятості; створення Фонду
гарантії захисту грошових вимог працівників у
разі банкрутства роботодавця; розвиток кадро-
вого потенціалу; підвищення якості робочих
місць; розробка механізму реалізації міжнарод-
них договорів, стороною яких є Україна, про
взаємне працевлаштування й соціальний захист
трудящих-мігрантів; запровадження дійових ме-
ханізмів легалізації доходів громадян, які працю-
ють за кордоном; зростання ефективності нагля-
ду й контролю за додержанням законодавства
про працю.

05.01–02.14.334.
349.2:331.31(043.3) Марушева О. А. Поєднан-

ня централізованого та локального правового
регулювання внутрішнього трудового розпоряд-
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дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Падалка
Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім.
Т.Шевченка. — Київ, 2013. — 19 с.
Досліджено правову природу захисту трудо-

вих прав працівників, механізм правового регу-
лювання такого захисту та його елементи, по-
няття та види державних та недержавних форм
захисту трудових прав, зокрема, цивільно-право-
вого, адміністративно-правового та кримінально-
правового. Визначено напрямки оптимізації
ефективності нормативно-правового регулюван-
ня захисту трудових прав, зокрема, забезпечен-
ня ієрархічності нормативних актів; підвищення
ефективності правотворчої діяльності; запобіган-
ня дублюванню норм у підзаконних актах
суб’єктів правотворчості; постійний моніторинг
законодавства у сфері захисту трудових прав
працівників; поступове викорінення адміністра-
тивно-командного законодавства та перехід до
соціального, що відповідає соціальній політиці
держави. На підставі проведеного дослідження
вироблено конкретні пропозиції та рекомендації
щодо вдосконалення захисту трудових прав пра-
цівників.

Ñ ò à ò ò ³

05.01–02.14.337.
349.22:331.106.26(477) Андронова В. А. Ви-

никнення індивідуальних трудових правовідно-
син за трудовим законодавством України /
В. А. Андронова // Актуальні проблеми політи-
ки : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр.
центр гендер. проблем. — Одеса, 2013. —
Вип. 49. — С. 264–271.
Здійснено аналіз підстав виникнення індиві-

дуальних трудових правовідносин за чинним за-
конодавством України та проектом ТК України.
Проаналізовано сутність юридичних фактів, що
сприяють виникненню індивідуальних трудових
правовідносин. Досліджено чинне трудове зако-
нодавство України щодо регулювання підстав
виникнення індивідуальних трудових правовідно-
син. Здійснено порівняльно-правовий аналіз по-
ложень проекту ТК України та положень ТК
РФ, які визначають порядок виникнення індиві-
дуальних трудових правовідносин. Звернуто ува-
гу на відсутність у нормах ТК України положень
про контрактну форму трудового договору, що є
прогресивним явищем. Принцип рівності грома-
дян перед законом та рівності їх трудових прав
означає також те, що для певних категорій пра-
цівників не повинно існувати спеціальних форм
трудового договору, положення якого погіршу-
ють їх становище порівняно з нормами трудово-
го законодавства.

05.01–02.14.338.
349.22:331.104 Анисимов Л. Свобода труда и

трудовых отношений как неотъемлемая состав-
ляющая социального государства / Леонид Ани-
симов, Антон Анисимов // Вопросы трудового
права. — 2013. — № 7. — С. 9–18.

В статье с позиции Конституции РФ и норм
трудового законодательства дана правовая ха-
рактеристика понятий свободы труда и трудо-
вых отношений, а равно указано на их юриди-
ческое значение. Определены признаки, позво-
ляющие отграничить трудовые отношения от
гражданско-правовых отношений в сфере труда.
Дифференцированы основания возникновения
трудовых отношений в зависимости от различ-
ных юридических фактов в результате заключе-
ния трудового договора. Рассмотрены вопросы
стабилизации трудовых отношений в социаль-
ном государстве.

05.01–02.14.339.
349.22(470) Артамонов В. В. Новые объекты

правового регулирования в рамках трудового
правоотношения посредством процедурных и
процессуальных норм / Владимир Викторович
Артамонов // Трудовое право в России и за
рубежом. — 2013. — № 4. — С. 42–44.
Рассмотрены нормы Конституции Российской

Федерации, предусматривающие основу для ре-
гулирования отношений в сфере труда. Исследо-
вано соотношение понятий «судебная практи-
ка», «механизм правового регулирования», но-
вые объекты регулирования в рамках трудового
правоотношения в РФ.

05.01–02.14.340.
349.233 Блажеева Л. В. К вопросу о право-

вой природе материальной ответственности ру-
ководителя организации / Лариса Викторовна
Блажеева // Цивилист. — 2013. — № 2. —
С. 86–91.
Рассмотрены малоизученные в теории и

практике трудового права вопросы о правовой
природе материальной ответственности руково-
дителя организации. Проанализированы спор-
ные предложения и предложены варианты ре-
шения проблемы. Отмечено, что материальная
ответственность руководителя является само-
стоятельным видом юридической ответственнос-
ти, отличной от используемой в гражданском
праве имущественной ответственности. Уделено
внимание вопросам дифференциации и ограниче-
ния материальной ответственности руководите-
ля организации.

05.01–02.14.341.
349.22:331.108 Бондар І. В. Особливості вико-

нання рішень про поновлення на роботі: теорія
та практика / І. В. Бондар // Часопис Київ-
ського університету права. — 2013. — № 3. —
С. 160–164.
Висвітлено теоретичні та практичні аспекти

виконання рішень суду про поновлення на ро-
боті незаконно звільненого чи переведеного пра-
цівника. Розкрито підстави віднесення виконан-
ня рішень про поновлення на роботі до окремої
категорії справ. Проаналізовано особливості й
порядок негайного виконання даної категорії
справ. Зазначено, що при винесенні рішення про
поновлення на роботі орган, який розглядає тру-
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довий спір, одночасно приймає рішення про ви-
плату працівникові середнього заробітку за час
вимушеного прогулу або різниці в заробітку за
час виконання нижчеоплачуваної роботи. Тобто
виконання рішення немайнового характеру су-
проводжується виконанням рішення майнового
характеру.

05.01–02.14.342.
349.23:331.526 Вєтухова І. А. Правове регу-

лювання нетипових видів зайнятості працівників
за сучасних умов / І. А. Вєтухова // Проблеми
законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Я. Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 121. —
С. 81–92.
Звернуто увагу, що поширення практики ро-

боти на відстані від підприємства, як наголо-
шується багатьма вченими і практиками, прино-
сить взаємні вигоди як роботодавцеві, так і пра-
цівникові. Проаналізовано нетипові види зайня-
тості працівників, зокрема, робота дистанційна,
надомна, її гнучкий графік. Розглянуто не-
обхідність застосування нетипових видів зайня-
тості з точки зору залучення більшої чисель-
ності працівників за сучасних умов ринкових
відносин.

05.01–02.14.343.
349.22:331.101(410) Воронкова Е. Р. Отказ

работодателя от исполнения обязанности по
обеспечению разумного приспособления как
форма косвенной дискриминации по признаку
инвалидности / Екатерина Радионовна Ворон-
кова // Трудовое право в России и за рубежом.
— 2013. — № 4. — С. 45–48.
Статья посвящена рассмотрению такой фор-

мы косвенной дискриминации по признаку инва-
лидности, как отказ работодателя от исполне-
ния обязанности по обеспечению разумного при-
способления, ее отражению в международных
актах о труде и законодательстве социально
развитых стран, в частности Великобритании.

05.01–02.14.344.
349.2(94) Воротилин А. И. Основной закон о

труде Австралии: Акт справедливой работы /
Александр Игоревич Воротилин // Трудовое
право в России и за рубежом. — 2013. — № 4.
— С. 62–64.
Рассмотрен новый основной закон в сфере

трудового права Австралии — The Fair Work act
(Акт справедливой работы), выполняющий фун-
кцию трудового кодекса и вобравший в себя
нормы ратифицированных международно-право-
вых актов, Конституции Австралии 1900 г., на-
циональных правовых актов, конституций шта-
тов, отраслевых правовых актов, судебных пре-
цедентов. Сделан акцент на новациях в Нацио-
нальных стандартах занятости (National
Employment Standards (NES). Сделан вывод об
эффективности комплексного подхода в трудо-
вом законодательстве и необходимости его раз-
вития.

05.01–02.14.345.
349.22:331/106(450) Гаращенко Л. П. Виды

трудового договора по законодательству Италии
/ Л. П. Гаращенко // Тенденції розвитку науки
трудового права та права соціального забезпе-
чення : зб. наук. пр. : матеріали I міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Київ, 25–26 квіт. 2013 р.) / за
ред. М. І. Іншина, Н. М. Хуторян, В. І.Щерби-
ни ; КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ :
Ніка-Центр, 2013. — С. 152–156.
Отмечено, что все указанные в статье виды

трудового договора в Италии подпадают под ка-
тегорию «подчиненной занятости», характерной
особенностью которой является применение за-
щитной функции законодательства (в первую
очередь для работника). Исследования форм
труда, видов трудового договора, определения
их правовой природы и отраслевой принадлеж-
ности в странах ЕС, на примере Италии, явля-
ются важными вопросами для реформирования
трудового законодательства Украины и разви-
тия трудового права как отрасли.

05.01–02.14.346.
349.2(470+574)-054.7 Гилева Н. В. Унифика-

ция трудового законодательства в рамках Согла-
шения о правовом статусе трудящихся-мигран-
тов и членов их семей между Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан / Наталья
Васильевна Гилева // Трудовое право в России
и за рубежом. — 2013. — № 3. — С. 15–20.
Рассмотрены проблемы, с которыми сталки-

ваются на практике работодатели при примене-
нии и реализации Соглашения от 19 ноября
2010 г. «О правовом статусе трудящихся-миг-
рантов и членов их семей», которое было подпи-
сано правительством Республики Беларусь, пра-
вительством Республики Казахстан и правитель-
ством РФ. Некоторые нормы Трудового кодекса
Республики Казахстан и Трудового кодекса РФ
трудно применимы в отношении трудящихся-
мигрантов. В связи с этим проанализированы
характерные особенности привлечения трудя-
щихся-мигрантов не только с точки зрения тру-
дового законодательства, но миграционного.
Выявлена и обоснована необходимость внесения
изменений и дополнений в трудовое законода-
тельство Республики Казахстан и РФ для бес-
препятственного привлечения трудящихся-миг-
рантов. На основе проведенного исследования
автором даны предложения в законодательство
двух стран.

05.01–02.14.347.
349.235:331.31 Глотова И. А. Понятие и спо-

собы конкретизации норм в трудовом праве /
Ирина Александровна Глотова // Трудовое
право в России и за рубежом. — 2013. — № 4.
— С. 5–8.
Рассмотрены проблемы существования об-

щих норм в трудовом праве. Выявлена и обосно-
вана необходимость конкретизации трудоправо-
вых норм. Определено соотношение понятий
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«толкование» и «конкретизация». Проанализи-
рованы отраслевые особенности правоконкрети-
зирующего процесса в трудовом праве, названы
способы осуществления конкретизации норм в
трудовом праве. На основе проведенного иссле-
дования дано определение конкретизации норм
в трудовом праве, значение их для правоприме-
нительной практики.

05.01–02.14.348.
349.235:331.32 Греченков А. А. Концептуаль-

ные вопросы времени отдыха: современные на-
учные подходы и отражение в трудовых кодек-
сах государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств / Аркадий Анатольевич
Греченков // Трудовое право в России и за ру-
бежом. — 2013. — № 4. — С. 49–52.
В статье, исходя из современных научных

подходов и на основе сравнительно-правового
анализа трудовых кодексов государств — участ-
ников СНГ, рассмотрены концептуальные вопро-
сы времени отдыха. Дана авторская оценка име-
ющих место законодательных положений. Сфор-
мулированы конкретные предложения по совер-
шенствованию ряда норм указанных кодексов.

05.01–02.14.349.
349.235(476) Греченков А. А. Концептуаль-

ные вопросы рабочего времени: сравнительно-
правовой анализ и возможности совершенство-
вания трудовых кодексов государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств / Ар-
кадий Анатольевич Греченков // Трудовое
право в России и за рубежом. — 2013. — № 2.
— С. 27–30.
Рассмотрены концептуальные вопросы рабо-

чего времени на основе сравнительно-правового
анализа трудовых кодексов государств — участ-
ников СНГ. Дана оценка состояния правового
регулирования этих вопросов. Сформулированы
конкретные предложения по совершенствова-
нию норм Трудового кодекса Республики Бела-
русь и других государств — участников СНГ.

05.01–02.14.350.
349.22(4):331.108.34-053.81 Дарморіс О.М.

Європейська стратегія зайнятості молоді /
О. М. Дарморіс // Актуальні проблеми політи-
ки : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр.
центр гендер. проблем. — Одеса, 2013. —
Вип. 49. — С. 257–264.
Звернуто увагу, що основними інструментами

зниження рівня безробіття серед молоді в ЄС та
забезпечення її зайнятости є розробка довготри-
валої стратегії зайнятости. Підкреслено, що ре-
алізація усіх напрямків Європейської стратегії
зайнятості відбувається шляхом запровадження
різноманітних програм, не є винятком Євро-
пейська стратегія зайнятості молоді. Дослідже-
но особливості формування європейської моло-
діжної стратегії зайнятості. Проаналізовано по-
ложення основних європейських програм та
ініціатив, спрямованих на зниження безробіття
серед молоді. Кожна з цих програм має свій ок-

ремий бюджет і методи реалізації. Зазначено,
що метою цих програм є покращення освіти та
трудової мобільності молодих людей.

05.01–02.14.351.
349.22:331.108.64(470)-057.34 Добробаба М.

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на го-
сударственных гражданских служащих: видовая
классификация и проблемы правоприменения /
Марина Добробаба // Вопросы трудового пра-
ва. — 2013. — № 5. — С. 54–60.
Автором изучается действующее законода-

тельство, регулирующее виды дисциплинарных
взысканий, налагаемых на государственных
гражданских служащих. На основе анализа
практики применения дисциплинарной ответ-
ственности гражданских служащих выявляются
проблемы, связанные с действующей системой
дисциплинарных взысканий. Кроме того, авто-
ром делаются предложения о необходимости
упорядочения и строгой регламентации дисцип-
линарной ответственности государственных
гражданских служащих нормами закона.

05.01–02.14.352.
349.232:331.2(470) Есева Е. Ю. Конституци-

онная гарантия при оплате труда / Елена Юрь-
евна Есева // Трудовое право в России и за
рубежом. — 2013. — № 3. — С. 35–37.
Рассмотрена проблема реализации конститу-

ционной гарантии по оплате труда не ниже ми-
нимального размера оплаты труда. Проанализи-
ровано действующее российское законодатель-
ство, регулирующее вопросы соотношения ми-
нимального размера оплаты труда с прожиточ-
ным минимумом сегодня. Функционирование ин-
ститута минимальных гарантий в размере опла-
ты труда рассмотрено на практике, выявлены
недостатки в правовом поле по данному вопро-
су. Речь идет о том, что на сегодняшний день
минимальный размер оплаты труда ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения
на самого работающего и членов его семьи и о
необходимости изменения законодательства
России на основе общепризнанных мировых
принципов права

05.01–02.14.353.
349.232:331.215 Завгородний А. В. Некото-

рые формы материального стимулирования тру-
да работников: стимулирование выплаты и опци-
онные программы / А. В. Завгородний, В. В. Ах-
матшин // Евразийский юридический журнал.
— 2013. — № 1. — С. 131–135.
Обращено внимание на то, что в литературе

существует двоякое понимание структуры зара-
ботной платы. Одни включают в нее заработную
плату в узком смысле: основную и дополнитель-
ную ее части. Другие полагают, что сюда следу-
ет включать также и дополнительные (косвен-
ные) выплаты, которые в определенной мере
помогают стимулировать труд работника, повы-
шать его благосостояние. Представляется, что в
случае строгого подхода к пониманию этого воп-
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роса более правильной следует считать первую
точку зрения. Такая позиция обусловлена самим
содержанием такой категории, как заработная
плата (носит гарантированный характер, обус-
ловлена определенной системой).

05.01–02.14.354.
349.2(470)“1922” Иванов А. Б. Из истории

подготовки Кодекса законов о труде РСФСР
1922 г. / Артем Борисович Иванов // Трудовое
право в России и за рубежом. — 2013. — № 2.
— С. 19–23.
Рассмотрены предпосылки кодификации тру-

дового законодательства начала 20-х гг. XX в..
Исследована организационная сторона кодифи-
кационных работ. Выявлены и обоснованы эта-
пы подготовки Кодекса законов о труде РСФСР
1922 г., определен персональный состав участ-
ников кодификации. Показаны достоинства и
слабые стороны проведенной кодификации. Про-
анализированы возможности использования
опыта кодификации начала 20-х гг. XX в. на со-
временном этапе развития трудового законода-
тельства.

05.01–02.14.355.
349.22:331.108.43 Иванов В. Оценка качества

аттестации рабочих мест по условиям труда:
критерии и показатели / В. Иванов // Вопросы
трудового права. — 2013. — № 4. — С. 53–58 ;
№ 5. — С. 61–73.
Отмечено, что вот уже более года как начал

действовать новый Порядок аттестации рабочих
мест по условиям труда, но, тем не менее, среди
специалистов по охране труда все еще ведутся
горячие дискуссии о степени его эффективнос-
ти, методах его проведения и объективности
получаемых с их помощью заключений. Автор
статьи как специалист, вплотную занимающийся
данной темой, рассматривает ряд способов оцен-
ки качества проведения аттестации, степени
компетентности и ответственности лиц, отвеча-
ющих за ее проведение, что, безусловно, имеет
важное практическое значение.

05.01–02.14.356.
349.2(470):331.07(100) Иванчина Ю. В. Влия-

ние вступления России в ВТО на реализацию
функций трудового права России / Юлия Вале-
рьевна Иванчина // Трудовое право в России и
за рубежом. — 2013. — № 3. — С. 24–26.
Рассмотрено влияние реализации функций

трудового права в контексте вступления России
в ВТО. Сделан акцент на реализацию социаль-
ной функции трудового права, направленной на
удовлетворение потребностей работника и эко-
номической (производственной) функции трудо-
вого права, направленной на удовлетворение
потребностей работодателя, а также роль госу-
дарства в этом процессе. В связи с тем, что
производственная (экономическая) и социальная
функции трудового права тесно связаны между
собой и их сбалансированная реализация имеет
принципиальное значение для обеспечения соци-

ального мира и активного экономического разви-
тия страны, особенно в свете вступления Рос-
сии в ВТО, идеальным для общества будет яв-
ляться гармоничный баланс обеих функций тру-
дового права, т. е. учета интересов и потребно-
стей работников и работодателей, а также инте-
ресов государства.

05.01–02.14.357.
349.22:331.104(470)-057.75 Истомина Е. А.

Реализация права на труд и социальное обеспе-
чение лиц старшего возраста в условиях вступ-
ления России в ВТО / Елена Александровна
Истомина // Трудовое право в России и за ру-
бежом. — 2013. — № 3. — С. 27–29.
Рассмотрены некоторые аспекты трудовой

деятельности и социального обеспечения лиц
старших возрастных групп в контексте вступле-
ния России в ВТО. Проанализированы предло-
жения по реформированию пенсионного законо-
дательства, направленные на обеспечение более
позднего выхода граждан на пенсию по старо-
сти. Сделан вывод о том, что необходимость
продолжения трудовой деятельности лицами
пожилого возраста, особенно в контексте вступ-
ления нашей страны в ВТО, ставит перед зако-
нодателем вопросы гарантий занятости таких
лиц. Обеспечить такие гарантии достаточно
сложно, в связи с чем актуальным становится
социальное законодательство.

05.01–02.14.358.
349.23:331.472(477) Караченцев С. Ю. Право-

вые формы участия лечебно-профилактических
учреждений в установлении связи профзаболе-
вания с условиями труда / С.Ю. Караченцев //
Евразийский юридический журнал. — 2013. —
№ 2. — С. 78–81.
Рассмотрены актуальные вопросы, касающи-

еся порядка расследования профессиональных
заболеваний и установления причинной связи с
вредными условиями труда. Проанализирована
роль специализированных лечебно-профилакти-
ческих учреждений (их в Украине десять) в ус-
тановлении связи заболевания с вредными про-
изводственными условиями. Oтмечена специфи-
ка медицинской деонтологии при расследовании
профзаболеваний и сформулированы предложе-
ния по совершенствованию порядка расследова-
ния и установления причинно-необходимой свя-
зи между условиями труда и заболеванием.

05.01–02.14.359.
349.2:331.103:330.341.1 Кохан В. П. Іннова-

ційна праця: поняття, особливості, суб’єкти /
В. П. Кохан // Актуальні проблеми держави і
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 262–269.
Надано визначення поняттю інноваційної

праці в широкому і вузькому значеннях. Охарак-
теризовано її особливості. Окреслено коло
суб’єктів такої праці. Зазначено, що запрова-
дження в Україні інноваційної економіки зумов-
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лює появу нових економічних і правових явищ,
одним з яких є інноваційна праця. Це поняття
рекомендовано розглядати у вузькому і широко-
му значеннях. Звернуто увагу, що суб’єктами
інноваційної праці на підприємстві є наукові
кадри та виробничий персонал, причому якщо
перші є науковими працівниками і мають вста-
новлений правовий статус, то інші його позбав-
лені, незважаючи на те, що наукова діяльність є
першою стадією діяльності інноваційної і
відрізняється від останньої лише масштабами й
метою (отримання нових знань та їх комерціа-
лізація відповідно).

05.01–02.14.360.
349.23:331.106.4(470) Кузнецова В. Особен-

ности прекращения трудового договора с руко-
водителем организации по пункту 2 статьи 278
ТК РФ / Виталия Кузнецова // Вопросы тру-
дового права. — 2013. — № 5. — С. 35–43.
Статья посвящена особенностям прекраще-

ния трудового договора с руководителем орга-
низации по основанию, предусмотренному п. 2
ст. 278 ТК РФ. Автор рассматривает различные
правовые аспекты прекращения трудового дого-
вора с руководителем. Отдельное внимание уде-
ляется компенсации, предоставляемой руково-
дителю при увольнении по указанному
основанию.

05.01–02.14.361.
349.22:331.106.4(476+470+477).001.36 Курі-

льова О. С. Підстави припинення трудового до-
говору в трудових кодексах Білорусі, Росії, Ук-
раїни: теоретичні проблеми визначення поняття
/ О. С. Курільова // Держава і право: Юридичні
і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 224–231.
Досліджено проблему припинення трудового

договору в порівняльному аспекті за законодав-
ством Білорусі, України та Росії. Детально про-
аналізовано співвідношення понять «розірван-
ня», «припинення» трудового договору,
«звільнення» працівника. Досліджено теоретич-
ну складову юридичних фактів, які є підставами
розірвання трудового договору. Окремо визначе-
но, які соціальні обставини мають юридичне
значення у разі звільнення працівника. Проведе-
но співвідношення нормативних понять «підста-
ва» та «причина» припинення трудового
договору.

05.01–02.14.362.
349.2:346.546.4(4) Линец А. А. Понятие «пе-

редача предприятия» по трудовому праву Евро-
пейского Союза / Александр Александрович
Линец // Трудовое право в России и за рубе-
жом. — 2013. — № 2. — С. 35–40.
Рассмотрена концепция «передачи предприя-

тия» трудового права Европейского Союза, в
т. ч. ее развитие в судебной практике Европей-
ского Суда Справедливости. Отмечено влияние
антимонопольного права ЕС на формирование

критериев определения «экономической едини-
цы». Проведено сравнение позиций Европейско-
го Суда Справедливости в решениях по делам о
передаче предприятия, в которые вовлечена
корпоративная группа.

05.01–02.14.363.
349.225.65 Лук’янчиков О. М. Дисциплінарна

відповідальність чи дисциплінарний вплив? /
О. М. Лук’янчиков // Право і суспільство. —
2013. — № 6. — С. 118–122.
Досліджено наукові підходи щодо розуміння

сутності таких понять, як дисциплінарна відпо-
відальність та дисциплінарне стягнення. Обґрун-
товано думку про те, що дисциплінарне стягнен-
ня не є заходами відповідальності. Звернуто ува-
гу, що використання поняття «дисциплінарна
відповідальність» у контексті трудових відносин
є некоректним, оскільки їй не притаманні ознаки
юридичної відповідальності (відсутні державний
примус, державний та суспільний осуд). До того
ж наявність відповідальності за невиконання
трудових обов’язків змушує працівника викону-
вати їх не за власним бажанням, а під загрозою
застосування покарання, що не відповідає со-
ціальній спрямованості трудового права і є анти-
конституційним. Рекомендовано замість поняття
«дисциплінарна відповідальність» використову-
вати поняття «дисциплінарний вплив». Зроблено
висновок про те, що такого методу забезпечення
трудової дисципліни, як «дисциплінарна відпові-
дальність» не існує.

05.01–02.14.364.
349.2(430)“19”(092) Лушников А. М. Наука

трудового права на службе обществу и государ-
ству: опыт Германии / Андрей Михайлович
Лушников, Марина Владимировна Лушникова
// Трудовое право в России и за рубежом. —
2013. — № 4. — С. 9–15.
Дана общая характеристика участия ученых-

трудовиков в политической жизни государств.
Исходя из этого определен круг персонажей,
которым будет посвящен цикл очерков о выдаю-
щихся ученых-трудовиках Германии, принимав-
ших активное участие в политической деятель-
ности. Далее даются биографические очерки и
характеризуется научное наследие Г. Зинцгейме-
ра, О. Кан-Фройнда, В. Каскеля, Х.-К. Ниппер-
дея. Сделан вывод о том, что они внесли суще-
ственный вклад в развитие науки трудового пра-
ва Германии ХХ в., принимали активное участие
в политических процессах, происходивших в
этой стране.

05.01–02.14.365.
347.91/95:349.22 Непочатих В. Актуальні пи-

тання судового розгляду справ про поновлення
на роботі / Василь Непочатих // Підприємниц-
тво, господарство і право. — 2013. — № 5. —
С. 40–43.
Розкрито специфіку судового розгляду справ

про поновлення на роботі. Звернуто увагу на
вирішення проблем доведення наявності чи
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відсутності згоди профспілкового комітету на
звільнення. Досліджено специфіку доведення
факту систематичного порушення працівником
своїх обов’язків та тимчасової непрацездатності.
Доведено, що дійсна хвороба працівника, яка
загострилася після незаконного звільнення, має
підтверджуватися медичним висновком, листом
непрацездатності, висновком МСЕК тощо, вида-
ним працівникові. Доведення загостриння хворо-
би (погане самопочуття, погіршення стану здо-
ров’я) не може підтверджуватися показами
свідків.

05.01–02.14.366.
349.22:331.109(476) Новицкая М. В. Прими-

рительная комиссия как обязательный этап раз-
решения коллективного трудового спора по за-
конодательству Беларуси и России: сравнитель-
но-правовой анализ / Мария Валерьевна Но-
вицкая // Трудовое право в России и за рубе-
жом. — 2013. — № 2. — С. 30–34.
Статья посвящена анализу разрешения кол-

лективного трудового спора примирительной
комиссией по законодательству Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации. Исследованы
особенности порядка формирования и деятель-
ности примирительной комиссии в Беларуси и
России, рассматриваются права и обязанности
ее членов. В результате проведенного анализа
автором предложен ряд рекомендаций по совер-
шенствованию норм действующего трудового
законодательства Республики Беларусь в части
разрешения коллективного трудового спора при-
мирительной комиссией.

05.01–02.14.367.
349.22:331.108 Озерникова Т. Стратегии

обеспечения кадровой безопасности организа-
ции / Татьяна Озерникова, Наталья Кузнецо-
ва // Вопросы трудового права. — 2013. — № 4.
— С. 32–38.
Рассмотрены типы стратегий обеспечения

кадровой безопасности организации, факторы,
влияющие на выбор стратегической позиции в
области обеспечения кадровой безопасности.
Приведены результаты экспертного опроса ру-
ководителей и работников кадровых служб в
отношении реализуемой стратегии обеспечения
кадровой безопасности.

05.01–02.14.368.
349.22:331.1:614.25(470) Романовская О. В.

Особенности профессиональной деятельности
медицинских работников в Российской Федера-
ции / Ольга Валентиновна Романовская //
Трудовое право в России и за рубежом. — 2013.
— № 3. — С. 38–41.
Рассмотрены особенности правового статуса

медицинских работников в РФ (права и обязан-
ности, ограничения и запреты). Указано на то,
что на правовое положение медицинского работ-
ника оказывают влияние положения медицинс-
кой этики и деонтологии. Исследованы перспек-
тивы страхования профессиональной ответ-

ственности медицинских работников, а также
создания специализированных саморегулируе-
мых организаций.

05.01–02.14.369.
349.2:331.105(470) Романовская О. В. Право-

вое регулирование деятельности объединений
работодателей законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации / Ольга Валентиновна Ро-
мановская // Трудовое право в России и за ру-
бежом. — 2013. — № 4. — С. 22–26.
Рассмотрен опыт правового регулирования

статуса объединений работодателей в субъектах
РФ. Проанализированы положения законов, как
утративших юридическую силу, так и тех, кото-
рые действуют по настоящее время. Представ-
лен вывод об отсутствии активных действий со
стороны регионального законодателя в указан-
ной сфере, что следует оценивать отрицательно.
Тем самым тормозится активность самих объе-
динений работодателей, а это вряд ли способ-
ствует формированию цивилизованных отноше-
ний социального партнерства.

05.01–02.14.370.
349.2:34.046 Сімутіна Я. В. Строки в системі

юридичних фактів у трудовому праві / Я. В. Сі-
мутіна // Тенденції розвитку науки трудового
права та права соціального забезпечення : зб.
наук. пр. : матеріали I міжнар. наук.-практ.
конф. (м. Київ, 25–26 квіт. 2013 р.) / за ред.
М. І. Іншина, Н. М. Хуторян, В. І.Щербини ;
КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України. — Київ : Ніка-
Центр, 2013. — С. 374–379.
Для визначення дефініції правового строку

досліджено його місце у системі юридичних
фактів у трудовому праві. Звернуто увагу, що
серед науковців немає єдності щодо правового
строку. Стверджується, що правова природа
строку може бути найповніше розкрита саме
при співвідношенні його з волею особи. На дум-
ку автора, розмежування строків у трудовому
праві на юридичні факти та юридичні умови
видається недостатньо обґрунтованим. Окрім
способів встановлення, визначено питання щодо
способів визначення та обчислення строків.
Підводячи підсумки правовій регламентації
строків, констатовано відсутність належного за-
конодавчого регулювання строків як особливих
юридичних фактів у чинному трудовому законо-
давстві України.

05.01–02.14.371.
349.2 Слісаренко Я. А. Проблемні аспекти

роботи Комісії по трудових спорах / Я. А. Сліса-
ренко // Право і суспільство. — 2013. — № 5.
— С. 46–51.
Проведено аналіз практичного застосування

чинного законодавства України з питань діяль-
ності комісії по трудових спорах (КТС). Висвіт-
лено основні проблемні моменти діяльності
КТС, які впливають на ефективність її діяль-
ності. Зроблено висновок про необхідність ре-
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формування та вдосконалення чинного законо-
давства України, що регулює процедуру й конк-
ретний порядок діяльності КТС. Запропоновано
спосіб удосконалення законодавства шляхом
унесення необхідних змін до чинних законодав-
чих актів з метою створення якісної моделі КТС.

05.01–02.14.372.
349.22:331.109(470) Соловьев А. Индивиду-

альный трудовой и служебный споры, или Чему
не учат студентов / Анатолий Соловьев // Воп-
росы трудового права. — 2013. — № 3. —
С. 65–72. — Окончание. Начало: № 2.
Указано на то, что в условиях построения

социального и правового государства особое
значение приобретает фактор соблюдения кон-
ституционных прав граждан. Одним из таких
прав является право на индивидуальные трудо-
вые споры (ст. 37 Конституции РФ). Доказыва-
ется, что действующее законодательство не по-
зволяет гражданину осуществить это право в
силу ряда причин, а это объективно вызывает
необходимость совершенствования законода-
тельства. Трансформация института рассмотре-
ния и разрешения индивидуального трудового и
служебного спора (конфликта) должна быть
осуществлена в обоюдных интересах и трудя-
щих граждан, и работодателей (представителей
нанимателей).

05.01–02.14.373.
349.2:331.105.44(470) Сошникова Т. А. Кон-

ституционно-правовые основы деятельности
профессиональных союзов / Тамара Аркадьев-
на Сошникова // Трудовое право в России и за
рубежом. — 2013. — № 4. — С. 16–21.
Проанализированы нормы конституций

РСФСР, СССР и РФ о профессиональных со-
юзах, их развитие в современном российском
законодательстве и внесены предложения по
совершенствованию действующих правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность профсою-
зов как важных субъектов коллективных трудо-
вых отношений. Отмечено, что право законода-
тельной инициативы является важным для по-
вышения эффективности деятельности профсою-
зов. По мнению автора, в этой связи необходи-
мо дополнить ст. 104 Конституции РФ еще од-
ним субъектом, обладающим правом законода-
тельной инициативы по предметам их веде-
ния, — профессиональными союзами.

05.01–02.14.374.
349.22:347.775 Станскова У.М. Защита ин-

формации ограниченного даступа в трудовых
отношениях в странах ЕврАзЭС: проблемы
взыскания ущерба с работника / Ульяна Ми-
хайловна Станскова // Трудовое право в Рос-
сии и за рубежом. — 2013. — № 3. — С. 21–23.
Рассмотрены проблемы взыскания ущерба с

работника в странах Европейско-Азиатского ре-
гиона за разглашение информации ограниченно-
го доступа и коммерческой тайны. Изучено тру-
довое и гражданское законодательство, устанав-

ливающее ответственность работника за разгла-
шение коммерческой тайны после прекращения
трудовых отношений. Сформулированы предло-
жения по совершенствованию законодательства
о взыскании с работника ущерба за разглаше-
ние информации ограниченного доступа.

05.01–02.14.375.
349.2 Турко І. І. До питання про правове ро-

зуміння юридичних фактів як підстав виникнен-
ня трудових правовідносин / І. І. Турко // Пра-
во і суспільство. — 2013. — № 6. — С. 127–130.
Проаналізовано поняття юридичних фактів

як підстав виникнення трудових правовідносин,
зокрема, з’ясування особливості їх правової при-
роди. Проведено класифікацію юридичних
фактів у трудових правовідносинах України.
Визначено їх місце у механізмі правового регу-
лювання, засоби закріплення, деталізацію та
зміст. У висновках зазначено, що трудові право-
відносини виникають з юридичних фактів або
складів, різноманітність яких обумовлюється
існуванням різних форм залучення до праці. Такі
юридичні факти належать до групи юридичних
актів, що своїми вольовими свідомими цілеспря-
мованими діями направлені на встановлення
трудових правовідносин. Трудовий договір є го-
ловною, але не єдиною підставою для зазначе-
них правовідносин.

05.01–02.14.376.
349.22(470) Филющенко Л. И. Правовое

обеспечение приоритетности трудоустройства
россиян / Людмила Ивановна Филющенко //
Трудовое право в России и за рубежом. — 2013.
— № 4. — С. 34–37.
Статья посвящена проблеме приоритетности

трудоустройства российских граждан на фоне
усиливающегося притока иностранных работни-
ков и конкуренции на рынке труда. Проанализи-
ровав основные положения законодательства,
регулирующего процессы трудоустройства миг-
рантов, автор рассмотрел направления совер-
шенствования законодательства, обеспечиваю-
щего приоритетность занятости россиян. Нали-
чие гарантийных норм является условием ста-
бильности на рынке труда, но пока задача защи-
ты рынка труда остается нерешенной.

05.01–02.14.377.
349.22:331.105.22(470+73) Хаваяшхов А. А.

Группы компаний в трудовом праве США и Рос-
сии / Анзор Анатольевич Хаваяшхов // Трудо-
вое право в России и за рубежом. — 2013. —
№ 4. — С. 59–62.
Рассмотрено регулирование трудовых отно-

шений в группах компаний в рамках законода-
тельства США и России. Проанализированы
сформулированные органами исполнительной и
судебной власти США методы признания не-
скольких юридических лиц объединенными ра-
ботодателями. Сделан вывод о необходимости
закрепления в трудовом законодательстве РФ
возможности признания групп компаний в каче-
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стве объединенных (ассоциированных) работо-
дателей.

05.01–02.14.378.
349.235:331.322.4(470+44).001.36 Цуркан Н.

Правовое регулирование отпусков во Франции и
России (сравнительный анализ) / Наталья
Цуркан, Анна Павлова // Вопросы трудового
права. — 2013. — № 7. — С. 60–72.
Обращено внимание на то, что, несмотря на

схожесть правовых систем России и Франции,
система отпусков в этих странах отличается.
Кроме того, неодинаковы условия и порядок
предоставления ежегодных оплачиваемых отпус-
ков. Анализ правового регулирования отпусков
во Франции позволяет сделать выводы о воз-
можном введении некоторых из них в россий-
ское трудовое законодательство, а также заим-
ствовании российским законодателем позитив-
ного опыта Франции с целью совершенствова-
ния законодательства об отпусках.

05.01–02.14.379.
349.22:637(477) Цюра О. В. Особливості пра-

вового регулювання окремих видів трудових
відносин у сфері виробництва сільськогоспо-
дарської продукції тваринного походження /
О. В. Цюра // Держава і право: Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 349–355.
Констатовано, що правове регулювання тва-

ринної галузі є недостатньо ефективним через
відсутність дієвої державної підтримки товаро-
виробників. Розглянуто питання особливостей
правового регулювання виробництва сільсько-
господарської продукції тваринного походження.
Звернуто увагу на необхідність належного за-
безпечення охорони праці в тваринництві, якому
властиві фізичні, хімічні, біологічні та психо-
фізіологічні шкідливі та небезпечні виробничі
фактори та й самі тварини є джерелом підвище-
ної небезпеки. Запропоновано шляхи удоскона-
лення законодавства, що регулює трудові відно-
сини в тваринництві.

05.01–02.14.380.
349.22 Черкасов О. В. Окремі аспекти право-

відновної відповідальності у трудовому праві /
О. В. Черкасов // Часопис Київського універси-
тету права. — 2013. — № 2. — С. 223–227.
Проаналізовано окремі аспекти правовіднов-

ної відповідальності у трудовому праві та визна-
чено її співвідношення з іншими видами юридич-
ної відповідальності. Особливу увагу приділено
диференціації юридичної відповідальності в га-
лузі трудового права. Зазначено, що окрім за-
гальновизнаного поділу юридичної відповідаль-
ності у трудовому праві на дисциплінарну та
матеріальну можна виділити правовідновну і
каральну відповідальність. Досліджено різні
підходи до визначення і розуміння правовіднов-
ної відповідальності. На підставі аналізу науко-
вих позицій визначено ознаки, що допомагають

порівняти каральний і правовідновний елементи
юридичної відповідальності у трудовому праві.
Розглянуто співвідношення і розмежування
юридичної відповідальності та заходів захисту
суб’єктивних прав у трудовому праві.

05.01–02.14.381.
349.243:331.45(470) Шевченко О. А. Государ-

ственные программы по улучшению условий ох-
раны труда работников: соответствие междуна-
родным стандартам / Ольга Александровна
Шевченко // Цивилист. — 2013. — № 3. —
С. 84–86.
Статья посвящена государственным програм-

мам по улучшению условий охраны труда работ-
ников. Автор анализирует типовую федераль-
ную программу и региональные программы по
улучшению условий и охраны труда и опыт их
применения в субъектах РФ. В статье делаются
выводы о необходимости разработки и утверж-
дения федеральной программы по улучшению
охраны труда.

05.01–02.14.382.
349.2(470):331.07(100) Шестерякова И. В.

ВТО и отдельные проблемы в трудовом праве
России / Ирина Владимировна Шестерякова
// Трудовое право в России и за рубежом. —
2013. — № 3. — С. 10–12.
Рассмотрены проблемы влияния ВТО на раз-

витие трудового законодательства Российской
Федерации. Обращено внимание на то, что с
момента подачи заявки о присоединении к
ГАТТ, и впоследствии к ВТО, Российская Феде-
рация провела беспрецедентное реформирова-
ние экономики, постепенно принимая законы и
иные нормативные правовые акты, соответству-
ющие многосторонним правилам и положениям
ВТО. Несмотря на то, что ВТО не признает свя-
зи между торговлей и условиями труда, с пол-
ной уверенностью можно отметить, что эта вза-
имосвязь существует.
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05.01–02.14.383.
349.3(063) Правове забезпечення соціальної

сфери : зб. матеріалів IV Міжнар. наук. конф.
студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Оде-
са, 23 березня 2013 р.) / за заг. ред. Г. І. Чани-
шевої ; НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2013. —
533 с.
У роботі конференції «Правове забезпечення

соціальної сфери» беруть участь відомі вчені у
галузі трудового права, права соціального забез-
печення, медичного права, чий вагомий внесок у
розвиток вітчизняної науки визнаний в Україні
та далеко за її межами. Учасники конференції
приєдналися до завдання привести трудове і
соціальне законодавство у відповідність із
міжнародними стандартами у сфері праці та со-
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ціального забезпечення. Ці та інші актуальні пи-
тання сучасного законодавства України, теорії
трудового права, права соціального забезпечен-
ня, медичного права обговорювалися у допові-
дях і повідомленнях студентів, аспірантів і моло-
дих вчених — учасників конференції. До участі у
конференції запрошено також відомих юристів-
практиків, працівників органів соціального захи-
сту населення, Пенсійного фонду України, які
поділилися своїми думками щодо практики за-
стосування чинного трудового та соціального за-
конодавства. Висвітлено проблемні питання та
запропоновано шляхи їх вирішення.

05.01–02.14.384.
349.3(477)9075.8) Тарасенко В. С. Право со-

ціального забезпечення : навч. посібник для
студ. 3–4 курсів соц.-прав. ф-ту за спец. «Пра-
вознавство» / В. С. Тарасенко, Л. І. Харитоно-
ва ; НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2013. — 148 с.
Посібник відповідає програмі курсу «Право

соціального забезпечення». Методичні вказівки
окреслюють проблемні питання, які потребують
вирішення у соціальному захисті населення Ук-
раїни, в першу чергу це стосується пенсійного
забезпечення. Посібник складається з 14 тем.
До кожної теми додані плани практичних за-
нять, методичні рекомендації, питання для дис-
кусії, теми наукових повідомлень і рефератів,
завдання для самостійної роботи, задачі, тести
та перелік основних нормативно-правових актів.
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05.01–02.14.385.
349.3:364.3-2(043.3) Москаленко О. В. Прин-

ципи соціального страхування в сучасних умовах
господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук : 12.00.05 / Москаленко Олена В’ячеслав-
івна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ,
2013. — 39 с.
Звернуто увагу, що загальнообов’язкове дер-

жавне страхування є формою соціального забез-
печення населення, що становить собою су-
купність створюваних і гарантованих державою
економічних, організаційних і правових заходів,
спрямованих на компенсацію або мінімізацію
наслідків погіршення матеріального й соціально-
го становища працівників, а в передбачених за-
коном випадках — інших категорій громадян у
випадках хвороби, втрати працездатності, году-
вальника, безробіття з незалежних від них об-
ставин, старості, у разі настання інших установ-
лених законодавством страхових ризиків за ра-
хунок коштів страхових фондів, що формуються
шляхом сплати обов’язкових внесків роботодав-
цями, громадянами, надходять від інших перед-
бачених законом джерел. Підкреслено, що кош-
ти цих фондів використовуються виключно за їх
цільовим призначенням. Доведено, що до прин-
ципів правового регулювання загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування на-

лежать: законодавче визначення правових,
фінансових і організаційних засад загальнообо-
в’язкового державного соціального страхування;
поєднання обов’язковості державного соціально-
го страхування осіб, які працюють на умовах
трудового договору та на інших передбачених
законодавством підставах, і права на добро-
вільну участь у цій системі; доступність загаль-
нообов’язкового державного соціального страху-
вання; рівність осіб у праві на цей вид соціаль-
ного страхування; гарантованість реалізації за-
страхованими особами своїх прав; забезпечення
рівня життя, не нижчого за прожитковий
мінімум, установлений законом; диференціація
умов і розмірів матеріального забезпечення і
соціальних послуг, що надаються застрахованим
особам; формування й використання страхових
коштів на засадах солідарності й субсидіарності;
соціальне партнерство в управлінні й нагляді за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням; цільове використання коштів цієї
форми соціального страхування; відпові-
дальність страхувальника і страховика за дотри-
мання прав застрахованих осіб; гласність діяль-
ності страховиків.
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05.01–02.14.386.
349.3-056.26 Бомбергер І. П. Особливості

правового регулювання спеціального пенсійного
забезпечення по інвалідності / І. П. Бомбергер
// Держава і право. Юридичні і політичні на-
уки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2013.
— Вип. 60. — С. 262–269.
Досліджено особливості правового регулю-

вання спеціального пенсійного забезпечення по
інвалідності. Доведено, що у сфері спеціального
пенсійного забезпечення існує надмірна і не об-
ґрунтована диференціація у правовому регулю-
ванні пенсій по інвалідності. З метою закріплен-
ня професійного характеру спеціального пенсій-
ного забезпечення запропоновано закріпити в
усіх законодавчих актах, що передбачають ок-
ремі умови пенсійного забезпечення по інвалід-
ності, право осіб на пенсію по інвалідності за
умови, якщо інвалідність настала внаслідок не-
щасного випадку на виробництві та професійно-
го захворювання. Рекомендовано уніфікувати
правове регулювання часу настання інвалідності
як підстави спеціального пенсійного забезпечен-
ня, передбачивши у відповідних законодавчих
актах положення, відповідно до якого особи
мають право на пенсію по інвалідності, якщо
інвалідність настала у період перебування на
службі, зайняття посад чи виконання робіт, які
дають право на пенсію за відповідним законо-
давством, а також після звільнення зі служби чи
припинення виконання робіт, але внаслідок за-
хворювання або травми, які виникли в період
проходження служби чи виконанні робіт.
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05.01–02.14.387.
349.3(470)“1993/2012” Прилуцкий А. В. Раз-

витие нормативной правовой базы областей, вхо-
дящих в Центральный федеральный округ РФ, в
сфере социальной защиты населения в 1993–
2012 гг. / А. В. Прилуцкий // Евразийский юри-
дический журнал. — 2013. — № 3 — С. 113–116.
Рассмотрены нормативно-правовые акты

субъектов, входящих в Центральный федераль-
ный округ РФ, в сфере социальной защиты
граждан, как одной из основ формирования в
России социального государства, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Проведенный автором анализ этих
документов, изданных в 1993–2012 гг., позволя-
ет не только выделить их положительные сторо-
ны и недостатки, но и понять направления в
развитии региональной законодательной базы в
данной сфере.

05.01–02.14.388.
349.3:342.734(477) Синчук С. М. Дискусійні

питання теорії об’єкта соціально-страхових пра-
вовідносин / С.М. Синчук // Держава і право.
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук-
раїни. — Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 208–213.
Узагальнено галузеві знання про соціальні бла-

га, з приводу яких виникають соціально-страхові
правовідносини. Обґрунтовано об’єкт соціально-
страхових правовідносин соціального забезпечен-
ня. Сформульовано визначення поняття «соціаль-
но-правові правовідносини». Підкреслено, що тео-
рія об’єкта страхових правовідносин соціального
забезпечення повинна базуватись на нових мето-
дологічних засадах. Зазначено, що основою вчен-
ня про соціальні блага, заради яких виникають
соціально-страхові правовідносини, є консти-
туційні положення, що право особи на соціальне
забезпечення гарантується загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням за рахунок
страхових внесків громадян, підприємств, уста-
нов, організацій, а також бюджетних та інших
джерел соціального забезпечення.

05.01–02.14.389.
349.3:369.5(477).001.73 Скоробагатько А. В.

Закон України «Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи»:
досягнення чи проблеми? / А. В. Скоробагать-
ко // Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ
ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 270–277.
Висвітлено проблеми реформування пенсійно-

го забезпечення. Дано оцінку внесених змін у
законодавство та запропоновано конкретні про-
позиції щодо вдосконалення правового регулю-
вання пенсійного забезпечення в Україні на дру-
гому етапі пенсійної реформи. Автор вважає, що
другий етап реформування пенсійної системи
значною більшістю населення не був належно
сприйнятим, а отже розпочався неефективно.
Тому рекомендовано в подальшому реформуванні

враховувати, що у сучасних умовах для України
найбільш прийнятною є багаторівнева пенсійна
система. Наголошено на необхідності відновити
порушений в пенсійній системі принцип соціаль-
ної справедливості, оскільки в чинних законах
закріплені нерівні умови призначення пенсій для
різних категорій осіб (особливо за професійною
ознакою), що є елементом дискримінації.

05.01–02.14.390.
364-785(477)-056.24 Соболь Є. Ю. Правові

гарантії забезпечення соціальної адаптованості
осіб з інвалідністю в Україні / Є.Ю. Соболь //
Держава і право. Юридичні і політичні науки :
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 202–208.
Акцентовано увагу на різних наукових підхо-

дах щодо розуміння поняття «соціальна адапта-
ція». Соціальна адаптація особи з інвалідністю
розглянута передусім як активний паритетний
взаємозв’язок суспільства та особи, який на-
правлений на з’ясування соціумом можливих
умов пристосування до суспільного життя кож-
ного окремого індивіда; приведення поведінки
особи до загальноприйнятих норм і цінностей;
забезпечення безпечного та економічно стабіль-
ного існування в адаптованому середовищі; со-
ціально-психологічну інтеграцію неоднорідних
елементів суспільства. Охарактеризовано психо-
логічні етапи соціальної адаптованості особи у
суспільстві. Визначено чинники процесу соціаль-
но-психологічної адаптації та подальшої адапто-
ваності особи з інвалідністю: соціальне середо-
вище, яке має прийнятні характеристики та
створює відповідні умови для адаптації індивіда;
особистісний адаптаційний потенціал — психо-
фізичні особливості індивіда, які визначають
ступінь прийнятності та можливості подальшої
адаптації особи до конкретного соціального се-
редовища. На підставі аналізу норм чинного за-
конодавства визначено систему реабілітаційних
заходів в Україні щодо осіб з інвалідністю. За-
уважено, що правові гарантії забезпечення со-
ціальної адаптованості осіб з інвалідністю в Ук-
раїні мають такий вигляд: реабілітаційні заходи
щодо осіб з інвалідністю грошового характеру:
пенсії, державні соціальні допомоги; грошові
компенсації; пільги; гуманітарна та благо-
дійницька допомоги; реабілітаційні заходи щодо
осіб з інвалідністю медичного та соціально-об-
слуговуючого характеру: соціальне обслугову-
вання; послуги з реабілітації.

05.01–02.14.391.
349.3(477) Хуторян Н. М. Статутні права та

обов’язки сторін пенсійних правовідносин /
Н. М. Хуторян // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 186–195.
Висвітлено проблеми правового регулювання

прав та обов’язків сторін пенсійних правовідно-
син. Проаналізовано нормативно-правові акти,
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що регулюють права та обов’язки сторін пенсій-
них правовідносин, зокрема, ЗУ «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування»,
порядок подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до
ЗУ «Про загальнообов’язкове пенсійне страху-
вання» та ін. Зауважено, що комплекс прав та
обов’язків особи, що має право на пенсію, або
пенсіонера та відповідного управління Пенсійно-
го фонду саме щодо особи, яка має право на

пенсію, чітко не визначений у нормативно-право-
вих актах, а розпорошений по багатьох з них,
що, звичайно, не сприяє реалізації особою свого
суб’єктивного права на пенсію. У зв’язку з цим
рекомендовано ці права та обов’язки закріпити
в Кодифікаційному акті — Пенсійному кодексі
України. Проаналізовано недоліки нового пен-
сійного законодавства та внесено конкретні про-
позиції щодо їх усунення та удосконалення пен-
сійного законодавства.



87

12.00.06. ÇÅÌÅËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ; ÀÃÐÀÐÍÅ ÏÐÀÂÎ; ÅÊÎËÎÃ²×ÍÅ ÏÐÀÂÎ;
ÏÐÈÐÎÄÎÐÅÑÓÐÑÍÅ ÏÐÀÂÎ

À â ò î ð å ô å ð à ò è

06.01–02.14.394.
349.41(477)(043.3) Федотова О. С. Правовий

режим земель річкового та морського транспор-
ту України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.06 / Федотова Олександра Семенівна ;
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. —
16 с.
На підставі наукового аналізу ґенези земель-

но-правової доктрини та законодавства України,
дослідження світового досвіду нормативно-пра-
вового регулювання доведено недоцільність за-
конодавчого виокремлення земель річкового та
морського транспорту за суб’єктивними крите-
ріями. Зазначено, що в разі необхідності в зако-
нодавстві можна встановлювати специфічний
правовий режим для окремих земель, а доктри-
нально (з метою систематизації інформації про
правовий режим земель) землями річкового та
морського транспорту доречно вважати лише ті
землі, для яких доцільно встановлювати специ-
фічний правовий режим. Проаналізовано особ-
ливості правового режиму окремих різновидів
земель річкового та морського транспорту Ук-
раїни (портів, терміналів, внутрішніх водних
шляхів та їх берегових смуг), зокрема, титули
використання цих земель, особливості управлін-
ня та охорони. Обгрунтовано пропозиції по
удосконаленню чинного земельного та водного
законодавства в частині правового режиму зе-
мель річкового та морського транспорту
України.

Ñ ò à ò ò ³

06.01–02.14.395.
349.41 Бусуйок Д. В. Поняття стандарти-

зації та стандартів в галузі охорони земель та
відтворення родючості грунтів відповідно до
правової доктрини / Д. В. Бусуйок // Часопис
Київського університету права. — 2013. — № 2.
— С. 262–266.
Проаналізовано роботи представників науки

теорії права, цивільного права, екологічного і
земельного права та досліджено підходи до ви-
значення поняття стандартизації та стандартів у
галузі охорони земель і відтворення родючості
земель. Звернуто увагу, що у юридичній науці
радянської доби відсутній єдиний підхід до ви-
значення поняття стандартизації та стандарту.
Ці поняття визначались у роботах представників
науки екологічного та земельного права. В їх
дослідженнях також відсутній єдиний підхід до
визначення поняття стандартизації та стан-
дартів у галузі охорони земель і відтворення
родючості земель. Обґрунтовано необхідність
застосування стандартів та нормативів у процесі
проведення агрохімічної паспортизації земель

ÇÅÌÅËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ
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06.01–02.14.392.
349.41(477)(094.1) Мірошниченко А. М. Нау-

ково-практичний коментар до Земельного кодек-
су України : за станом нормативно-правових
актів та судової практики на 10 квітня 2013 р. /
А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. — 5-те
вид., змін. та допов. — Київ : Алерта, 2013. —
545 с.
Науково-практичний коментар до ЗК України

розкриває зміст норм чинного ЗК України як
основної складової системи земельного законо-
давства з урахуванням практики його застосу-
вання та поглядів фахівців у зазначеній сфері.
Викладено погляд авторів на сутність положень
ЗК України, передбачений законодавством Ук-
раїни механізм їх реалізації, відповідну правоза-
стосовчу практику. Маючи справу із спірними
та неоднозначними положеннями кодексу, авто-
ри намагалися викладати не лише свою точку
зору, а й інші підходи, надаючи читачеві зробити
самостійні висновки. У виданні наведено ілюст-
рації та зразки документів, що можуть бути
корисними при застосуванні ЗК України.

06.01–02.14.393.
349.41(477)(094.1) Правове регулювання зе-

мельних відносин в Україні : зб. нормат.-прав.
актів і судово-прокурор. практики / за заг. ред.
М. І. Гаврилюка. — Київ : Алерта, 2013. —
1312 с.
Збірник містить основні законодавчі та підза-

конні акти України, які закріплюють земельні
права та обов’язки громадян, земельні інтереси
держави та юридичних осіб, механізм їх реалі-
зації і захисту, регулюють відносини у галузі
використання, відтворення і охорони земельних
ресурсів. Визначальним для правозастосовної
діяльності є включення до збірника матеріалів
судової практики у сфері охорони земельних
відносин. Окрему частину збірника утворюють
накази Генерального прокурора України та інші
організаційно-розпорядчі акти, які складають
правову основу захисту прокуратурою прав гро-
мадян і інтересів держави у сфері земельних
відносин, а також інформаційні листи про пози-
тивний досвід організації роботи органів проку-
ратури України на цьому напрямі. Практичну
значимість також мають матеріали про резуль-
тати діяльності прокуратури у сфері охорони
земельних відносин, зокрема, акти прокурорсь-
кого реагування.
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сільськогосподарського призначення і запровад-
ження сівозмін, що дасть змогу деталізувати
положення відповідних стандартів та нормативів
щодо кожної земельної ділянки.

06.01–02.14.396.
349.41 Галагуза А. В. Самовільне зайняття

земельної ділянки як підстава для застосування
земельно-правової відповідальності / А. В. Га-
лагуза // Актуальні проблеми держави і пра-
ва : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України,
НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 335–339.
Проведено аналіз наукових та практичних

позицій щодо визначення терміна «самовільне
зайняття земельної ділянки» з метою глибшого
розуміння сутності підстави земельно-правової
відповідальності. Обґрунтовано необхідність
точності у формулюванні даного поняття. Запро-
поновано авторську дефініцію терміна «само-
вільне зайняття земельної ділянки». Автор пере-
конаний, що точність формулювання терміна
«самовільне зайняття земельної ділянки» є од-
ним з важливих аспектів його розуміння як
підстави застосування земельно-правової відпо-
відальності, тому до його визначення включено
різні змістовно навантажені поняття «викорис-
тання» та «заволодіння», які у своїй сукупності
в належній мірі розкривають сенс «самовільного
зайняття».

06.01–02.14.397.
349.412.2:347.235 Гряда Э. А. Особенности

приобретения прав на земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной
собственности, под объектами незавершенного
строительства / Элеонора Александровна Гря-
да // Цивилист. — 2013. — № 2. — С. 51–55.
Представлен правовой анализ практики

применения законодательства о приобретении
прав на земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности,
под объектами незавершенного строительства.
Особое внимание уделено вопросу об определе-
нии оснований для приватизации и возможности
перехода права на выкуп земельного участка в
случае перехода прав на объект незавершенного
строительства.

06.01–02.14.398.
349.41 Коваленко Т. А. Юридические дефек-

ты земельных правоотношений в Украине /
Т. А. Коваленко // Евразийский юридический
журнал. — 2013. — № 4. — С. 69–72.
Исследованы юридические дефекты земель-

ных правоотношений в Украине. Раскрыты осо-
бенности юридических дефектов правового по-
ложения субъектов указанных отношений, пра-
вового режима их объектов, правового обеспе-
чения прав и обязанностей субъектов отноше-
ний в сфере использования и охраны земель.
Обоснован вывод о негативном воздействии ука-
занных дефектов на механизм земельно-правово-
го регулирования.

06.01–02.14.399.
349.412(477) Костяшкін І. О. Безоплатна при-

ватизація землі як умова забезпечення соціаль-
ної функції права власності на землю в Україні
/ І. О. Костяшкін // Бюлетень Міністерства
юстиції України. — 2013. — № 8. — С. 61–67.
Досліджено проблеми законодавчого регулю-

вання набуття права власності на землю в умовах
земельної реформи. Визначено правові засади
розподілу земельних ділянок відповідно до кон-
ституційних положень щодо здійснення со-
ціальної функції права власності на землю Украї-
нського народу. Автор вважає, що ключовим еле-
ментом приватизаційної процедури слід вважати
формування чітких критеріїв щодо можливого
розподілу земель на рівні національного законо-
давства. Підкреслено, що інвентаризація земель
за рахунок місцевих та державного бюджетів
забезпечить умови для встановлення реальної
маси вільних земель, що перебувають у запасі.

06.01–02.14.400.
347.232.8+349.412.2 Костяшкін І. О. Право-

ве забезпечення обігу земель як умова реалі-
зації соціальної функції права власності на зем-
лю / І. О. Костяшкін // Держава і право. Юри-
дичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т дер-
жави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
— Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 330–336.
Проаналізовано наявне правове забезпечення

щодо відчуження земельних ділянок та встанов-
лення обмеження такого відчуження з метою
формулювання теоретико-правових підходів. По-
рушено актуальні проблеми переходу права
власності на земельні ділянки. Запропоновано
окремі підходи щодо обґрунтування ефективного
обігу земель на умовах забезпечення соціальної
спрямованості економіки. Обгрунтовано пріори-
тети у доступі до земель сільськогосподарського
призначення.

06.01–02.14.401.
349.414 Костяшкін І. Правове забезпечення

соціальної функції при розподілі земель за
цільовим призначенням / І. Костяшкін // Віс-
ник Київського національного університету ім.
Т.Шевченка. Юридичні науки. — Київ, 2013. —
Вип. 2. — С. 63–66.
Досліджено актуальні проблеми здійснення

повноважень власниками та користувачами
відповідних земельних ділянок, з огляду на по-
рядок встановлення та зміни цільового призна-
чення земель. Систематизовано існуючі пробле-
ми та шляхи їх вирішення та відпрацьовано дієві
пропозиції, спрямовані на забезпечення соціаль-
но орієнтованого розвитку земельних відносин у
сфері забезпечення суспільних та приватних
інтересів, гарантування соціальної функції права
власності на землю, при визначенні умов вико-
ристання тих чи інших земельних ділянок.

06.01–02.14.402.
349.412(477) Кулинич О. П. Деякі питання

визнання права приватної власності на земельні
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ділянки в Україні в умовах земельно-реєстрацій-
ної реформи / О. П. Кулинич // Часопис Київсь-
кого університету права. — 2013. — № 2. —
С. 273–277.
Досліджено особливості застосування інсти-

туту визнання права власності на земельні
ділянки в Україні в умовах формування елект-
ронних реєстрів нерухомості. Виявлено, що про-
тягом останніх 20 років земельні ділянки надава-
лися з різним ступенем точності і при внесенні
відомостей про них в електронні реєстри мають
місце випадки накладання земельних ділянок.
Сформульовано висновок, що у зв’язку з накла-
денням земельних ділянок їх власники стикати-
муться з запереченням та невизнанням набутих
прав на такі ділянки. Тому застосування норм
цивільного права щодо визнання прав власності
на земельні ділянки як засобу їх захисту набу-
ває особливої актуальності.

06.01–02.14.403.
347.235(477)+349.412(477) Кулинич П. Ф.

Земельні ділянки як об’єкт земельно-реєстрацій-
них правовідносин / П. Ф. Кулинич // Держава
і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук.
пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України. — Київ, 2013. — Вип. 60. —
С. 324–330.
Доведено, що в процесі земельної реформи в

Україні земельні ділянки надавалися за різними
правилами, різняться за ступенем точності ви-
значення меж, площі, місця розташування і їх
доцільно поділяти на сформовані (ділянки з ка-
дастровими номерами), і несформовані (ділянки
без кадастрових номерів). Сформульовано вис-
новок, що об’єктами цивільного обігу та земель-
но-реєстраційних правовідносин є лише сформо-
вані земельні ділянки — ділянки, яким присвоєні
кадастрові номери. Обгрунтовано пропозицію
щодо розробки правового механізму трансфор-
мації кадастрових номерів старого зразка у када-
строві номери нового зразка.

06.01–02.14.404.
349.415:502.62 Лісова Т. В. Актуальні питан-

ня правової охорони земель природно-заповідно-
го фонду / Т. В. Лісова, С. В. Шарапова //
Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т «Юрид.
акад. України ім. Я.Мудрого». — Харків, 2013.
— Вип. 121. — С. 103–109.
Розглянуто низку питань правової охорони

земель щодо підвищення ефективності й контро-
лю за режимом територій та об’єктів природно-
заповідного фонду. Вказано на недостатній
рівень державного управління щодо збереження
режиму природних об’єктів природно-заповідно-
го фонду. Досліджено актуальні питання право-
вої охорони земель природно-заповідного фонду
в умовах сучасної земельної реформи. Всебічно
обґрунтовано необхідність удосконалення чин-
них нормативно-правових актів, що стосуються
порушеної проблеми.

06.01–02.14.405.
347.26(477) Мироненко І. В. Зміст та значен-

ня публічних сервітутів для правового регулю-
вання земельних відносин / І. В.Мироненко //
Держава і право. Юридичні і політичні науки :
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 342–349.
Розглянуто питання щодо правової природи

публічних земельних сервітутів та доцільності їх
запровадження в українському законодавстві.
Підкреслено, що на сьогодні чинним законодав-
ством вони не передбачені, а сама правова кон-
струкція публічного земельного сервітуту потре-
бує детальної науково-теоретичної розробки.
Проте в сучасних умовах для практики правово-
го регулювання існує необхідність їх запрова-
дження. Публічні земельні сервітути рекомендо-
вано розглядати як вид обтяжень земельних
ділянок, які в індивідуальному порядку встанов-
люються з ініціативи органів державного управ-
ління чи місцевого самоврядування в інтересах
осіб, що мають потребу у використанні цих діля-
нок на засадах права загального землекористу-
вання.

06.01–02.14.406.
349.412:504.4(477) Міненко С. Структура зе-

мель водного фонду України / Сандра Міненко
// Підприємництво, господарство і право. —
2013. — № 7. — С. 68–71.
Вказано на невирішеність питань, пов’язаних

з правовою охороною земель водного фонду від
руйнування внаслідок повеней та масовою само-
вільною забудовою прибрежних земель через їх
привабливість для дачного будівництва, утво-
рення та регулювання штучних водних об’єктів.
Досліджено різновиди земель водного фонду,
основним призначенням яких є забезпечення
охорони та раціонального використання водних
ресурсів нашої країни. Зазначено, що, оскільки
не всі землі водних об’єктів (дно і береги) по-
винні та можуть зараховуватися до складу зе-
мель водного фонду, існує необхідність більш
точного та правильного визначення меж водних
об’єктів, а також мотивованого визначення
площ водоохоронних зон і прибережних захис-
них смуг.

06.01–02.14.407
349.412:656.2(477)(091) Семчик О. В. Істо-

ричні аспекти реалізації права на землі залізнич-
ного транспорту / О. В. Семчик // Держава і
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр.
/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України. — Київ, 2013. — Вип. 60. —
С. 336–342.
Вивчено історичний досвід правового забез-

печення реалізації права на землі залізничного
транспорту до набуття Україною незалежності і
початку реформування залізничного транспорту.
Виділено три основні етапи становлення і роз-
витку законодавства, що регулює земельні
відносини на залізничному транспорті. Доведе-
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но, що при здійсненні сучасного реформування
залізничного транспорту, коли відбувається
зміна правового режиму його земель, позитив-
ний досвід минулого може бути використаний з
метою розробки та вдосконалення земельного і
залізничного законодавства.

06.01–02.14.408.
349.414:656.2(477) Семчик О. В. Поняття та

зміст механізму реалізації права на землі заліз-
ничного транспорту України / О. В. Семчик //
Часопис Київського університету права. — 2013.
— № 2. — С. 281–285.
Досліджено поняття, ознаки та зміст земель-

но-процесуальної діяльності учасників механізму
реалізації права на землі залізничного транспор-
ту. Встановлено, що зміст земельно-процесуаль-
ної діяльності учасників механізму реалізації
права на землі залізничного транспорту є особ-
ливою формою реалізації права, що виражаєть-
ся в здійсненні підприємством залізничного
транспорту загального користування, органами
державної влади, посадовими особами владної
організуючої і організаційно-структурної діяль-
ності, що протікає в установленому земельним
законодавством процедурно-процесуальному по-
рядку. Визначено основні ознаки земельно-про-
цесуальної діяльності учасників механізму реалі-
зації права на землі залізничного транспорту.

06.01–02.14.409.
349.417 Сидор В. Юридичний зміт поняття

«обіг земельних ділянок» / Вікторія Сидор //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 7. — С. 64–66.
Звернуто увагу, що однією з важливих ознак

сучасного земельного законодавства є
відсутність єдиного підходу в регулюванні обігу
земельних ділянок. Досліджено існуючі в науці
земельного права теоретичні підходи до визна-
чення поняття «обіг земельних ділянок». Обгрун-
товано авторське бачення юридичного змісту
вказаної правової категорії. Вказано на не-
обхідність удосконалення механізму врахування
публічних інтересів у приватноправових нормах,
що регулюють земельні відносини, і проблеми
зворотного проникнення публічно-правових за-
сад у сучасне приватне право. Зазначено, що для
розвитку правового регулювання земельних
відносин важливим є подолання наявних нега-
тивних явищ обігу земельних ділянок, що підри-
вають правову, економічну та соціальну
стабільність. Рекомендовано забезпечити рівноп-
равний, санкціонований доступ до землі з метою
забезпечення всіх суспільних потреб і приватних
інтересів суб’єктів земельних відносин.

06.01–02.14.410.
342.513:630*682(477) Юрчишин Н. Г. До пи-

тання про обмеження права приватної власності
на земельні лісові ділянки / Н. Г.Юрчишин //
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. —
Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 385–391.

Досліджено особливості встановлення лісово-
го сервітуту та встановлених лісовим та земель-
ним законодавством України приписів щодо
цільового і раціонального використання земель-
них лісових ділянок. Зазначено, що: право при-
ватної власності на земельні лісові ділянки не є
абсолютним, а у більшості випадків обмежується
як в інтересах суспільства, так і в інтересах влас-
ників відповідних земельних ділянок; не-
обхідність обмеження права приватної власності
на земельні лісові ділянки в Україні випливає із
загальних положень Конституції України та зе-
мельного, лісового та природоресурсного законо-
давства; межі реалізації права приватної влас-
ності на земельні лісові ділянки визначаються
колом покладених законодавством на власників
земельних ділянок обов’язків щодо раціонального
використання та охорони земель, встановлення
сервітутів тощо. Звернуто увагу, що викладені
положення щодо обмежень права приватної влас-
ності на земельні лісові ділянки повинні знайти
свій подальший розвиток за такими напрямками:
розробка наукових положень щодо поняття та
особливостей обмежень права приватної влас-
ності на земельні лісові ділянки як самостійного
інституту природоресурсного права; наукове об-
говорення доцільності розширення нормативно-
правового закріплення обмежень права приватної
власності на земельні лісові ділянки у нормах
природоресурсного законодавства України.

Див. також: 03.01–02.14.210.
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06.01–02.14.411.
349.42(477)(075.8) Аграрне право України :

навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.:
І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. — Київ : ЦУЛ, 2013.
— 244 с.
Структура посібника складається з таких ос-

новних розділів курсу: загальні положення аг-
рарного права (поняття, предмет, метод, прин-
ципи, система, джерела, суб’єкти аграрного пра-
ва, аграрні правові відносини); державне регу-
лювання сільського господарства; землі
сільськогосподарського призначення; правове
регулювання використання природних ресурсів
у сільському господарстві; господарська комер-
ційна діяльність (підприємництво); підприємства
колективної власності, виробничий кооператив;
положення про колективне сільськогосподар-
ське підприємство; основні положення про коо-
перацію; правове становище сільськогосподар-
ського кооперативу; правовий статус госпо-
дарських товариств; правовий статус фермер-
ських господарств; правовий статус особистих
селянських господарств; правове регулювання
здійснення окремих видів сільськогосподарської
діяльності; правове забезпечення якості та без-
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пеки сільськогосподарської продукції; правове
регулювання охорони навколишнього природно-
го середовища в сільському господарстві.

Ñ ò à ò ò ³

06.01–02.14.412.
349.42:339.33 Бова І. Правове регулювання

набуття статусу оптового ринку сільськогоспо-
дарської продукції / Інеса Бова // Підприємниц-
тво, господарство і право. — 2013. — № 5. —
С. 56–59.
Відмічено, що встановлені законодавством

критерії, за якими визначається переможець
конкурсу з набуття статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції, не є чіткими,
мають оціночний характер. Проаналізовано при-
писи аграрного законодавства України, які сто-
суються порядку набуття юридичною особою
статусу оптового ринку сільськогосподарської
продукції та сформульовано пропозиції щодо
вдосконалення порядку надання такого статусу.
Зазначено, що затверджена форма свідоцтва про
надання юридичній особі статусу оптового рин-
ку сільськогосподарської продукції не є доскона-
лою. В ній не визначено, в межах якої адмініст-
ративно-територіальної одиниці тій чи іншій
юридичній особі надано статус оптового ринку
сільськогосподарської продукції..

06.01–02.14.413.
349.422.2(477) Гайдаржи Х. А. Правові особ-

ливості реорганізації сільськогосподарського пе-
реробного кооперативу / Х. А. Гайдаржи // Ча-
сопис Київського університету права. — 2013. —
№ 2. — С. 269–272.
Проаналізовано правові особливості реорга-

нізації сільськогосподарського переробного коо-
перативу згідно з чинним законодавством Украї-
ни. Обгрунтовано висновок щодо існуючих пра-
вових обмежень на проведення поділу, виділу та
перетворення сільськогосподарських перероб-
них кооперативів. Звернуто увагу на зв’язок
кооперативного та антимонопольного законодав-
ства, що прослідковується при здійсненні кон-
центрації — злиття чи приєднання за участі
сільськогосподарських переробних коопера-
тивів. Запропоновано шляхи вдосконалення за-
конодавства щодо здійснення реорганізації
сільськогосподарських переробних коопера-
тивів. Зокрема, за допомогою внесення змін до
ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію».

06.01–02.14.414.
349.422.23 Гайдаржи Х. Щодо правових

підстав ліквівдації сільськогосподарських пере-
робних кооперативів / Христина Гайдаржи //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 8. — С. 80–84.
Досліджено чинне законодавство України

щодо правового регулювання ліквівдації
сільськогосподарських переробних коопера-
тивів. Проаналізовано шляхи вдосконалення за-

конодавства у зазначеній сфері, зокрема, за до-
помогою закріплення спеціальних правових
підстав ліквівдації сільськогосподарських пере-
робних кооперативів, що випливають із особли-
востей їх правового становища. Запропоновано
у ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»
закріпити декілька спеціальних підстав
ліквівдації сільськогосподарських переробних
кооперативів.

06.01–02.14.415.
347.764:368.5 Горіславська І. До питання про

договір страхування за участю сільськогоспо-
дарських товаровиробників / Інна Горіславська,
Анна Дмитренко // Підприємництво, господар-
ство і право. — 2013. — № 8. — С. 72–75.
Проаналізовано нормативно-правові акти, що

регулюють договори страхування сільськогоспо-
дарської продукції з державною підтримкою.
Досліджено проблемні позиції та запропоновано
спроби усунення колізій у правовому регулю-
ванні зазначеного питання. Встановлено, що
запровадження спеціального правового регулю-
вання договорів страхування сільськогоспо-
дарської продукції з державною підтримкою є
позитивним фактором для подальшого розвитку
агропромислового комплексу, але потребує узго-
дження з нормативно-правовими актами, що ре-
гулюють страхування в цілому.

06.01–02.14.416.
349.422:338.439.64 Гребенюк М. Продоволь-

ча безпека: історико-правовий досвід становлен-
ня та розвитку / Максим Гребенюк // Підприє-
мництво, господарство і право. — 2013. — № 5.
— С. 51–55.
Проаналізовано історичні аспекти правового

забезпечення продовольчої безпеки. Оскільки в
радянському законодавстві поняття «продоволь-
ча безпека» було відсутнє, розглянуто правові
засади продовольчого забезпечення в УРСР.
Досліджено етапи становлення та розвитку по-
няття «продовольча безпека». Визначено перед-
умови необхідності запровадження світовою
спільнотою поняття «продовольча безпека». За-
значено, що продовольче забезпечення в УРСР
було спрямоване на нарощування темпів та об-
сягів виробництва продуктів харчування, розши-
рення асортименту продовольчих товарів,
збільшення випуску напівфабрикатів. Адже в
умовах тотального товарного дефіциту, крім дер-
жавної торговельної мережі, кооперативної
торгівлі та колгоспних ринків, функціонував
«чорний» ринок, де реалізовувалися списані на
державних заготівельних базах продовольчі то-
вари за спекулятивними цінами, але це не зава-
жало УРСР мати статус «житниці Радянського
Союзу» та задовольняти споживчий попит гро-
мадян у якісному харчуванні.

06.01–02.14.417.
349.422:338.439.64 Гребенюк М. Сучасна кон-

цепція здорового харчування — складова систе-
ми забезпечення продовольчої безпеки України
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/ Максим Гребенюк // Підприємництво, госпо-
дарство і право. — 2013. — № 6. — С. 41–45.
Розкрито концептуальні засади побудови си-

стеми раціонального та здорового харчування у
контексті сучасного законодавства. Деталізова-
но пріоритети державної політики у сфері здоро-
вого харчування. Розглянуто особливості зако-
нодавчого забезпечення здорового харчування в
таких зарубіжних країнах: РФ, Білорусь, Данія,
США. Зазначено, що з метою забезпечення про-
довольчої безпеки та харчового оздоровлення
українців доцільно прискорити розроблення кон-
цепції здорового та раціонального харчування до
2020 р. та передбачити заходи щодо контролю
калорійності продуктів харчування, запобігання
та недопущення ожиріння дітей, підвищеної
відповідальності виробників за будь-які забруд-
нення продуктів харчування, обмеження рекла-
ми нездорового харчування, встановлення подат-
ку на продукти харчування, що містять значну
кількість рослинних і штучних жирів.

06.01–02.14.418.
349.414(477) Кулинич П. Ф. Принцип плюра-

лізму форм господарювання у правовому забез-
печенні товарного сільськогосподарського зем-
лекористування в Україні / П. Ф. Кулинич //
Часопис Київського університету права. — 2013.
— № 2. — С. 258–262.
Визначено особливості правового статусу

юридичних осіб як об’єктів права та з’ясовано
питання про доцільний суб’єктивний склад
інституту приватної власності на землі сільсько-
господарського призначення. Досліджено юри-
дичну природу та розвиток плюралізму форм
господарювання як принципу правового забезпе-
чення товарного сільськогосподарського земле-
користування в Україні. Звернуто увагу, що за-
стосування організаційно-правового механізму
охорони й використання сільськогосподарських
земель як засобу регулювання виробничої діяль-
ності сільськогосподарських товаровиробників
може бути використане як потужний фактор
оптимізації площ використовуваних ними зе-
мель. Обгрунтовано доцільність визнання спе-
ціальних сільськогосподарських юридичних осіб
основною формою господарювання на селі та
збереження за ними статусу суб’єкта права при-
ватної власності на землі сільськогосподарсько-
го призначення.

06.01–02.14.419.
349.42 Сидоров Я. Аграрні відносини у сфері

державної підтримки сільського господарства:
економіко-правова характеристика / Ярослав
Сидоров // Підприємництво, господарство і пра-
во. — 2013. — № 8. — С. 76–79.
Досліджено основні наукові підходи до визна-

чення сутності, мети та основних напрямів дер-
жавної підтримки сільського господарства. З’я-
совано практичні аспекти правового регулюван-
ня даного інституту. Зазначено, що попри чис-
ленні недоліки правового регулювання, перш за
все правозастосування, можна констатувати

певні позитивні зрушення у сфері державної
підтримки сільського господарства, які знахо-
дять відображення у тенденціях розвитку даного
інституту, що відбуваються під впливом низки
внутрішніх і зовнішніх факторів, серед яких, з
одного боку, забезпечення продовольчої безпеки
та соціально-економічного зростання у країні, з
іншого — вплив глобалізації та регіоналізації.

06.01–02.14.420.
349.42 Сидоров Я. Державне регулювання

сільського господарства у сучасному аграрно-
правовому контексті / Ярослав Сидоров //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 7. — С. 72–75.
Проаналізовано значення, захист та особли-

вості аграрних правових відносин у сфері дер-
жавного регулювання сільського господарства.
Визначено ефективність правового забезпечення
державного впливу на аграрний сектор на сучас-
ному етапі. Зазначено, що аграрне право, фор-
муючись із урахуванням нових принципів, по-
винно не тільки відображати реальний стан, що
склався в аграрному секторі економіки внаслі-
док здійснення аграрної реформи, а й сприяти
реформуванню ціннісно-нормативної орієнтації у
сфері права та законності.

06.01–02.14.421.
349.42 Статівка А. Процедурні норми в аг-

рарному праві / Анатолій Статівка //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 5. — С. 47–50.
Звернуто увагу на потребу у створенні дієво-

го процедурного механізму реалізації матеріаль-
них правових норм аграрного права. Досліджено
загальноправові положення щодо ознак, понят-
тя, сутності, призначення норм у регулюванні
аграрних відносин аграрним правом. Підкресле-
но, що аналіз процедурних норм в аграному
праві дозволить уникнути ситуації, коли поло-
ження материальних норм аграрного права, при-
писи спеціального законодавства не дозволять
належно врегулювати аграрні відносини, оскіль-
ки механізм правового регулювання не встанов-
лює порядку втілення відповідних норм.

06.01–02.14.422.
349.42 Ханнанова Т. Р. Государственная аг-

рарная политика: проблемы объективации /
Т. Р. Ханнанова // Право и политика. — 2013.
— № 4. — С. 489–498.
Эффективность государственной аграрной

политики определяется соответствием ее содер-
жания природе сельского хозяйства, его объек-
тивной данности. В связи с этим приоритетной
задачей указанной политики является обеспече-
ние симбиоза субъективного с объективным,
устранение противоречий между ними, отказ от
негативного отношения к природному, есте-
ственному в аграрной экономике. Объективация
аграрной политики государства как результат
его деятельности в сельском хозяйстве рассмат-
ривается в статье как процесс осознания и по-
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знания объективных закономерностей природы
и общества. Вызовы современности требуют
наличия политического интереса государства к
проблемам развития аграрного сектора, который
должен объективироваться в конечном счете в
повышении эффективности и устойчивости сель-
скохозяйственного производства.

Див. також: 05.01–02.14.379.
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06.01–02.14.423.
349.6(075.8) Камінська Н. В. Екологічне пра-

во : навч. посіб. / Н. В. Камінська, А. І. Камінсь-
кий, І. С. Куненко ; Київ. ун-т туризму, економі-
ки і права. — 2-ге вид., допов. і переробл. —
Київ : Дакор, 2013. — 248 с.
Посібник підготовлено на основі сучасної

наукової, навчально-методичної літератури, на-
ціонального екологічного законодавства Украї-
ни, міжнародно-правових та європейських актів
у сфері екологічного права. Він містить Загаль-
ну та Особливу частини, які включають поняття
екологічного права як галузі права, екологічні
права та обов’язки людини та громадянина, пра-
во власності на природні ресурси, право еколо-
гічної безпеки, правові засади екологічного уп-
равління, юридичну відповідальність як засіб
реалізації екологічного права, правовий режим
використання та охорони вод, правовий режим
використання та охорони надр; правовий режим
використання, відтворення та охорони лісів;
правовий режим використання та охорони рос-
линного світу, правовий режим використання та
охорони об’єктів тваринного світу, правову охо-
рону атмосферного повітря, правовий режим
природно-заповідного фонду, рекреаційних, ліку-
вально-оздоровчих зон та курортів, міжнародне
екологічне право.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

06.01–02.14.424.
349.6(477)(043.3) Шараєвська Т. А. Правове

регулювання захисту територій і громадян за
надзвичайних екологічних ситуацій в Україні :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 /
Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2013. — 19 с.
Досліджено юридичну природу, понятійний

апарат та особливості правового регулювання у
сфері захисту територій і громадян за НЕС в
Україні. Виокремлено систему нормативно-пра-
вових актів, проаналізовано особливості право-
відносин у даній сфері, підстави їх виникнення,
зміни та припинення. Розглянуто суб’єктно-
об’єктний склад правовідносин у сфері захисту
територій і громадян за НЕС. Проведено класи-

фікацію системи органів державної влади, що
складається з державних органів загальної та
спеціальної компетенції. Значну увагу приділено
змісту правовідносин у даній сфері та визначено
особливості економіко-правового забезпечення
захисту територій і громадян за НЕС. Розробле-
но теоретичні висновки та запропоновано конк-
ретні зміни і доповнення до чинного законодав-
ства України, що забезпечать запровадження
ефективного та досконалого правового механіз-
му захисту територій і громадян за НЕС.

06.01–02.14.425.
349.6:349.9:368(477)(043.3) Шоха Т. П. Пра-

вове регулювання екологічного страхування в
Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.06 / Шоха Тетяна Петрівна ; Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2013. — 18 с.
Досліджено правову природу екологічного

страхування. Визначено основні передумови
його розвитку, ціль та функції екологічного
страхування як елемента структури екологічно-
го права. На основі виявлених загальних та
спеціальних юридичних ознак екологічного стра-
хування сформульовано юридичні визначення
відповідного поняття. Проаналізовано особли-
вості складу еколого-страхових правовідносин.
З’ясовано особливості страхового інтересу та
страхового ризику в екологічному страхуванні.
Здійснено аналіз правового регулювання основ-
них видів екологічного страхування. Сформульо-
вано теоретичні висновки та практичні рекомен-
дації щодо вдосконалення вітчизняного законо-
давства, що регулює суспільні відносини у га-
лузі екологічного страхування.

Ñ ò à ò ò ³

06.01–02.14.426.
349.6(574+470+477+476) Боголюбов С. А.

Евразийское эколого-правовое пространство /
С. А. Боголюбов // Евразийский юридический
журнал. — 2013. — № 3 — С. 13–18.
Показано, что после рассмотрения Президен-

том России Основ экологического развития
предстоит научное обеспечение форм и содер-
жания государственной экологической политики
Казахстана, России, Украины и Беларуси, эко-
лого-правовых основ евразийского простран-
ства. Главное — научно обосновать совмещение
экономических и экологических интересов обще-
ства, где роль права возрастает.

06.01–02.14.427.
349.6:504.03(4) Гетьман А. П. Державно-пра-

вове регулювання екології міст у Європейському
Союзі / А. П. Гетьман, В. І. Лозо // Проблеми
законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Я. Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 121. —
С. 93–103.
Досліджено екологію міст та з’ясовано ста-

новлення в ЄС правового механізму вирішення
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проблем, що породжуються урбанізацією. Особ-
ливу увагу приділено розвитку міст у гармонії з
навколишнім середовищем вже в Установчих
договорах, а потім в Екологічних програмах
Євросоюзу. На рівні співтовариства визначено
якісні цілі, довгострокові критерії і стандарти
навколишнього середовища міст, мережі спосте-
реження й контролю за процесом концентрації
народонаселення.

06.01–02.14.428.
341.96:504:339.52 Кадышева О. В. Экологи-

ческие аспекты в деятельности ВТО / О. В. Ка-
дышева // Евразийский юридический журнал.
— 2013. — № 6. — С. 62–66.
Затронуты некоторые вопросы соотношения

правил международной торговли и охраны окру-
жающей среды в рамках Всемирной торговой
организации. В рамках ВТО специальное согла-
шение по вопросам охраны окружающей среды
отсутствует. Фрагментарно регулирование в
данной области осуществляется на основании
положений Марракешского соглашения об уч-
реждении ВТО, Генерального соглашения по
тарифам и торговле, Соглашения по техничес-
ким барьерам в торговле, Соглашения по приме-
нению санитарных и фитосанитарных мер и дру-
гих соглашений ВТО. Соглашения пакета ВТО
связывают охрану окружающей среды с «целя-
ми устойчивого развития» международной тор-
говой системы. Созданный в рамках ВТО Коми-
тет по торговле и по окружающей среде имеет
компетенцию в определении взаимосвязей меж-
ду охраной окружающей среды и международ-
ной торговлей. Практика Органа по разрешению
споров ВТО демонстрирует понимание актуаль-
ности защиты окружающей среды и уважения
прав государств в этой сфере, вместе с тем ос-
тается неизменной приверженность ВТО прин-
ципу свободы торговли, предусматривающему,
что ограничения в торговле (в том числе в целях
охраны окружающей среды) допускаются лишь
в особых случаях при наличии законного основа-
ния и соразмерной цели. В контексте общего
международного права актуальной становится
проблема совместимости многосторонней торго-
вой системы ВТО и многосторонних соглашений
в области охраны окружающей среды.

06.01–02.14.429.
332.142.6+338.48-53-005.591 Пашенцева Г. В.

Організаційні аспекти проведення екологічної
ревізії рекреаційних територій / Г. В. Пашенце-
ва // Університетські наукові записки: Часопис
Хмельниц. ун-ту управління та права: Право.
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2013.
— Вип. 2. — С. 286–291.
Обгрунтовано сутність поняття «екологічна

ревізія рекреаційних територій». З’ясовано при-
значення екологічної ревізії рекреаційних тери-
торій й визначено етапи її проведення. Запропо-
новано організаційний підхід впровадження еко-
логічної ревізії рекреаційних територій, спрямо-
ваний на проведення цільового екологічного ана-

лізу, що дозволяє виявити параметри кризового
їх розвитку, що сприяє виявленню загроз зни-
ження рівня екологічної безпеки. Представлено
структуру акта екологічної ревізії.

06.01–02.14.430.
349.6 Піддубна Д. С. Правові засади вирощу-

вання ГМ-рослин в Україні за Законом України
«Про основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики України на період до 2020
року» / Д. С. Піддубна // Актуальні проблеми
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 292–298.
Детально проаналізовано ЗУ «Про основні

засади (стратегію) державної екологічної політи-
ки України на період до 2020 року». Охаракте-
ризовано неврегульовані моменти суспільних
відносин, що виникають під час вирощування
ГМ-рослин в агропромисловому комплексі. На-
голошено на необхідності формування нової еко-
логічної стратегії, рекомендовано передбачати
механізми та дієві заходи реалізації, а не лише
формальне декларування, зменшення узагальне-
них вимог до генетично модифікованих
організмів, розподіл та структурування даних
чинників в залежності від сфер застосування,
розмежування потенційних та реальних ризиків,
які мають бути першочерговим критерієм при
розробці законопроектів, введення дієвих ме-
ханізмів контролю: поділ на відповідні рівні та
структури з належними елементами.

06.01–02.14.431.
351.777.61(470) Степаненко В. С. Экологи-

ческая политика в области обращения с отхода-
ми производства и потребления на федеральном
уровне и в субъектах Российской Федерации /
В. С. Степаненко // Право и политика. — 2013.
— № 8. — С. 1076–1084.
Проанализирована экологическая политика, а

также правовое регулирование в области обра-
щения с отходами на федеральном и региональ-
ном уровнях. Выявлены недостатки правовой
регламентации в федеральном законодатель-
стве, проведен анализ предлагаемых изменений
федерального закона об отходах и анализ реги-
онального законодательства в этой сфере. Пра-
вовая основа обращения с отходами производ-
ства и потребления определяется Федеральным
законом от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления». Однако при
всей своей новаторской роли на конец 90-х го-
дов XX столетия в настоящее время он не мо-
жет решать актуальные проблемы обращения с
отходами. Его предписания не соответствуют
экологической ситуации, сложившейся в стране.
Многие из них не корреспондируются с совре-
менным международным, европейским и зару-
бежным законодательством. Содержание феде-
рального законодательства об отходах развива-
ется, дополняется и конкретизируется в субъек-
тах Российской Федерации. Более 30 субъектов
приняли региональные нормативные правовые



95

лема зводиться до необхідності безпечного видо-
бутку на території України так званого «сланце-
вого газу». Звернуто увагу, що, незважаючи на
всі економічні та політичні вигоди (здешевлення
газу, зняття залежності від зарубіжних поставок
і т. п.), які несе з собою сланцевий газ, його
видобуток може завдати непоправної шкоди сто-
літтями складеній екосистемі, порушити право
жителів України на безпечне навколишнє сере-
довище, стати чинником значних соціальних зру-
шень, міграційних процесів тощо.

06.01–02.14.435.
349.412(477):630 Годованюк А. Й. Полеза-

хисні лісосмуги вже більш як двадцять років
самі потребують захисту. Правові аспекти проб-
леми / А. Й. Годованюк // Актуальні проблеми
політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південно-
укр. центр гендер. проблем. — Одеса, 2013. —
Вип. 49. — С. 228–237.
Проведено аналіз сучасного законодавства,

яке регулює відносини, пов’язані з використан-
ням та охороною полезахисних лісових смуг.
Окреслено основні історичні етапи створення та
функціонування лісосмуг в Україні. Розкрито
безліч проблем, які пов’язані з передачею у
власність та аренду земель сільськогосподар-
ського призначення. Зазначено, що вирішення
проблеми життєдіяльності полезахисних смуг по-
требує злагодженої взаємодії та співпраці вчених
різних галузей наук для чіткого визначення пра-
вового режиму та збереження даних насаджень.

06.01–02.14.436.
349.6:504(477) Євстігнєєв А. Наукові підходи

до визначення предметів природоресурсного та
антропоохоронного права в контексті інтеграції
їх норм / А. Євстігнєєв // Вісник Київського
національного університету ім. Т.Шевченка.
Юридичні науки. — Київ, 2013. — Вип. 2. —
С. 57–60.
Проведено критичний аналіз позицій пред-

ставників науки екологічного права щодо ви-
знання та розуміння предметів природоресурс-
ного та антропоохоронного права. Наголошено
на доцільності виділення в якості складової при-
родоресурсного права також відносин щодо
відтворення використовуваних природних ре-
сурсів, що є необхідним для реалізації суб’єк-
тивного розуміння у відповідній сфері, так як
об’єктивно в процесі використання якісні харак-
теристики таких ресурсів погіршуються. Зазна-
чено, що досліджувана інтеграція природоресур-
сових та антропоохоронних норм стане реаль-
ною лише за умови визнання наявності відносин
щодо забезпечення екологічної безпеки у сфері
спеціального природокористування в якості са-
мостійного інституту права екологічної безпеки
як складової екологічного права. Це дозволить
створити умови, за яких антропоохоронні норми
мали б пріоритетне значення та реалізовувались
разом з природоресурсовими в межах одних
відносин — забезпечення екологічної безпеки у
сфері спеціального природокористування.

акты в области обращения с отходами, что
очень важно, поскольку невозможно создать
единый закон, который учитывал бы специфику
всех субъектов Российской Федерации.

06.01–02.14.432.
349.6:627.1(574) Хасенова М. Н. Методы эко-

номико-правового регулирования в области ис-
пользования и охраны водного фонда в Респуб-
лике Казахстан / М. Н. Хасенова // Евразий-
ский юридический журнал. — 2013. — № 3. —
С. 93–98.
Показано, что при переходе к устойчивым

темпам экономического развития требуется вни-
мание к тем методам экономико-правового регу-
лирования, которые могут обеспечить охрану
водного фонда. Рассмотрены виды методов эко-
номического механизма по реулированию ис-
пользования и охраны водного фонда. Приведе-
на методика расчета платы за пользование вод-
ными ресурсами поверхностных источников.

Див. також: 03.01–02.14.211.
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06.01–02.14.433.
349.6(477)(073) Каракаш І. І. Природноресур-

сове право України : програма навч. дисципліни
та плани семінар. (практ.) занять для студ. за
спец. «Правознавство» / І. І. Каракаш ;
НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2013. — 82 с.
Використано диференційований і водночас

комплексний підхід до висвітлення природоресур-
сових відносин, що відкриває широкі можливості
для поглиблення знань щодо особливостей право-
вого регулювання використання природних ре-
сурсів. Посібник є першою спробою подання ос-
новних положень правового регулювання викори-
стання природних ресурсів законодавством періо-
ду незалежної Української держави. Окремі розді-
ли навчальної дисципліни виходять за межі зако-
нодавчих вимог природоресурсових нормативно-
правових актів. Розкрито окремі положення су-
міжних галузей законодавства у сфері раціональ-
ного використання природних ресурсів, ознайом-
лено з конкретними вимогами технічних норм і
технологічних методів природокористування.

Ñ ò à ò ò ³

06.01–02.14.434.
349.6:553.981.23(477) Гайдай А. М. Видобу-

ток сланцевого газу в Україні: проблеми право-
вої інсталяції / А. М. Гайдай // Часопис Київ-
ського університету права. — 2013. — № 2. —
С. 266–269.
Обгрунтовано думку про необхідність зміни

законів для реалізації проекту, який підписаний
між урядом України та компанією ШЕЛЛ. Проб-
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06.01–02.14.437.
349.6:630(477) Кіндюк Б. Концепція О. Сурі-

лова щодо механізму державно-правового управ-
ління якістю навколишнього природного середо-
вища як джерело удосконалення лісового зако-
нодавства України / Б. Кіндюк // Право Украї-
ни. — 2013. — № 8. — С. 234–241.
Розглянуто концепцію механізму державно-

правового управління якістю навколишнього
природного середовища, яка розроблена
О. Суріловим. Звернуто увагу на часткове за-
кріплення окремих її положень у чинному лісо-
вому законодавстві України. Виокремлено сім
основних напрямів реалізації цієї концепції:
прийняття нормативно-правових актів, які регла-
ментують охорону і використання лісів; правове
закріплення раціонального використання лісо-
вих ресурсів; вжиття заходів щодо поліпшення
якості навколишнього середовища; міждержавне
співробітництво та кооперація; формування гар-
монійних відносин між природою і суспільством;
врахування місцевих умов і специфіки конкрет-
них природних об’єктів; розробка методик оцін-
ки вартості природокористування.

06.01–02.14.438.
349.6(282.5)(477) Муравська М. Л. Поняття

штучного водного об’єкта як об’єкта правових
відносин / М. Л. Муравська // Часопис Київ-
ського університету права. — 2013. — № 2. —
С. 277–281.
Проаналізовано поняття штучного водного

об’єкта, яке закріплене нормативно-правовими
актами України. Встановлено, що воно не дозво-
ляє ідентифікувати штучний водний об’єкт як
об’єкт правових відносин. Проведено порівнян-
ня відповідного визначення із поняттями водно-
го об’єкта, закріпленими в нормативно-правових
актах закордонних країн. На підставі аналізу ви-
явлена необхідність у новому підході до форму-
лювання поняття штучного водного об’єкта.
Підкреслено, що визначення правової категорії
має містити найголовніші юридичні та природні
ознаки. Виокремлено юридичні та природні озна-
ки штучного водного об’єкта. Серед них вибрано
найголовніші. Доведено, що штучний водний
об’єкт має розглядатись як екосистема. Мета
використання відповідного об’єкта є його найго-
ловнішою юридичною ознакою. Сформульовано
поняття штучного водного об’єкта.

06.01–02.14.439.
349.6:504.4(477) Петлюк Ю. С. Сучасні нау-

кові підходи щодо визначення поняття водного
права / Ю. С. Петлюк // Бюлетень Міністерства
юстиції України. — 2013. — № 8. — С. 68–72.
На основі аналізу доктринальних та енцикло-

педичних наукових джерел еколого-правового
змісту досліджено сутність сучасних наукових
підходів щодо визначення поняття водного пра-
ва України. Зазначено, що у сучасних наукових
підходах питання визначення поняття водного
права немає одностайності в поглядах науковців
щодо місця водного права в системі права Украї-

ни. Підкреслено, що узгодженість у науковій
сфері спостерігається щодо внутрішньої побудо-
ви водного права як системи правових норм, які
регулюють спільні відносини використання та
охорони вод.

06.01–02.14.440.
340.15:351.777.83(470) Пуряева А. Ю. Право-

вой статус городских лесов в России (конец
XIX — начало XX века) / А.Ю. Пуряева // Пра-
во и политика. — 2013. — № 5. — С. 679–683.
Рассмотрен правовой режим лесов, располо-

женных на территориях городов (городских ле-
сов) России в конце XIX — начале XX века.
Приведены нормы Лесных уставов разных ре-
дакций, действовавших в России до 1917 г., а
также первые акты советской власти, отражав-
шие правовой статус городских лесов. Автор
подчеркивает, что в дореволюционный период
города могли владеть лесами как на праве соб-
ственности, так и посредством закрепления не
на праве собственности. А особенностью право-
вого статуса городских лесов в первые годы
советской власти является отнесение городских
лесов к единому государственному лесному
фонду.

06.01–02.14.441.
349.414:624(477) Рахнянська Т. Екологічні

засади правового режиму земель капітального
будівництва / Т. Рахнянська // Вісник Київ-
ського національного університету ім. Т.Шев-
ченка. Юридичні науки. — Київ, 2013. — Вип. 2.
— С. 87–90.
Досліджено зміст екологічних засад правово-

го режиму земель, капітального будівництва на
основі концепції сталого розвитку. Для розумін-
ня змісту і значення екологічних засад (прин-
ципів) сталого землекористування у сфері капі-
тального будівництва сформульовано дефініцію
цього поняття. Проаналізовано різні наукові
підходи щодо принципів (засад) сталого приро-
докористування, зокрема, землекористування.
Запропоновано зміни до чинного містобудівного
законодавства України.

06.01–02.14.442.
349.6 Салиева Р. Н. Принципы правового ре-

гулирования отношений недропользования в го-
сударствах — участниках Содружества Незави-
симых Государств / Р. Н. Салиева // Евразий-
ский юридический журнал. — 2013. — № 4. —
С. 47–49.
Проанализированы принципы правового ре-

гулирования отношений недропользования и ис-
пользования энергоресурсов по законодатель-
ству стран — участниц СНГ, отмечаются тенден-
ции развития законодательства и формирования
общих принципов регулирования и подчеркива-
ется, что в силу сложившихся экономических
связей в сфере недропользования, использова-
ния энергоресурсов необходимы гармонизация,
унификация, координация законодательства
стран-участниц, их сближение с нормами между-
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народного права. Этому процессу могут поспо-
собствовать общие принципы правового регули-
рования отношений недропользования, закреп-
ленные в специальном законодательстве о не-
драх и недропользовании.

06.01–02.14.443.
349.6:504.4:039.586(477.41) Сьомочкіна Є.М.

Особливості правового регулювання водогоспо-
дарської діяльності на радіаційно небезпечних
землях навколо Чорнобильської АЕС /
Є.М. Сьомочкіна // Актуальні проблеми держа-
ви і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Ук-
раїни, НУ ОЮА. — Одеса,2012. — Вип. 68. —
С. 328–334.
Проаналізовано особливості регулювання во-

догосподарської діяльності на радіаційно небез-
печних землях навколо Чорнобильської АЕС.
Визначено термін «водогосподарська діяльність»
та надано окремі пропозиції. Виявлено не-

обхідність визначення в законодавстві поняття
водогосподарської діяльності. Розкрито особли-
вості правового регулювання такої діяльності на
радіаційно небезпечних землях, що полягають у
встановленні правил радіаційної безпеки і спе-
ціального порядку отримання прав на водокори-
стування, обумовлення цілей водокористування
чітко визначеними завданнями з подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи, коли ви-
конавцями таких завдань є окремі державні
спеціалізовані підприємства. Зазначено, що
відповідному регулюванню сприятиме визначен-
ня критеріїв безпеки водокористування; методи-
ки винесення у разі необхідності меж водоохо-
ронних зон та санітарно охоронних зон; розроб-
лення схем і техніко-економічного обґрунтуван-
ня водоохоронних заходів ДСП «Чорнобиль-
ський спеціальний»; звільнення від сплати збору
за спеціальне водокористування з метою подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи.
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12.00.07. ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÏÐÀÂÎ ² ÏÐÎÖÅÑ; Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÏÐÀÂÎ;
²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÐÀÂÎ

печення безпеки ключових об’єктів інфраструк-
тури.

07.01–02.14.447.
351.77:614.3/4(477)(075.8) Санітарно-епіде-

міологічна безпека : навч. посіб. / за заг. ред.
С. В. Пєткова ; МОН України. — Київ : Скіф,
2013. — 129 с.
Дослідження присвячене забезпеченню сані-

тарно-епідеміологічної безпеки в контексті адмі-
ністративно-правової реформи в Україні. Удос-
коналено понятійно-категоріальний апарат у са-
нітарно-епідеміологічній сфері. Проаналізовано
зарубіжний досвід притягнення до відповідаль-
ності за порушення у санітарно-епідеміологічній
сфері. Сформульовано низку конкретних пропо-
зицій та рекомендацій щодо вдосконалення чин-
ного законодавства України.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

07.01–02.14.448.
351.811.123(477)(043.3) Граділь А. О. Адміні-

стративно-правові засади оформлення дорожньо-
транспортних пригод : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.07 / Граділь Антон Олексан-
дрович ; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». — Запоріж-
жя, 2013. — 19 с.
Наведено теоретичне узагальнення й нове

вирішення наукового завданя, що виявляється у
визначенні адміністративно-правових засад
оформлення дорожньо-транспортних пригод.
Розкрито поняття ДТП, адміністративно-право-
вий статус суб’єктів публічної адміністрації, що
беруть участь в оформленні ДТП, провадження,
етапи, стадії та сутність адміністративних про-
цедур при оформленні ДТП. Виявлено, що осно-
вою процедури оформлення ДТП працівниками
ДАІ є стадія порушення справи про адміністра-
тивне правопорушення. Рорзкрито адміністра-
тивну процедуру оскарження матеріалів оформ-
лення ДТП, яка складається з чотирьох стадій:
провадження суб’єктів публічної адміністрації
за скаргами учасників ДТП на посадових осіб,
які здійснювали оформлення ДТП; дисциплі-
нарні провадження стосовно посадових осіб пуб-
лічної адміністрації, які допустили порушення
законодавства при оформленні ДТП; оспорюван-
ня матеріалів оформлення ДТП в суді; захист
Президентом України порушених у результаті
ДТП конституційних прав громадян. Виявлено
передовий досвід розвитку адміністративних
процедур оформлення ДТП у зарубіжних краї-
нах щодо спрощеного оформлення ДТП. Зробле-
но висновок, що поряд із засобами переконання
вагоме місце в системі вдосконалення адмініст-
ративно-правових засад оформлення ДТП мають
відігравати заходи адміністративного примусу;
зокрема, є потреба в збільшенні санкції за

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÏÐÀÂÎ
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07.01–02.14.444.
342.922:347.919.8(477) Коломоєць Т. О. Фено-

мен попередження як виду адміністративного
стягнення за законодавством України : моногра-
фія / Т. О. Коломоєць, Ю. Х. Куразов ; Запоріз.
нац. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 201 с.
Висвітлено потенціал попередження як виду

адміністративного стягнення за законодавством
України. Зосереджено увагу на генезі дослі-
дження попередження у вітчизняній адміністра-
тивно-правовій доктрині, визначенні його норма-
тивних засад у законодавстві.особливостях са-
мого заходу у системі адміністративних стяг-
нень, процедурних та проблемних питаннях, по-
в’язаних із застосуванням відповідного стягнен-
ня за вчинення адміністративних правопору-
шень. Особливу увагу приділено можливим шля-
хам вирішення відповідних питань, в т. ч. й із
урахуванням позитивного зарубіжного досвіду
врегулювання відповідного питання.

07.01–02.14.445.
342.922(477) Лук’янець Д. М. Адміністратив-

но-деліктні відносини в Україні: теорія та прак-
тика правового регулювання : монографія /
Д. М. Лук’янець. — Суми : Унів. кн., 2012. —
367 с.
Монографію присвячено актуальним пробле-

мам теорії та практики регулювання адміністра-
тивно-деліктних відносин в Україні. Основну
увагу приділено з’ясуванню змісту адміністра-
тивно-деліктних відносин, сучасним концепціям
адміністративної відповідальності, принципам
побудови та реалізації нормативної моделі адмі-
ністративної відповідальності в сучасних умовах,
а також проблемам систематизації адміністра-
тивно-деліктного законодавства.

07.01–02.14.446.
351.746.3(73) Матюхіна Н. П. Приватний сек-

тор безпеки США: шляхи розвитку та реалії
сьогодення : монографія / Н. П. Матюхіна. —
Харків : Юрайт, 2013. — 280 с.
Досліджено проблеми та тенденції розвитку

приватного сектора безпеки США як складової
системи забезпечення національної безпеки. На
основі аналізу значного масиву літературних
джерел, законодавчих актів, результатів дослід-
ницьких проектів визначаються основні сегмен-
ти приватного сектора безпеки США, види
служб, досліджуються проблеми регулювання
приватної безпеки, стану та якості її персоналу,
відбору, навчання персоналу і та ін. Особливу
увагу приділено розвитку приватної безпеки у
змінених умовах XXI століття, її значенню з точ-
ки зору протидії терористичним нападам, забез-
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ст. 124 КупАП; уведенні адміністративної відпо-
відальності за порушення термінів оформлення
ДТП водіями-учасниками: адміністратиному сти-
мулюванні страхових компаній щодо вчасного
здійснення виплати компенсації за пошкодже-
ний у результаті ДТП ТЗ.

07.01–02.14.449.
35.075(043.3) Задоя І. І. Адміністративно-пра-

вові засади реалізації права на доступ до дер-
жавної служби : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Задоя Іванна Іванівна ;
НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — 22 с.
Представлено комплексне дослідження адмі-

ністративно-правових засад реалізації права на
доступ до державної служби. Розглянуто істо-
ріографію дослідження доступу до державної
служби в різні періоди та визначено їхні харак-
терні особливості. Визначено сферу реализації
права на доступ до державної служби. З’ясова-
но співвідношення між правом на державну
службу та правом на доступ до державної служ-
би, визначено їхні спільні риси та відмінності.
Проаналізовано умови реалізації права на дос-
туп до державної служби, порівняно їх з умова-
ми у зарубіжних країнах та надано пропозиції
щодо удосконалення вітчизняного законодав-
ства. Охарактеризовано обмеження доступу до
державної служби, досліджено доцільність та
обгрунтованість їх застосування. Виявлено та
охарактеризовано адміністративно-правові га-
рантії реалізації права на доступ до державної
служби. Розглянуто адміністративно-правові
відносини, в яких відбувається реалізація права
на доступ до державної служби, здійснено їх
класифікацію. Досліджено конкурс як основний
спосіб забезпечення відкритого доступу грома-
дян до державної служби, а також з’ясовано
основні риси та можливості використання поза-
конкурсних способів заміщення посад у ме-
ханізмі реалізації права на доступ до державної
служби.

07.01–02.14.450.
342.951:351.751(043.3) Маштак К. С. Адміні-

стративно-правове забезпечення права на дос-
туп до публічної інформації : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Маштак Кирило
Сергійович ; МАУП. — Київ, 2013. — 20 с.
Досліджено сучасні питання адміністративно-

правового забезпечення права на доступ до пуб-
лічної інформації через визначення поняття,
структури та змісту адміністративно-правового
забезпечення права на доступ до публічної
інформації, а також діяльності органів держав-
ної влади у цій сфері. Виокремлено такі види ад-
міністративно-правових засобів забезпечення
права на доступ до публічної інформації: адмін-
істративно-правові засоби, що регулюють поря-
док охорони права доступу до публічної інфор-
мації; адміністративно-правові способи захисту
права доступу до публічної інформації; процесу-
альні засоби, які пов’язані з відновленням пору-
шеного права доступу до публічної інформації.

Зазначено, що комплексний аналіз форм адміні-
стративно-правового забезпечення права на дос-
туп до публічної інформації реалізується через
регулятивну, організаційну та процесуальну
форми. Досліджено механізм адміністративно-
правового забезпечення права на доступ до пуб-
лічної інформації. Надано пропозиції щодо вдос-
коналення чинного законодавства, що регулює
діяльність органів державної влади у цій сфері.

Ñ ò à ò ò ³

07.01–02.14.451.
342.922 Бевзенко В. М. Публічне правонас-

тупництво: сутність процедури та особливості /
В. М. Бевзенко // Право і суспільство. — 2013.
— № 6. — С. 140–149.
Проаналізовано особливості правового регу-

лювання й процедури передання компетенції від
одного суб’єкта владних повноважень (суб’єкта
публічної адміністрації) до іншого. Таке передан-
ня запропоновано іменувати публічним правона-
ступництвом. Виникнення публічного правонас-
тупництва, насамперед, визвано існуванням пра-
возобов’язуючих відносин між державою і люди-
ною. Наголошено на принциповому для публіч-
ного правонаступництва факті здійснення упов-
новаженими органами й посадовими особами
компетенції держави.

07.01–02.14.452.
351.77:644 Березовский А. И. Санитарно-эпи-

демиологический надзор за содержанием общего
имущества многоквартирного дома / А. И. Бере-
зовский // Право и политика. — 2013. — № 2.
— С. 274–281.
Статья освещает проблемы государственного

санитарно-эпидемиологического надзора за со-
держанием общего имущества в многоквартир-
ном доме. В статье автор проводит анализ нор-
мативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление санитарно-эпидемиологического
надзора за содержанием общего имущества мно-
гоквартирного дома. По результатам проведен-
ного анализа автором предлагаются идеи, кото-
рые направлены на правовое совершенствова-
ние надзора за санитарно-эпидемиологическим
благополучием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

07.01–02.14.453.
342.922 Босхамджиева Н. А. Детерминация

административной деликтности / Н. А. Босхамд-
жиева // Административное право и процесс. —
2013. — № 4. — С. 32–34.
Любые явления, происходящие в обществе,

взаимосвязаны и взаимозависимы. Не является
исключением и административная деликтность.
Административная деликтность, как и любые
другие явления социальной действительности,
имеет рационально объяснимые причины, усло-
вия и другие формы своего возникновения и
функционирования, выяснению которых будет
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способствовать детерминация. Категория детер-
минации позволяет раскрыть обусловленность,
выявить причины, условия и тенденции разви-
тия административной деликтности.

07.01–02.14.454.
346.9:342.9 Войнарівський М. М. Про право-

ву природу та гарантійне значення строків зас-
тосування адміністративно-господарських санк-
цій / М. М. Войнарівський // Актуальні пробле-
ми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 492–497.
Досліджено строки застосування адміністра-

тивно-господарських санкцій. Обґрунтовано, що
строки застосування адміністративно-госпо-
дарських санкцій необхідно розглядати як госпо-
дарсько-правову гарантію. Вивчено співвідно-
шення строків застосування адміністративно-
господарських санкцій із процесуальними стро-
ками та строками звернення до адміністративно-
го суду.

07.01–02.14.455.
342.9(44) Волков А.М. Отдельные вопросы

административного права в современной фран-
цузской литературе (на французском языке) /
Александр Михайлович Волков, Ирина Нико-
лаевна Мешкова // Административное право и
процесс. — 2013. — № 3. — С. 47–50.
Отмечено, что в рамках системы континен-

тальной семьи права существуют две школы
административного права — немецкая и фран-
цузская. Большое количество литературы по
отдельным вопросам административного права
издается на английском и немецком языках.
Обзору такой литературы на французском язы-
ке и посвящена данная статья.

07.01–02.14.456.
342.98:35.083.1 Голікова К. О. Дисципліна та

законність у державному управлінні: поняття та
способи їх забезпечення / К. О. Голікова // Ча-
сопис Київського університету права. — 2013. —
№ 2. — С. 110–113.
Досліджено роль органів державної влади в

розвитку і забезпеченні дисципліни та закон-
ності суспільних відносин. Визначено ознаки
суб’єктів державного управління, що здійсню-
ють свою діяльність у сфері дисципліни та за-
конності. Вказано на прогалини органів держав-
ної влади у сфері регулювання державного уп-
равління суспільних відносин. На підставі прове-
деного дослідження запропоновано шляхи вдос-
коналення дисципліни та законності в державно-
му управлінні.

07.01–02.14.457.
342.922:347.754 Гринюк Р. Ф. Правове забез-

печення інформаційного та технологічного ас-
пекту надання адміністративних послуг /
Р. Ф. Гринюк, О. М. Синкова // Часопис Київ-
ського університету права. — 2013. — № 2. —
С. 106–109.

Досліджено особливості правового забезпе-
чення інформаційного та технологічного аспекту
надання адміністративних послуг. Розкрито
особливості організаційно-правового забезпечен-
ня інформаційних та технологічних процедур
надання адміністративних послуг. Обґрунтовано
необхідність розробки і ухвалення комплексу
заходів, спрямованих на удосконалення органі-
заційно-правового забезпечення інформаційного
та технологічного аспектів надання адміністра-
тивних послуг в органах виконавчої влади.

07.01–02.14.458.
342.951 Дабіжук В. І. Адміністративно-пра-

вові відносини у сфері експортної безпеки
суб'єктів господарської діяльності / В. І. Дабі-
жук // Право і суспільство. — 2013. — № 5. —
С. 88–93.
Проаналізовано наукові підходи до визначен-

ня категорії «адміністративно-правові відноси-
ни» та визначено їх застосування у сфері екс-
портної безпеки суб'єктів господарської діяль-
ності. Сформульовано авторське визначення: під
адміністративно-правовими відносинами у сфері
експортної безпеки суб'єктів господарської
діяльності запропоновано розуміти суспільні від-
носини у зазначеній галузі у вигляді стійких
правових зв'язків між їх сторонами (суб'єкта-
ми), що виникають у процесі реалізації ними
суб'єктивних прав та обов'язків на підставі при-
писів адміністративно-правових норм, якими
вони встановлені та гарантовані.

07.01–02.14.459.
342.72(477) Даниленко А. П. Поняття та

структура адміністративно-правового статусу
органів місцевого самоврядування : теоретико-
правовий аспект / А. П. Даниленко // Право і
суспільство. — 2013. — № 6. — С. 187–190.
Здійснено аналіз навчально-методичної, нау-

кової, довідкової літератури та поглядів учених
щодо вивчення змісту поняття адміністративно-
правового статусу органів місцевого самовряду-
вання. Зазначено, що в науковій літературі
немає єдиної позиції визначення поняття адміні-
стративно-правового статусу органів місцевого
самоврядування. Сформульовано поняття «адмі-
ністративно-правовий статус органів місцевого
самоврядування», визначено його структуру,
яка містить такі елементи: цільовий блок, струк-
турно-організаційний блок та компетентний
блок.

07.01–02.14.460.
351.74(470) Денего В. В. О роли участковых

уполномоченных полиции в реализации админис-
тративных процедур по осуществлению админи-
стративного надзора за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы / Валерий Василь-
евич Денего // Административное право и про-
цесс. — 2013. — № 4. — С. 71–73.
Рассмотрены функции участкового уполномо-

ченного полиции по осуществлению наблюдения
за соблюдением лицами, освобожденными из
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мест лишения свободы, установленных судом
временных ограничений их прав и свобод, а так-
же за выполнением обязанностей, предусмот-
ренных федеральным законодательством. Аргу-
ментирована необходимость разработки админи-
стративного регламента по осуществлению по-
лицией административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.

07.01–02.14.461.
342.951:35 Журавель М. В. Основні підходи

до вивчення інституту «державне управління» у
вітчизняній та зарубіжній науці адміністративно-
го права / М. В. Журавель // Актуальні пробле-
ми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 466–471.
Розглянуто основні підходи до вивчення

інституту «державне управління» у вітчизняній
та зарубіжній науці адміністративного права.
Досліджено погляди українських (радянських)
та зарубіжних науковців щодо сутності держав-
ного управління. Вивчено зміну у поглядах на
зміст та призначення державного управління у
зв’язку з розпадом Радянського Союзу.

07.01–02.14.462.
351.851:378.34(470) Кабанова И. Е. Основ-

ные направления совершенствования законода-
тельства о стипендиальном обеспечении / Ири-
на Евгеньевна Кабанова, Виктория Дмитри-
евна Рудакова, Екатерина Сергеевна Шугри-
на // Административное право и процесс. —
2013. — № 4. — С. 15–18.
Рассмотрены основные изменения, которые

необходимо внести в действующее законода-
тельство в случае принятия проекта нового Фе-
дерального закона «Об образовании в РФ» в
части стипендиального обеспечения. Авторы
констатируют, что вместо огромного массива
законодательных и подзаконных актов необходи-
мо собрать все вопросы правового регулирова-
ния стипендиального обеспечения в едином до-
кументе. На уровне федерального закона необ-
ходимо установить основные требования,
предъявляемые к содержанию всех документов
(в том числе подзаконных и локальных актов),
регулирующих особенности назначения государ-
ственных, именных, персональных и иных видов
стипендий.

07.01–02.14.463.
347.963 Капустін М. В. Поняття представ-

ництва прокуратурою інтересів людини та дер-
жави в суді / М. В. Капустін // Актуальні
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / МОН-
молодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012.
— Вип. 68. — С. 517–524.
Проаналізовано поняття представництва про-

курором інтересів людини і держави в суді, ос-
новні складові елементи представництва та ха-
рактерні особливості. Надано загальне поняття
цього напряму діяльності. Вивчено характерні
ознаки представництва прокурором інтересів

громадянина або держави у суді, які відрізняють
його від договірного або законного представниц-
тва. Підкреслено, що найбільш обґрунтованим є
розуміння представництва прокурором як певної
системи правовідносин.

07.01–02.14.464.
35.082.4(477) Ківалов С. В. Принципи дер-

жавної служби в новому Законі «Про державну
службу» / С. В. Ківалов // Актуальні проблеми
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 7–16.
Проаналізовано новітні принципи державної

служби, передбачені у новому ЗУ «Про держав-
ну службу» (2011 р.): принцип верховенства
права, патріотизм, доброчесність, політична не-
упередженість, прозорість діяльності. Особливу
увагу приділено порівняльній характеристиці
принципів у чинному ЗУ «Про державну служ-
бу» (1993 р.) і новому ЗУ «Про державну служ-
бу» та принципів державної служби, передбаче-
них у законодавстві країн Західної Європи.

07.01–02.14.465.
342.922:347.77 Колесніченко В. В. Поняття

«суб’єкт адміністративно-правового захисту
інтелектуальної власності» та класифікація
суб’єктів / В. В. Колесніченко // Актуальні
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / МОН-
молодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012.
— Вип. 68. — С. 459–465.
Обґрунтовано поняття «суб’єкт адміністра-

тивно-правового захисту інтелектуальної влас-
ності» та здійснено класифікацію суб’єктів. Для
вирішення зазначеної проблеми визначено
сутність категорії «захист» щодо права інтелек-
туальної власності. Суб’єкт адміністративно-пра-
вового захисту інтелектуальної власності визна-
чено як особу, що відповідно до закону набуває
права та обов’язки в адміністративних правоза-
хисних відносинах, реалізує такі права з метою
досягнення конкретного результату щодо запо-
бігання і припинення порушень права інтелекту-
альної власності, притягнення винних до відпо-
відальності, відновлення порушеного права. За-
пропоновано таку класифікацію суб’єктів залеж-
но від сутності й характеру повноважень: спе-
ціальний суб’єкт — суб’єкт інтелектуальної
власності (творець об’єкта інтелектуальної влас-
ності та інші особи, яким належать особисті не-
майнові та (або) майнові права інтелектуальної
власності); владний суб’єкт; прокуратура; адмі-
ністративний суд. Вказано, що запропонована
класифікація не є остаточною.

07.01–02.14.466.
65.011 Кормич А. І. Ефективність управління:

фактори впливу та критерії рівня / А. І. Кормич
// Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. /
НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер. проблем.
— Одеса, 2013. — Вип. 50. — С. 12–17.
Розглянуто основні напрями і форми підви-

щення ефективності управлінської діяльності.
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Визначено критерії оцінки ступеня ефектив-
ності. Проаналізовано державну та громадську
складові цього процесу. Акцентовано увагу на
те, що впроваджується більш досконалий управ-
лінський механізм, що спирається на достатньо
широку соціальну та інституційну базу, яка
обіймає і державну, і недержавну сфери, по-
єднує державний і громадський контроль у роз-
поділі та використанні ресурсів для задоволення
суспільно значущих потреб і інтересів. Зазначе-
но, що тільки виключно комплексні та системні
зміни в управлінні можуть бути базисом для
ефективної роботи, спрямованої на реформуван-
ня та динамічний розвиток сучасного суспіль-
ства у всіх сферах та напрямах його життє-
діяльності.

07.01–02.14.467.
342.9 Костенников М. В. К вопросу о некото-

рых актуальных проблемах административного
права / М. В. Костенников // Право и полити-
ка. — 2013. — № 5. — С. 700–707.
Рассмотрен ряд наиболее актуальных проб-

лем науки административного права, а также
правоприменительной практики в сфере госу-
дарственного управления, экономики, финансов.
Кратко описана проблема, которая имеет место
в той или иной сфере административно-правовой
действительности, на основании чего сделан ряд
выводов. Приведены наиболее авторитетные
точки зрения на проблему, которая является
предметом рассмотрения в настоящей статье, а
также точка зрения автора.

07.01–02.14.468.
342.721-054.7(477) Кравченко В. Особливості

адміністративно-правового статусу іноземних
працівників у контексті тенденцій трудової
міграції в Україні / Володимир Кравченко //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 8. — С. 36–39.
Проаналізовано чинне законодавство України

щодо порядку працевлаштування іноземних пра-
цівників. Визначено особливості адміністратив-
но-правового статусу іноземних працівників у
контексті тенденцій трудової міграції в Україні.
Відмічено, що, зважаючи на сучасну тенденцію
трудової міграції та реформування законодав-
ства України, потребує змін Порядок видачі,
продовження сроку дії й анулювання дозвілів на
використання праці іноземців та осіб без грома-
дянства. Вказано на важливість питання вдоско-
налення співпраці органів, які відповідальні за
допуск іноземців в Україну, оформлення їм доку-
ментів на проживання та працевлаштування.

07.01–02.14.469.
351.822 Крикун В. Б. Особенности примене-

ния валютных ограничений в период экономи-
ческого кризиса / Виктор Борисович Крикун //
Административное право и процесс. — 2013. —
№ 4. — С. 58–61.
Проведено исследование путей совершен-

ствования валютной политики государства в

условиях функционирования кризисных явле-
ний. Отмечена важность обеспечения нацио-
нальной экономики иностранной валютой в мо-
менты роста спроса на нее. Обоснованы воз-
можные варианты регулирования валютных ог-
раничений, которые способствовали бы преодо-
лению последствий финансово-экономического
кризиса как на наличном, так и на безналичном
рынке.

07.01–02.14.470.
352:336.22 Крикун В. Б. Проблемы реализа-

ции антикризисных мер в сфере экономики на
региональном уровне / Виктор Борисович Кри-
кун // Административное право и процесс. —
2013. — № 5. — С. 55–59.

Cосредоточено внимание на наиболее суще-
ственных аспектах участия органов местного са-
моуправления в процессе преодоления кризис-
ных явлений в экономике. Рассмотрена проблема
разграничения полномочий по проведению анти-
кризисных мероприятий между органами местно-
го самоуправления и органами государственной
власти. Отмечена значительная дифференциация
источников формирования доходов в зависимос-
ти от статуса каждого элемента системы админи-
стративно-территориального устройства. Обо-
снована необходимость расширения сферы мест-
ного налогообложения как залога их активного
участия в реализации антикризисных мер.

07.01–02.14.471.
342.9 Купреев С. С. Аккредитация как совре-

менный метод административно-правового воз-
действия / С. С. Купреев // Административное
право и процесс. — 2013. — № 5. — С. 28–30.
Проанализировано современное понимание

института аккредитации. Несмотря на широкое
применение аккредитации в качестве метода
административно-правового воздействия, теоре-
тическая разработка данного института находит-
ся на низком уровне. Указано на необходимость
повышения внимания к аккредитации в науке
административного права.

07.01–02.14.472.
35(470) Купреев С. С. Содержание государ-

ственного управления: от конфронтации к комп-
ромиссу / С. С. Купреев // Право и политика. —
2013. — № 6. — С. 753–758.
Статья посвящена анализу содержания поня-

тия «государственное управление» с позиций
теории административного права и теории госу-
дарственного управления. Учитывая существен-
ные расхождения в понимании данного термина,
констатируется необходимость поиска компро-
мисса между представителями той и другой на-
уки по данному вопросу в интересах совместно-
го решения наиболее значимых проблем в обла-
сти государственного управления. Отдельно рас-
смотрен вопрос о соотношении государственно-
го управления с внутриорганизационной дея-
тельностью в рамках государственного
аппарата.
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07.01–02.14.473.
342.922:342 Мельник Р. Громадянське су-

спільство та держава в контексті адміністратив-
ного права / Р. Мельник // Право України. —
2013. — № 8. — С. 227–233.
Зроблено спробу встановити співвідношення

та взаємозалежність громадянського суспіль-
ства, держави та адміністративного права. Крізь
призму історичного та зарубіжного досвіду з’я-
совано зміст та сутність категорій «громадське
суспільство» та «держава». Особливу увагу при-
ділено аналізу передумов залучення громад-
ськості до реалізації державної влади. Зроблено
висновок про необхідність систематизації норм
права, які регламентують взаємодію громадян-
ського суспільства та держави, а також акцен-
тується увага на публічно-правовій природі на-
званих норм права. Доведено доцільність вве-
дення до змісту Особливого адміністративного
права окремої підгалузі права — права громад-
ської ініціативи.

07.01–02.14.474.
342.97:061.2(477) Меркулова К. О. Норматив-

но-правове регулювання адміністративно-право-
вих відносин за участю громадських організацій
/ К. О. Меркулова // Часопис Київського уні-
верситету права. — 2013. — № 2. — С. 136–
140.
Проаналізовано стан нормативно-правового

забезпечення діяльності громадських організацій
в Україні та з’ясовано окремі принципи, які ле-
жать в основі організації та діяльності євро-
пейських неурядових організацій, які знайшли
відображення у національному законодавстві.
Досліджено нормативно-правове регулювання
адміністративно-правових відносин за участю
громадських організацій. Виходячи з критерію
«юридичної сили» нормативно-правових актів,
виокремлено три базових рівні нормативно-пра-
вового забезпечення діяльності громадських
організацій в Україні (конституційний, законо-
давчий, підзаконний).

07.01–02.14.475.
35.073.55(410+73).001.36 Миловидов О. Д.

Органы внесудебного рассмотрения жалоб
гражданских служащих Великобритании и США
/ О. Д. Миловидов // Право и политика. —
2013. — № 2. — С. 169–173.
Объект исследования статьи составляет со-

вокупность материальных и процессуальных
норм права, регулирующих деятельность орга-
нов, осуществляющих внесудебное рассмотре-
ние жалоб гражданских служащих Великобрита-
нии и США, регламентирующих правовой статус
служащих, а также теоретические положения
проведенных научных исследований, посвящен-
ных изучению гражданской службы. Целью ра-
боты является выявление особенностей право-
вого регулирования внесудебного рассмотрения
жалоб гражданских служащих в Великобрита-
нии и США, статуса органов его осуществляю-
щих, а также процессуальной специфики внесу-

дебной защиты прав служащих. Методологичес-
кие основы исследования составляют общенауч-
ные (анализ и синтез, сравнение, описание,
обобщение, классификация, дедукция и индук-
ция) и частнонаучные (формально-юридический,
сравнительноправовой) методы познания. Ре-
зультатом проведенного исследования является
выявление специфики моделей внесудебной за-
щиты гражданских служащих в странах англо-
саксонской правовой семьи в соотношении с
особенностями национального правового регули-
рования. Результаты работы могут быть приме-
нены в совершенствовании нормативной базы, а
также правовых механизмов внесудебной защи-
ты прав гражданских служащих в Российской
Федерации. Выводы работы демонстрируют
принципиально различные, но эффективные под-
ходы к построению модели внесудебной защиты
прав гражданских служащих в форме рассмот-
рения их жалоб и вынесения по ним решений.

07.01–02.14.476.
351.74(470) Новиков В. В. Закономерности и

принципы построения системы управления
инфраструктурой органов внутренних дел /
Владимир Викторович Новиков // Админист-
ративное право и процесс. — 2013. — № 3. —
С. 43–47.
Рассмотрены закономерности и принципы по-

строения системы управления инфраструктурой
органов внутренних дел. Проведен анализ зако-
номерностей и принципов управления примени-
тельно к хозяйственной деятельности органов
внутренних дел. Выявлены проблемы их реали-
зации, предложены пути повышения эффектив-
ности управления инфраструктурой органов
внутренних дел на основе правильного выбора и
умелого сочетания используемых методов.

07.01–02.14.477.
342.925(470) Панфилов А. Н. Охранительные

нормы административно-деликтного законода-
тельства субъектов Российской Федерации в
сфере охраны объектов культурного наследия /
А. Н. Панфилов // Право и политика. — 2013. —
№ 6. — С. 784–797.
Рассмотрены проблемы установления в зако-

нах субъектов РФ административной ответ-
ственности за правонарушения в области охра-
ны объектов культурного наследия. На основе
анализа обширного правового материала автор
приходит к выводу о вторжении регионального
законодателя в компетенцию федеральных орга-
нов государственной власти. Законами субъек-
тов Федерации об административных правонару-
шениях нередко устанавливается администра-
тивная ответственность за нарушение правил и
норм, предусмотренных федеральными норма-
тивными правовыми актами. Охранительные
нормы региональных законов зачастую противо-
речат федеральным нормам либо дублируют их.
В связи с принятием и вступлением в силу в
августе 2013 г. Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 96-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
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декс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» уже в ближайшее время
в субъектах Российской Федерации ожидаются
кардинальные изменения в административно-де-
ликтном законодательстве.

07.01–02.14.478.
35.08.001.76 Пахомов І.М. Проблеми про-

цесів та механізмів модернізації державної
служби / І.М. Пахомов // Актуальні проблеми
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 447–452.
Розглянуто методологічні підходи до визна-

чення механізмів модернізації державної служби
в контексті системної методології. Зазначено,
що теорія модернізації — це одна з теорій су-
спільно-історичного розвитку, що вивчає перехо-
ди від традиційного суспільства до суспільства,
яке набуває нових властивостей своїх характе-
ристик, а модернізація — це процес перетворен-
ня різних сторін екзистенції суспільства, що
означає вирішення таких завдань для посттота-
літарних країн. Надано рекомендації щодо вико-
ристання системної методології в процесах роз-
витку державної служби.

07.01–02.14.479.
346.546.6(470) Писенко К. А. Антимонополь-

ный контроль в Российской Федерации и стан-
дарты административного права / Кирилл Анд-
реевич Писенко // Административное право и
процесс. — 2013. — № 3. — С. 31–36.
Исследована современная российская систе-

ма публичной защиты конкуренции с позиций
административно-правовой науки как предмет
адмнистративно-правового регулирования. Сопо-
ставлены современные реалии публично-право-
вого регулирования публичной защиты конку-
ренции в России и общепризнанные в мировом
опыте и науке российского административного
права стандарты административно-правового ре-
гулирования. Указанное исследование предваря-
ется историческим экскурсом в историю форми-
рования административно-правового регулирова-
ния современных публичных систем защиты
конкуренции.

07.01–02.14.480.
342.922:35.076:351.95 Приймаченко Д. В. Ок-

ремі напрями узагальнення іноземного досвіду
функціонування та діяльності органів адмініст-
ративно-деліктної юрисдикції та шляхи його
впровадження в Україні / Д. В. Приймаченко,
Р. В.Миронюк // Право і суспільство. — 2013.
— № 5. — С. 69–75.
Досліджено іноземний досвід функціонування

та діяльності органів адміністративно-деліктної
юрисдикції щодо притягнення осіб до адмініст-
ративної відповідальності таких країн, як Німеч-
чина, Італія, Іспанія, Австрія, Франція, Бельгія,
Греція, Чехія, Польща, РФ, Білорусія, Казах-
стан. Сформульовано й обґрунтовано положен-
ня, які потребують закріплення у вітчизняному

адміністративно-деліктному законодавстві. За-
значено, що розвиток адміністративно-деліктної
юриспруденції в Україні повинен здійснюватися
у напряму віддання пріоритетності розвитку
справ про адміністративні правопорушення адмі-
ністративним органам, а не суду.

07.01–02.14.481.
342.9 Припхан І. І. Державний контроль щодо

захисту суспільної моралі / І. І. Припхан // Ак-
туальні проблеми держави і права : зб. наук. пр.
/ МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Оде-
са, 2012. — Вип. 68. — С. 197–203.
Проаналізовано особливості та способи

реалізації громадського контролю у сфері захис-
ту суспільної моралі, розкрито проблеми його
інституціоналізації. Наголошено, що в Україні
органів державного контролю у сфері захисту
суспільної моралі є досить багато, проте повно-
важення більшості з них сформульовані у зако-
нодавстві не конкретно, не існує чіткого розпо-
ділу завдань, функцій і відповідальності між
різними органами і посадовими особами, що при-
зводить до паралелізму та неузгодженості у ро-
боті. З метою консолідації усіх видів державного
контролю, організації та методологічного впли-
ву, координації діяльності органів контролю,
зважаючи на визначеність контролю як функції
управлінської діяльності, важливість раціональ-
ного застосування та здійснення його у сфері
виконавчої влади, зроблено принциповий висно-
вок про необхідність створення на рівні цент-
рального органу виконавчої влади відповідного
органу зі спеціальним статусом. Запропоновано
утворити орган з орієнтованою назвою Комітет
з питань державного контролю у сфері виконав-
чої влади.

07.01–02.14.482.
342.9(477) Пухтецкая А. А. Концептуальные

подходы к обновлению системы принципов адми-
нистративного права Украины / А. А. Пухтецкая
// Известия высших учебных заведений. Право-
ведение. — 2013. — № 5. — С. 234–242.
Рассмотрены концептуальные подходы к

определению системы принципов администра-
тивного права Украины на основе демократичес-
кой трансформации предмета данной отрасли.
Отдельное внимание уделено рассмотрению вза-
имосвязей и взаимообусловленности целей дея-
тельности государства, развития общества,
функций органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления и обеспечиваю-
щих их правовых принципов, в частности, прин-
ципов административного права. Рассмотрено
влияние глобального административного права,
европейского административного права, принци-
пов надлежащей администрации на формирова-
ние национальной системы принципов админист-
ративного права в странах — членах Европей-
ского Союза и в Украине. Сформулированы со-
временные проблемы обновления системы прин-
ципов административного права Украины. Сде-
ланы выводы о том, что формирование системы
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принципов административного права необходи-
мо проводить с учетом влияния принципов гло-
бального административного права, европейско-
го административного права, принципов надле-
жащей администрации, специфики национально-
го развития отраслевых институтов администра-
тивного права. Для решения проблемы доктри-
нального пересмотра системы принципов адми-
нистративного права необходимо, в частности,
комплексно рассмотреть и сопоставить ценност-
ные ориентиры, основные задачи, функции и
компетенцию органов государственной власти,
правовые формы их деятельности, правовые ре-
жимы и особенности применения требований
отдельных принципов в их условиях.

07.01–02.14.483.
35.072.6:351.822(477) Сквирский И. О. Поня-

тие и основные признаки общественного контро-
ля в современной администраивно-правовой док-
трине Украины / Илья Олегович Сквирский //
Административное право и процесс. — 2013. —
№ 4. — С. 65–66.
Проведено исследование путей совершен-

ствования валютной политики государства в
условиях функционирования кризисных явле-
ний. Отмечена важность обеспечения нацио-
нальной экономики иностранной валютой в мо-
менты роста спроса на нее. Обоснованы воз-
можные варианты регулирования валютных
ограничений, которые способствовали бы пре-
одолению последствий финансово-экономическо-
го кризиса как на наличном, так и на безналич-
ном рынке.

07.01–02.14.484.
351.74(477):35.072.6 Сквирский И. О. Право-

охранительные органы Украины как объект об-
щественного контроля / И. О. Сквирский // Ад-
министративное право и процесс. — 2013. —
№ 5. — С. 59–61.
На основе анализа законодательства Украи-

ны, а также обобщения работ ученых-правове-
дов сделана попытка пересмотра содержания
категории «правоохранительные органы» как
объекта общественного контроля. Сформулиро-
вано авторское определение понятия «обще-
ственный контроль». Доказывается необходи-
мость замены категории «правоохранительные
органы» понятием «органы полиции». Отдельно
поставлен вопрос о сокращении количества го-
сударственных органов, выполняющих право-
охранительные функции. Предложено расши-
рить круг субъектов правоохранительной дея-
тельности, на которых должен быть направлен
общественный контроль.

07.01–02.14.485.
351.81(470) Скрынник А.М. Мониторинг

обеспечения транспортной безопасности в Рос-
сии / А.М. Скрынник // Право и политика. —
2013. — № 5. — С. 667–672.
Проведен анализ правового понятия и право-

вого регулирования осуществления надзорных

мероприятий методом мониторинга в области
транспортной безопасности, предложены пути
дальнейшего совершенствования системы мони-
торинга. Сформулировано определение понятия
«мониторинг обеспечения транспортной безо-
пасности» — это процесс систематического или
непрерывного сбора информации (наблюдения)
и анализ обобщенных данных состояния защи-
щенности объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств от актов незаконно-
го вмешательства, в том числе террористичес-
кой направленности, для выработки и принятия
необходимых решений по изменению или сохра-
нению заданных нормативно-правовых или (и)
нормативно-технических параметров.

07.01–02.14.486.
35.07:004.7(470) Смышляев С.М. Электрон-

ное государственное управление: региональный
уровень электронного правительства /
С. М. Смышляев // Актуальные проблемы рос-
сийского права. — 2013. — № 3. — С. 251–258.
Статья посвящена правовым проблемам реги-

ональной информатизации. Автор полагает, что
современное российское государство выбрало
путь построения «сервисного государства», ори-
ентированного на предоставление услуг, что в
XXI в. невозможно представить без информати-
зации государственного управления, в том числе
посредством применения электронных админист-
ративных регламентов. Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в системе
государственного управления в РФ осложнено,
по мнению автора, большим количеством управ-
ленческих уровней с точки зрения федеративно-
го устройства (федерация субъект-муниципали-
тет). Автор поддерживает мнение о том, что
сегодня требуется обеспечить эффективную де-
централизацию полномочий между уровнями
публичной власти в пользу субъектов РФ, и
предлагает распространить такую практику при
решении вопросов модернизации системы госу-
дарственного управления с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий на регио-
нальном уровне. В статье также обоснован вы-
вод о том, что внедрение информационно-комму-
никационных технологий в управленческую дея-
тельность в субъектах Российской Федерации
должно носить целевой характер в рамках про-
екта построения регионального сегмента элект-
ронного правительства. Кроме того, подчёркну-
то, что информатизация сама по себе не должна
проходить без одновременной модернизации го-
сударственного управления и наоборот.

07.01–02.14.487.
342.922:342.72/73(477) Соколенко О. К. За-

хист прав громадян як основна функція правової
держави / О. К. Соколенко // Часопис Київ-
ського університету права. — 2013. — № 2. —
С. 118–121.
Досліджено адміністративно-правовий ме-

ханізм захисту прав громадян у діяльності пра-
воохоронних органів України. Розглянуто права
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громадян як об’єкт адміністративно-правового
захисту. Висвітлено захист прав громадян як
комплексну багатопланову інтегративну ознаку
та функцію сучасної держави, водночас характе-
ризуючи її крізь призму конструкцій демокра-
тичної, правової та соціальної держави, природ-
ного права й громадянського суспільства. Звер-
нуто увагу, що усе викладене вище свідчить про
засадниче значення захисту прав громадян для
суспільного розвитку й формування сучасної
правової держави, забезпечення та реалізації її
соціального призначення щодо гарантування ре-
альності прав і свобод людини та громадянина.

07.01–02.14.488.
351.712(470) Старилов Ю. Н. Действитель-

ность административного договора / Юрий Ни-
колаевич Старилов, Константин Владимиро-
вич Давыдов // Административное право и про-
цесс. — 2013. — № 6. — С. 36–41.
Исследован феномен действительности адми-

нистративных договоров как особых форм уп-
равленческих действий и особых публично-пра-
вовых сделок, изучены основные условия дей-
ствительности (законность содержания, дееспо-
собность участников, совпадение воли и воле-
изъявления, надлежащая форма договора и со-
блюдение порядка его заключения). Рассмотре-
ны условия и последствия недействительности
административных договоров в результате де-
фектности условий действительности самих ад-
министративных соглашений, а также ввиду не-
действительности связанных с ними администра-
тивных актов.

07.01–02.14.489.
35.08:351.713(470) Трунина Е. В. Проблем-

ные вопросы классификации должностей граж-
данской службы (на примере Федеральной тамо-
женной службы) / Екатерина Владимировна
Трунина // Административное право и процесс.
— 2013. — № 4. — С. 42–46.
Рассмотрены вопросы классификации долж-

ностей гражданской службы таможенных орга-
нов. На ее примере обозначены имеющиеся в
настоящее время недостатки разделения долж-
ностей гражданской службы по категориям и
группам в целом. Внесены предложения по кри-
териям, которые можно использовать для клас-
сификации должностей гражданской службы
таможенных органов.

07.01–02.14.490.
35.08(574).001.73 Уварова Н. В. Реформа го-

сударственной службы в Республике Казахстан
/ Н. В. Уварова // Евразийский юридический
журнал. — 2013. — № 4. — С. 55–59.
Проанализированы основные этапы станов-

ления и развития института государственной
службы в Казахстане. Раскрыта новая модель
государственной службы в свете Стратегии раз-
вития республики на период до 2050 г. Целью
административной реформы является формиро-
вание кадрового потенциала, адаптированного к

новым экономическим условиям, способного на
качественно новом уровне обеспечить реализа-
цию внутренней и внешней политики государ-
ства; введение открытых и гласных процедур
отбора и продвижения государственных служа-
щих в соответствии с их деловыми качествами;
переход к карьерной модели государственной
службы с тем, чтобы создать условия для про-
фессионального роста, стабильности кадрового
состава и его социально-правовой защищеннос-
ти. Ожидаемыми результатами реформы явля-
ются: достижение авторитета государственной
службы среди населения, эффективная работа
государственных органов, обеспечение стабиль-
ного кадрового состава государственных орга-
нов в численном и профессиональном отноше-
нии, устранение коррупционных и иных крими-
нальных проявлений в среде государственных
служащих.

07.01–02.14.491.
339.165.4(477) Хаймінова Ю. В. Економічні

передумови розвитку національного судноплав-
ства / Ю. В. Хаймінова // Актуальні проблеми
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 244–250.
Розглянуто роль торговельного судноплав-

ства в розвитку світової економіки та економіки
України зокрема. Досліджено розвиток глобаль-
них морських перевезень, стан морських переве-
зень флотом України. Запропоновано розгляну-
ти торговельно-промислове судноплавство в
якості одного з напрямів розвитку національно-
го судноплавства в Україні.

07.01–02.14.492.
342.518 Черемисина А. О. Принцип целесооб-

разности органов исполнительной власти / Ана-
стасия Олеговна Черемисина // Администра-
тивное право и процесс. — 2013. — № 3. —
С. 66–67.
Рассмотрены правовые проблемы примене-

ния принципа целесообразности в практической
деятельности органов управления. Изложена
суть данного принципа, отмечен ряд как поло-
жительных, так и отрицательных его проявле-
ний. Затронут вопрос о соотношении принципа
целесообразности с принципом законности в
деятельности органов исполнительной власти.

07.01–02.14.493.
342.9:347.122 Щербакова Л. В. О реализации

публичных интересов при исполнении админист-
ративно-договорного обязательства / Л. В.Щер-
бакова // Право и политика. — 2013. — № 4. —
С. 456–464.
Проанализирован публичный интерес при

исполнении административно-договорного обяза-
тельства через призму таких критериев, как
критерий представителя интереса, критерий
«детектора» потребности, критерий «бенефициа-
ра», включающий количественный и временной
критерии, критерий правомерности, критерий
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вання : монографія / Т. О. Коломоєць, В. О. Нем-
ченко ; Запоріз. нац. ун-т. — Херсон : Гельвети-
ка, 2013. — 180 с.
Висвітлено питання формування внутрішньо-

го переконання судді в адміністративному про-
цесі та запропоновано авторське визначення
терміна. Зосереджено увагу на адміністративно-
му процесі як сфері об’єктивізації процесу фор-
мування внутрішнього переконання судді, дока-
зуванні як невід’ємній частині процесу форму-
вання внутрішнього переконання судді, суддів-
ському розсуді у формуванні відповідного пере-
конання та на інших факторах, які впливають на
формування внутрішнього переконання судді в
адміністративному процесі.

07.01–02.14.497.
342.925(477)(076) Настільна книга судді при

розгляді кримінальних справ адміністративного
судочинства : практ. посіб. / упоряд.
Д.М. Лівшиц. — Київ : ЦУЛ, 2013. — 354 с.
Наведено зразки процесуальних документів,

що найчастіше зустрічаються у практиці адміні-
стративного провадження. Для зручності вони
викладені за стадіями адміністративного проце-
су, розроблені на підставі вимог чинного законо-
давства України, документів Вищого адміністра-
тивного суду України, постанов Пленуму Вер-
ховного Суду України, судової практики, що
склалась на цей момент. Усі зразки є результа-
том інтелектуальної творчості судді, не зважаю-
чи на суворі вимоги КАС України до їх змісту і
форми.

Ñ ò à ò ò ³

07.01–02.14.498.
342.922:624(470) Алексеева А. С. Администра-

тивная ответственность за нарушения в строи-
тельстве / А. С. Алексеева // Административное
право и процесс. — 2013. — № 4. — С. 29–32.
Административная ответственность за нару-

шения в строительстве предусмотрена тремя
статьями главы 9 КоАП РФ. Статья посвящена
изучению составов административных правона-
рушений в строительстве. Автором предложено
внести изменения в административное законода-
тельство в части привлечения к ответственности
за нарушения в строительстве.

07.01–02.14.499.
342.565 Артеменко І. А. Громадські об’єд-

нання як учасники судового адміністративного
процесу: права та обов’язки / І. А. Артеменко
// Право і суспільство. — 2013. — № 6. —
С. 136–140.
Досліджено чинне законодавство України

щодо адміністративно-процесуального управлін-
ня громадських об’єднань. Доведено, що право-
суб’єктність сторони, третьої особи, скаржника
в апеляційному, касаційному провадженні, про-
вадженні за винятковими обставинами та заяв-
ника в провадженні за нововиявленими обстави-

сферы существования потребностей. Обоснова-
но авторское определение публичного интереса
при исполнении административно-договорного
обязательства, в основу которого положены
формальные и материальные характеризующие
признаки.

07.01–02.14.494.
351.74:349.6(470) Юнкина О. П. Особенности

административно-юрисдикционной деятельности
органов внутренних дел в экологической сфере
/ Оксана Петровна Юнкина // Администра-
тивное право и процесс. — 2013. — № 4. —
С. 46–50.
Рассмотрены место, роль органов внутренних

дел (полиции) в области окружающей среды и
природопользования. На основании анализа нор-
мативно-правовой базы и соответствующей ей
правоприменительной деятельности органов
внутренних дел в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности и правопорядка, целей и
задач экологической стратегии России, ретро-
спективного анализа деятельности подразделе-
ний экологической милиции обоснованы и пред-
ложены основные направления совершенствова-
ния деятельности полиции в экологической сфе-
ре, ее цели и основные задачи.

Див. також: 01.01–02.14.24, 02.01–02.14.129,
03.01–02.14.189, 05.01–02.14.351.
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07.01–02.14.495.
342.925:347.956/958:352.075(477) Ківалов С. В.

Особливості провадження у справах щодо
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів
та посадових осіб місцевого самоврядування у
судовому порядку : монографія / С. В. Ківалов,
Л. Р. Біла-Тіунова, І. С. Козій ; НУ ОЮА. —
Одеса : Фенікс, 2013. — 256 с.
Висвітлено особливості здійснення прова-

дження в адміністративному суді у справах
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності
органів та посадових осіб місцевого самовряду-
вання. На підгрунті здобутків сучасних вітчизня-
них та зарубіжних вчених проаналізовано та
розвинуто на теоретичному та нормативному
рівнях питання судового порядку розгляду й
вирішення справ щодо оскарження рішень, дій
чи бездіяльності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування. Емпіричну базу
дослідження становлять рішення адміністратив-
них судів України різних рівнів; узагальнення
судової практики; інформаційні листи Вищого
адміністративного суду України.

07.01–02.14.496.
342.925 Коломоєць Т. О. Внутрішнє переко-

нання судді в адміністративному процесі : теоре-
тико-правовий та праксеологічний аспект форму-
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нами може здійснюватися і об’єднанням грома-
дян, ї їх членами. Обґрунтовано, що для кожно-
го учасника адміністративних процесуальних
відносин адміністративна процесуальна право-
суб’єктність має особливості, які позначаються
на обсязі процесуальних прав та обов’язків.

07.01–02.14.500.
342.922(470) Барамзина О. Н. Права лица, в

отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении,
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ / Ольга
Николаевна Барамзина // Административное
право и процесс. — 2013. — № 3. — С. 59–60.
Рассмотрены права лиц, в отношении кото-

рых ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении, установленные
ст. 25.1 КоАП РФ, поскольку четкое определе-
ние законодателем прав и обязанностей такого
субъекта административной ответственности
как лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правона-
рушении, необходимо для защиты прав лица при
производстве по делу, а также для защиты лич-
ности от незаконного и необоснованного привле-
чения к административной ответственности,
ограничения ее прав и свобод.

07.01–02.14.501.
342.922:624(470) Болтанова Е. С. Админист-

ративная ответственность за нарушения градо-
строительного законодательства в нормотвор-
ческой деятельности субъектов РФ / Е. С. Бол-
танова // Административное право и процесс.
— 2013. — № 5. — С. 40–43.
В статье с учетом природы градостроитель-

ных отношений акцентировано внимание на не-
обходимости принятия субъектами РФ норм об
административной ответственности в этой сфе-
ре. На основании решений судебно-арбитражной
практики указываются нарушения, допускаемые
субъектами РФ при принятии положений об
административной ответственности за наруше-
ния законодательства о градостроительной дея-
тельности.

07.01–02.14.502.
35.072.6:347.91/95(470) Вельмин А. С. Актив-

ность суда и реализация распорядительных прав
лицами, участвующими по делам об администра-
тивном надзоре в гражданском процессе / Алек-
сандр Сергеевич Вельмин // Административное
право и процесс. — 2013. — № 3. — С. 40–43.
Институт административного надзора за ли-

цами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды, был возрожден в российском праве и отне-
сен к ведению суда в порядке гражданского
судопроизводства. В статье проанализированы
проблемы осуществления участниками данного
производства принадлежащих им распоряди-
тельных (специальных) прав, а также допусти-
мые пределы активности суда по таким делам,
что способствует осмыслению правовой приро-
ды дел об административном надзоре.

07.01–02.14.503.
351.95(470) Видашев И. И. К вопросу о со-

здании административных судов в Российской
Федерации / И. И. Видашев // Евразийский
юридический журнал. — 2013. — № 4. —
С. 114–119.
В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции

РФ судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства.
Об этом написано в ст. 4 и ст. 26 ФКЗ «О судеб-
ной системе», где сказано, что кроме уже суще-
ствующих судебных органов могут быть сформи-
рованы специализированные суды по рассмотре-
нию гражданских и административных дел, уч-
реждаемые федеральным конституционным за-
коном. Но на данный момент административное
производство не осуществляется каким-либо
единым органом, хотя в юридической литерату-
ре обоснованы весьма веские причины ее фор-
мирования. В статье рассмотрены различные
модели административной юстиции в странах
мира, проанализирован опыт страны и в конце
сформированы принципы создания администра-
тивных судов на территории РФ.

07.01–02.14.504.
342.565.4(477) Вільгушинський М. Й. Зміст

та форми взаємодії судів загальної юрисдикції з
громадськістю / М. Й. Вільгушинський // Бюле-
тень Міністерства юстиції України. — 2013. —
№ 8. — С. 73–84.
Досліджено сутність взаємодії суддів загаль-

ної юрисдикції з громадськістю та класифікацію
можливих її форм через юридичні та органі-
заційні форми управління. Наголошено на тому,
що функціонування судів не завершується там,
де закінчується судовий процес. Підкреслено,
що пріоритетним завданням для українських
судів є те, що вони повинні бути налаштовані на
постійний суспільний діалог не лише у межах
реалізації правосуддя, а й поза ним. Зазначено,
що вітчизняне законодавство, яке стосується
організації та функціонування судів загальної
юрисдикції, дає доволі широкі можливості кері-
вництву судів налагоджувати взаємодію (спів-
працю) з «приватним сектором». Така взаємодія
успішно розвивається в Україні, однак даний
напрямок роботи вимагає певної інтенсифікації
та подальшого юридичного забезпечення.

07.01–02.14.505.
342.922 Гулягин А.Ю. Субъекты админист-

ративной юрисдикции: структура и содержание
/ Александр Юрьевич Гулягин // Государствен-
ная власть и местное самоуправление. — 2013.
— № 4. — С. 26–29.
Отмечено, что ряд государственных органов

осуществляют специфические управленческие
функции в предметных сферах правоотношений.
Они нацелены на обеспечение законности и пра-
вопорядка. Предложено на функциональной ос-
нове классифицировать эти органы как правоох-
ранительные органы в сфере административной
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юрисдикции. Раскрываются научные понятия,
обосновывающие данную классификацию. Рас-
смотрены элементы, включенные, по мнению
автора, в структуру субъекта административной
юрисдикции.

07.01–02.14.506.
342.951:35 Закаленко О. В. Засоби захисту

відповідача від позову: адміністративно-процесу-
альний аспект / О. В. Закаленко // Актуальні
проблеми держави і права : зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Оде-
са, 2012. — Вип. 68. — С. 498–503.
Вивчено поняття засобів захисту позивача

від адміністративного позову, особливостей по-
дання заперечення відповідача. Визначено мож-
ливості запровадження інституту зустрічного
позову щодо окремих категорій справ. Підкрес-
лено, що доцільність запровадження інституту
зустрічного позову дозволить більш повно і
об’єктивно дослідити обставини справи, встано-
вити справжні взаємовідносини сторін, виключи-
ти можливості винесення взаємо суперечливих
судових рішень. При цьому зустрічний позов до-
цільно подавати на стадії попереднього судового
засідання, що забезпечує відповідачу захист
його права та інтересів проти пред’явленої до
нього вимоги позивачем.

07.01–02.14.507.
342.565 Іванцов В. О. Фіксування судового

процесу технічними засобами: місце та особли-
вості застосування в адміністративному судо-
чинстві України / В. О. Іванцов // Актуальні
проблеми держави і права : зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса,
2012. — Вип. 68. — С. 471–478.
Визначено місце повного фіксування судово-

го процесу технічними засобами та використан-
ня технічних засобів особами, присутніми у залі
судового засідання, серед категоріального апа-
рату адміністративного судочинства. Особливу
увагу приділено встановленню особливостей ре-
алізації нормативно-правових положень, що рег-
ламентують фіксування судового процесу тех-
нічними засобами. Підкреслено, що повне фіксу-
вання судового процесу за допомогою звукоза-
писувального технічного засобу та використання
технічних засобів особами, присутніми у залі
судового засідання, у тому числі із застосуван-
ням стаціонарної апаратури необхідно визнати
складовими одного поняття і об’єднати їх кате-
горією «фіксування судового процесу технічни-
ми засобами».

07.01–02.14.508.
342.922 Канунникова Н. Г. Актуальные про-

блемы борьбы с административными правонару-
шениями / Наталья Геннадьевна Канунникова
// Административное право и процесс. — 2013.
— № 4. — С. 5–11.
Предпринят комплексный подход к изучению

проблем борьбы с такими противоправными де-
яниями, как административные правонаруше-

ния. В целях всестороннего освещения пробле-
мы приведена статистика, свидетельствующая о
масштабах их роста, прослеживается история
возникновения и развития данного правового
института, осуществлен сравнительный анализ с
зарубежным законодательством, освещены юри-
дические методы борьбы с правонарушениями.

07.01–02.14.509.
342.925+343.13 Марфицин П. Г. Показания

и объяснения в административно-процессуаль-
ном и уголовно-процессуальном праве: вопросы
терминологии / П. Г. Марфицин, А. В. Марты-
нов // Административное право и процесс. —
2013. — № 5. — С. 34–38.
Проведен сравнительно-правовой анализ тер-

минов «показания» и «объяснение» в уголовном
процессе и в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. Сделаны выводы
о сходстве и различиях в вопросах, связанных с
трактовкой и использованием показаний и
объяснений в уголовном процессе и производ-
стве по делам об административных правонару-
шениях.

07.01–02.14.510.
342.925 Панова И. В. Административное су-

допроизводство или административный суд? /
И. В. Панова // Административное право и про-
цесс. — 2013. — № 5. — С. 20–27.
Рассмотрены такие актуальные проблемы

административного судопроизводства, как ре-
формирование порядка рассмотрения дел, возни-
кающих из административных правоотношений,
в судах общей юрисдикции и арбитражных су-
дах, что требует решения как законодательных,
так и организационных задач. Исследованы су-
ществующие законопроекты в данной области и
предложены варианты их корректировки.

07.01–02.14.511.
342.925(477) Сонюк О. В. Проблема визна-

чення об’єкта правовідносин у сфері адміністра-
тивного судочинства / О. В. Сонюк // Часопис
Київського університету права. — 2013. — № 2.
— С. 143–146.
Проаналізовано чинне законодавство України

щодо визначення об’єкта правовідносин у сфері
адміністративного судочинства. Вказано на
відсутність в сучасній науковій і навчальній
літературі усталеного, загальновизнаного понят-
тя «об’єкт адміністративно-процесуальних пра-
вовідносин». Проаналізовано класичні концепції
(теорії) об’єкта правовідносин: моністичну та
плюралістичну. Під об’єктом правовідносин ав-
тор розуміє те, на що спрямований взаємозв’я-
зок суб’єктів, те, чому вони взаємодіють, те, з
приводу чого виникають правовідносини, що
визнається їх предметом. Звернуто увагу на роз-
межування поняття об’єкта матеріальних та
процесуальних адміністративних правовідносин.
Сформульовано визначення поняття об’єкта та
предмета правовідносин у сфері адміністратив-
ного судочинства.
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07.01–02.14.512.
342.925(470).001.73 Старилов Ю. Н. Реализа-

ция конституционных гарантий и модернизация
административно-правового регулирования /
Ю. Н. Старилов // Административное право и
процесс. — 2013. — № 6. — С. 2–13.
В статье с позиции реализации конституци-

онно-правовых норм рассмотрена политика и
практика модернизации российского государ-
ства и отдельных видов государственной дея-
тельности. Сделан вывод о приоритетных на-
правлениях модернизации административного
права, планируемыми итогами которой является
создание новых административно-правовых норм
и институтов административного права, способ-
ных гарантировать высокое качество публичного
управления и эффективную правовую защиту
субъектов права. Особое внимание уделено про-
блемам современного развития административ-
ного правосудия.

07.01–02.14.513.
342.925:347.948:(340.6:620.2)(477) Целуйко О. В.

Правове регулювання організації судових това-
рознавчих експертиз та експертних товарознав-
чих досліджень в Україні / О. В. Целуйко //
Часопис Київського університету права. — 2013.
— № 2. — С. 122–126.
Проаналізовано правове регулювання органі-

зації судових товарознавчих експертиз та екс-
пертних, товарознавчих досліджень в Україні.
Сформовано наукову позицію щодо можливості
вирішення за допомогою судової експертизи
правових питань, які мають значення для спра-
ви, визначивши її предмет та завдання. Розкри-
то елементи оцінки висновку правової експерти-
зи та визначено можливості його використання
в судочинстві. Висвітлено особливості судових
товарознавчих експертиз та експертних товаро-
знавчих досліджень, які проводяться як згідно з
вимогами ЗУ «Про захист прав споживачів», так
і в процесі розслідування правопорушень та
цивільних майнових спорів. Розглянуто спе-
ціальні знання експерта (спеціаліста), якому до-
ручається проведення судових товарознавчих
експертиз та експертних досліджень.

07.01–02.14.514.
342.922:351.824.11(470) Чашин А. Н. Методи-

ка правозащитной деятельности при привлече-
нии к административной отвественности за де-
монтаж системы отопления / Александр Нико-
лаевич Чашин // Административное право и
процесс. — 2013. — № 5. — С. 49–51.
Рассмотрены правовые аспекты деятельнос-

ти по демонтажу центральной системы отопле-
ния квартиры в многоквартирном жилом доме,
ознакомление с которыми позволит как грамот-
но оформить все необходимые документы на
стадии получения разрешения демонтировать
систему отопления жилого помещения, так и
защитить себя или своего клиента в админист-

ративном органе или суде при привлечении к ад-
министративной ответственности за совершение
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.21
КоАП РФ.

ÌÈÒÍÅ ÏÐÀÂÎ
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07.01–02.14.515.
342.922:351.713(477)(043.3) Кравець М. О.

Адміністративно-правова кваліфікація порушень
митних правил : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Кравець Марина Олександрів-
на ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ,
2013. — 19 с.
Сформульовано поняття «адміністративно-

правова кваліфікація» та визначено її види. Про-
аналізовано поняття «порушення митних пра-
вил» та з’ясовано їх місце в структурі адмініст-
ративних деліктів. Приділено увагу визначенню
основних підстав та передумов кваліфікації. За-
пропоновано практичні рекомендації щодо удос-
коналення юрисдикційної діяльності митних
органів під час притягнення правопорушників до
адміністративної відповідальності. Сформульова-
но пропозиції щодо внесення змін і доповнень до
чинного адміністративного та митного законо-
давства України.

Ñ ò à ò ò ³

07.01–02.14.516.
342.951:339.543.6 Гармаш Є. В. Міжнародне

співробітництво з питань митної справи /
Є. В. Гармаш // Митна справа. — 2013. — № 5.
— С. 73–79.
Досліджено питання міжнародного співробіт-

ництва у сфері митної справи. Розглянуто ос-
новні напрями співробітництва у галузі митної
справи та основну увагу приділено питанням
співробітництва України та Польщі. Визначено
перспективи розвитку взаємовідносин у сфері
митної справи України з Польщею й іншими
країнами центрально-східного регіону Європи.
Здійснено аналіз ефективності основних на-
прямків співробітництва у сфері митної справи.
Розроблено теоретичні та практиичні пропозиції,
спрямовані на підвищення й активізацію діяль-
ності митних служб України й країн Європи.

07.01–02.14.517.
342.922:351.713(477) Додін Є. В. Санкції за

порушення митних правил / Є. В. Додін // Мит-
на справа. — 2013. — № 6. — С. 73–85.
Обгрунтовано думку про те, що з набуттям

незалежності України виникла нова галузь пра-
ва — митне. Зазначено, що його основу склада-
ють митні правила, за порушення яких застосо-
вується особливий вид правової санкції. У зв’яз-
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ку з цим запропоновано переглянути ставлення
правників до системи правових санкцій, а також
сформовану позицію законодавця, який вважає
санкції за порушення митних правил адміністра-
тивно-правовими санкціями, та визнати їх само-
стійним видом санкцій.

07.01–02.14.518.
349.225.65 Жданова В. П. Дисциплінарне

правопорушення посадової особи митного орга-
ну: ознаки, склад та поняття / В. П. Жданова //
Університетські наукові записки : Часопис
Хмельниц. ун-ту управління та права : Право.
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2013.
— Вип. 3. — С. 373–379.
Розглянуто окремі питання, пов’язані з роз-

криттям поняття, ознак та складу дисциплінар-
ної відповідальності посадових осіб митної
служби України за Дисциплінарним статутом
митної служби України. Виділено, що цінним
для суспільства є такий стан трудових взаємо-
відносин, при яких працівник сумлінно виконує
функціональні обов’язки. Здійснено теоретико-
правовий аналіз змісту дисциплінарного про-
ступку та правопорушення, його ознаки. Оха-
рактеризовано види юридичної відповідальності,
які можуть застосовуватись за такі правопору-
шення. Зазначено види дисциплінарних стяг-
нень, які можуть бути застосовані за вчинення
дисциплінарних правопорушень, які визначені у
п. 22 Статуту до посадових осіб митної служби
України.

07.01–02.14.519.
351.713:339.543:364(477) Коваль Н. О. Особ-

ливості митного контролю за переміщенням че-
рез митний кордон України гуманітарної допомо-
ги / Н. О. Коваль // Митна справа. — 2013. —
№ 6. — С. 114–124.
Розкрито особливості застосування органами

доходів і зборів України митного контролю при
переміщенні через митний кордон України гума-
нітарної допомоги. Виділено основні риси митно-
го контролю. Детально розглянуто конкретні
форми митного контролю, які застосовують по-
садові особи митниць при переміщенні гумані-
тарної допомоги через митний кордон України.
Звернено увагу на незастосування органами до-
ходів і зборів попереднього документального
контролю до товарів, які визнані в установлено-
му порядку гуманітарною допомогою і надходять
на митну територію України.

07.01–02.14.520.
351.713:339.543 Кормич Б. А. Митні режими

як інститут митного права / Б. А. Кормич //
Митна справа. — 2013. — № 6. — С. 86–92.
Проаналізовано зміст та сутність митних ре-

жимів з позиції національного та міжнародного
права. Визначено характерні риси та основні
елементи митних режимів. Зазначено, що митні
режими не слід розглядати в якості окремого
виду адміністративно-правових режимів, оскіль-
ки митні режими відрізняються як з позиції

мети застосування — реалізація законодавства в
сфері державної митної справи, так і з позиції
функціонального призначення — задоволення
потреб учасників ЗЕД. Стверджується, що
митні режими мають в першу чергу процедур-
ний характер, визначаючи порядок застосування
норм законодавства з питань державної митної
справи у тимчасових митних ситуаціях. Рекомен-
довано у вищевказаному аспекті сприйняти
міжнародні стандарти, які визначають подібні
сукупності правових норм, в якості митних про-
цедур та розглядати митний режим як особли-
вий порядок вирішення індивідуальних справ
щодо переміщення товарів.

07.01–02.14.521.
341.241.8 Можуга В. В. Стандарты Всемир-

ной торговой организации и правовое регулиро-
вание в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС:
вопросы соответствия / В. В. Можуга // Меж-
дународное право и международные организа-
ции. — 2013. — № 4. — С. 583–588.
Рассмотрено соотношение стандартов право-

вого регулирования в рамках Таможенного со-
юза ЕврАзЭС со стандартами ВТО. Особое вни-
мание уделено проблемам соотношения норм
Таможенного кодекса Таможенного союза с по-
ложениями Международной конвенции об упро-
щении и гармонизации таможенных процедур.
Представлена классификация региональных тор-
говых соглашений в зависимости от степени
экономической и околоэкономической интегра-
ции стран. Выделены проблемы, связанные с
необходимостью соблюдения юридических обя-
зательств, наложенных на государства различ-
ными международно-правовыми документами.
Подчеркнуто, что нормативно-правовая база РФ
базируется на стандартах ВТО и в целом соот-
ветствует их требованиям. Наличие двусторон-
них соглашений РФ с третьими странами зако-
нодательно обусловлено и не противоречит тре-
бованиям ВТО.

07.01–02.14.522.
351.713:339.543(477) Ніканорова О. В. Особ-

ливості правовідносин, що пов’язані зі здійснен-
ням контролю / О. В. Ніканорова // Митна
справа. — 2013. — № 6. — С. 132–139.
Висвітлено державний контроль як складову

державного управління, що є одним із основних
засобів забезпечення законності в Україні, а
також митний контроль як виконавчо-розпоряд-
ницьку функцію держави, що здійснюється спе-
ціально уповноваженими державними органами.
Зазначено, що істотна різноманітність досліджу-
ваних правовідносин ускладнює їх аналіз, однак
все-таки дає змогу встановити окремі специфічні
особливості. Звернуто увагу, що управлінська
діяльність митних органів значною мірою реалі-
зується через митно-адміністративні правові
відносини, що пов’язані зі здійсненням митного
контролю. Підкреслено, що вказана діяльність
справляє істотний вплив на зовнішньоекономічні
відносини України.
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07.01–02.14.523.
351.713:340.6(477) Павлишин М. Л. Актуалі-

зація проблем експертизи в митній і податковій
системі / М. Л. Павлишин, Я. І. Ковалик,
Є.Ш. Бурак // Митна справа. — 2013. — № 6.
— С. 109–113.
Досліджено питання, які пов’язані із реорга-

нізацією ДМСУ та ДПСУ в Міністерство до-
ходів і зборів України. Визначено структуру і
завдання Спеціалізованої лабораторії з питань
експертизи та досліджень Міндоходів України.
Підтримано пропозицію Л. Г. Карпенка щодо до-
повнення ЗУ «Про судову експертизу» нормою
про те, що до кола експертних органів, висновки
яких є доказами у кримінальних справах, необ-
хідно включити Спеціалізовану лабораторію з
питань експертизи та досліджень Міндоходів
України. Сформульовано пропозиції щодо підго-
товки професіоналів зазначеної сфери.

07.01–02.14.524.
351.713:336.244(477) Федотов О. П. Визна-

чення правового статусу митниці в адміністра-
тивній системі територіальних органів Міністер-
ства доходів і зборів України / О. П. Федотов
// Митна справа. — 2013. — № 6. — С. 93–102.
На підставі положень законодавства України

з питань державної митної справи розкрито ос-
новні аспекти функціонування митниць як дер-
жавних установ, які забезпечують виконання
одного з найважливіших завдань у сфері реалі-
зації державної митної політики, — стягнення з
фізичних та юридичних осіб митних платежів
(податків, зборів, інших додаткових бюджетних
надходжень) за переміщення цими особами
(платниками податків) через митний кордон Ук-
раїни зовнішньоекономічних товарів та здійснен-
ня контролю за декларуванням митних платежів
платниками податків та оподаткуванням митни-
ми платежами матеріальних цінностей, що є
об’єктами імпортно-експортних операцій. Звер-
нуто увагу, що процес адміністрування митних
платежів є невід'ємною частиною загальної
стратегії нашої держави та служить наповненню
загальнодержавними прямими та непрямими по-
датками загального та спеціального фондів Дер-
жавного бюджету України.

07.01–02.14.525.
351.713(470):339.52“1994” Халипов С. В. Тамо-

женное регулирование в условиях членства Рос-
сийской Федерации во Всемирной торговой орга-
низации / С. В. Халипов // Евразийский юриди-
ческий журнал. — 2013. — № 2. — С. 24–30.
Рассмотрены последствия вступления Рос-

сийской Федерации во Всемирную торговую
организацию (ВТО) для сферы таможенного ре-
гулирования. Проведен сравнительный анализ
положений права ВТО с отдельными института-
ми таможенного законодательства Таможенного
союза и законодательства Российской Федера-
ции о таможенном деле. Дана оценка соответ-
ствия мер таможенного регулирования требова-
ниям Генерального соглашения по тарифам и
торговле 1994 г. и другим соглашениям ВТО.
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07.01–02.14.526.
347.73(043.3) Світлюк Н. В. Правовий режим

реєстрів платників податків : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Світлюк Ніна
Василівна ; ДНДІ МВС України. — Київ, 2013.
— 20 с.
Створено цілісне й комплексне наукове уяв-

лення про сутність і призначення реєстрів плат-
ників податків. Визначено особливості їх скла-
дання, ведення та користування даними, що
містяться в цих реєстрах. Проведено досліджен-
ня податкового обліку як однієї зі складових
податкового обов’язку, звернено увагу на існу-
вання в складі даного елемента двох різновидів
обліку — обліку об’єктів опопдаткування та об-
ліку безпосередньо платників податків і зборів.
Наголошено на винятковій важливості обов’язку
з податкового обліку платників податків у сис-
темі податкового обов’язу. Зазначено, що не
можна забезпечити сплату податків без попе-
редньої реєстрації суб’єктів як платників по-
датків. Облік платників податків виступає як
певна передумова при формуванні податкового
обов’язку. Під час обліку платників податків
виокремлюється коло зобов’язаних осіб, що доз-
воляє отримати відомості про загальну кількість
платників податків, а також робить можливим
прогнозування надходжень від податкових пла-
тежів до бюджетів і державних цільових фондів.
При дослідженні правового регулювання подат-
кових реєстрів зобов’язаних осіб проводиться їх
диференціація за різними критеріями. Основним
із них запропоновано визнати тип зобов’язаної
особи, чим, зокрема, зумовлена побудова дослі-
дження нормативно-правового регулювання про-
цедур складання та ведення реєстрів зобов’яза-
них осіб. Також у роботі проведено порівняльну
характеристику режиму реєстрів платників по-
датків за законодавством України, Російської
Федерації та інших держав СНД. Враховуючи
позитивний досвід указаних держав у регулю-
ванні порядку ведення даних реєстрів, запропо-
новано внести певні зміни до українсткого
фінансового законодавства, спрямовані на вдос-
коналення взаємовідносин між різними ланками
контролюючих органів.
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07.01–02.14.527.
341.241.8:339.52 Лукьянова В. Ю. Влияние

права ВТО на формирование системы техничес-
кого реформирования на европейском простран-
стве / В. Ю. Лукьянова, И. В. Плюгина // Жур-
нал зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения. — 2013. — № 4. —
С. 671–681.
Отмечено, что в последние десятилетия раз-

витие практически всех стран мирового сообще-
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ства проходит под знаком двух разнонаправлен-
ных и в то же время взаимодополняющих тен-
денций — глобализации и регионализации. При-
чем оба этих процесса неразрывно связаны с
правовой интеграцией стран-участников, по-
скольку они требуют создания единого (целост-
ного) правового поля для развития интеграцион-
ных процессов и взаимодействия субъектов ин-
теграции. Подчеркнуто, что «наслоение» регули-
рующего воздействия международных актов раз-
личных видов и уровней приводит нередко к их
несогласованности, а иногда и противоречивос-
ти, что существенно снижает эффективность ин-
теграционных процессов. Выделено, что для но-
вых независимых государств воплощением отме-
ченных тенденций является вступление во Все-
мирную торговую организацию, с одной сторо-
ны, и интенсификация процессов межгосудар-
ственной интеграции на евразийском простран-
стве — с другой. Рассмотрены вопросы «сосу-
ществования» и принципы взаимодействия ВТО
и региональных интеграционных объединений, а
также влияние, которое оказывает право ВТО,
включая Соглашение по техническим барьерам в
торговле, на формирование межгосударствен-
ных объединений экономической интеграции,
действующих на евразийском пространстве, сис-
тем технического регулирования.

07.01–02.14.528.
001:339.5:336.02 Нагорічна О. С. Теоретичні

основи наукового забезпечення у податково-
митній сфері / О. С. Нагорічна // Економіка та
держава. — 2013. — № 9. — С. 115–118.
Обґрунтовано необхідність внесення змін до

нормативних актів у сфері науки та упорядку-
вання понятійно-термінологічного апарату нау-
кового забезпечення державного управління у
податково-митній сфері. Вперше визначено по-
няття «наукове забезпечення у податково-
митній сфері». Розглянуто різні підходи, що про-
слідковуються відносно сутності та значення
поняття наукового забезпечення у різних орга-
нах державної влади та в окремих галузях.
Враховуючи, що понятійно-термінологічний апа-
рат державного управління Міністерства до-
ходів і зборів України потребує створення та
упорядкування, визначення поняття наукового
забезпечення у податково-митній сфері сприяти-
ме чіткій організації та порядку здійснення нау-
кової і науково-технічної діяльності у
Міністерстві доходів і зборів України, також
успішній реалізації тих завдань, які перед ним
поставлені.

07.01–02.14.529.
347.73:336.132.12 Радіонова І. Ф. Правила

фінансової політики та бюджетні обмеження
уряду / І. Ф. Радіонова // Фінанси України. —
2013. — № 4. — С. 58–69.
Розглянуто еволюцію теорії правил фінансо-

вої політики, а також різні варіанти подання

(формалізації) обмежувальних фінансових
(фіскальних) правил. Проаналізовано існуючі
принципово відмінні підходи до пояснення
бюджетного обмеження уряду: перший ґрун-
тується на теоремі Рікардо, за якою наслідки й
податкового, і боргового фінансування держав-
них витрат є однаковими; другий сформувався
на основі ідеї податкового згладжування (tax
smoothing). Досліджено динаміку змінних із
двох правил не зростання частки державного
боргу України у 2006–2012 рр.

07.01–02.14.530.
336.143(477) Суворова О. Л. Передумови

створення сприятливого податкового середови-
ща розвитку підприємств морегосподарського
комплексу / О. Л. Суворова // Актуальні про-
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012.
— Вип. 68. — С. 232–237.
Розглянуто необхідність реформування су-

часної системи оподаткування підприємств мо-
регосподарського комплексу. Запропоновано за-
ходи щодо створення сприятливого податкового
середовища розвитку підприємств морегоспо-
дарського комплексу. А саме, нову редакцію
ст. 197 Податкового кодексу України доповнити
такими пунктами, як: збереження та поступове
збільшення всіх видів вантажопотоків і, як на-
слідок, збільшення надходжень до державного
бюджету; збереження стабільного розвитку
морських торговельних портів, зростання
кількості робочих місць, підвищення заробітної
плати; зменшення рівня витрат судновласників
на сплату портових зборів.

07.01–02.14.531.
347.73 Хохуляк В. В. Зародження фінансово-

правових поглядів у європейській науці та їх
концептуалізація в теорії меркантилізму /
В. В. Хохуляк // Актуальні проблеми держави і
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 75–82.
Охарактеризовано процес зародження фінан-

сово-правових поглядів у європейській науці, що
став головним стимулом для первісного форму-
вання та подальшого накопичення системи
знань про публічні фінанси та їх правове регу-
лювання. Досліджено їх вираження в теорії мер-
кантилізму як історично першій цілісній системі
знань про публічні фінанси. Зазначено, що на
певному етапі суспільно-політичного розвитку
країн Західної Європи цей процес привів до
формування науки про фінанси та її теоретично-
го осмислення (класифікації, систематизації,
взаємодії з іншими науками).

Див. також: 01.01–02.14.58.
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07.01–02.14.532.
342.951:347.77:007:004.056.52(477) Ліпкан В. А.

Адміністративно-правовий режим інформації з
обмеженим доступом в Україні : монографія /
В. А. Ліпкан, В.Ю. Баскаков ; Глобальна орга-
нізація союзницького лідерства, АН вищої осві-
ти України. — Київ : Вид. О. С. Ліпкан, 2013. —
345 с.
Визначено теоретичні та адміністративно-пра-

вові проблеми інформації з обмеженим доступом
в Україні. Вивчено такі поняття, як інформація з
обмеженим доступом, адміністративно-правовий
режим інформації з обмеженим доступом, кон-
фіденційна інформація, таємна інформація. Роз-
крито основні ознаки інформації з обмеженим
доступом в адміністративно-правовому кон-
тексті, виділено основні види такої інформації.
Охарактеризовано складові адміністративно-пра-
вового режиму інформації з обмеженим досту-
пом в Україні, а також окреслено специфіку
адміністративно-правових режимів державної
таємниці та персональних даних (інформації про
особу) як найбільш важливих видів інформації з
обмеженим доступом. З метою подальшого вдос-
коналення адміністративно-правового режиму
інформації з обмеженим доступом запропонова-
но внести відповідні зміни та доповнення до
українського законодавства у цій сфері.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

07.01–02.14.533.
340.11(477)(043.3)+340.12(477)(043.3)+351.810(477)(043.3)

Цимбалюк В. С. Кодифікація інформаційного за-
конодавства України : автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук : 12.00.07 / Цимбалюк Віталій
Степанович ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Я.Мудрого». — Харків, 2013. — 38 с.
Визначено теоретико-правові положення, що

є основами суспільних відносин, пов’язаних з
інформаційним правом як наукового базису для
науки і практики кодифікації інформаційного
законодавства (законодавства в інформаційній
сфері суспільства) через огляд окремих вітчиз-
няних та зарубіжних публікацій. Наведено нау-
ково-доктринальні положення як методологічні
установки дослідження кодифікації законодав-
ства щодо інформації. Розкрито інформаційну
сферу суспільства як об’єкта права та законо-
давства. Сформульовано теоретико-правові заса-
ди щодо предмета, методу і системи інформацій-
ного права як наукової бази для кодифікації
інформаційного законодавства України. Висвіт-
лено обсяг та структуру законодавства України
як правової основи державного управління, дер-
жавної політики в інформаційній сфері суспіль-
ства. Вивчено практику та проблеми міжнарод-
ного співробітництва держав в умовах форму-

вання глобального інформаційного суспільства.
Викладено рекомендації щодо методологічних
положень удосконалення правової основи су-
спільних відносин в інформаційній сфері.

Ñ ò à ò ò ³

07.01–02.14.534.
347.77:659.3(470) Артамонов А. Н. Регио-

нальные СМИ в системе распространения пра-
вовой информации / А. Н. Артамонов, О. Г. Лу-
рье // Информационное право. — 2013. — № 5.
— С. 7–10.
Проанализированы способы распространения

информации и источники официального опубли-
кования нормативных правовых актов отдель-
ных субъектов РФ. Затронуты некоторые вопро-
сы регионального нормотворчества, предложены
пути их совершенствования. Сделан вывод, что
предложенный обзор практики распространения
правовой информации в отдельных субъектах
РФ позволяет определить необходимость изуче-
ния данных вопросов, нахождения наиболее оп-
тимальных способов доступности информации,
ее открытости и достоверности, в которых дол-
жны и могут сочетаться знания и умения и
юристов, и людей, занимающихся распростране-
нием информации.

07.01–02.14.535.
342.72/73:007 Гайтан В. В. Місце інформацій-

них прав в системі прав людини / В. В. Гайтан
// Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА.
— Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 103–109.
Розкрито поняття інформаційних прав люди-

ни і визначено їх місце в системі поколінь прав
людини. Зазначено, що інформаційні права — це
невід’ємна частина буденного життя кожного
громадянина України, а право на інформацію —
це право на гідні умови життя в сучасному
суспільстві. Підкреслено, що досвід зарубіжних
країн показує, що інформаційні права набувають
все більшого розповсюдження в системі по-
колінь прав людини. Для кращого розуміння
сутності і значимості інформаційних прав необ-
хідними є належне законодавче закріплення,
створення нормативної бази, а також їх філо-
софське осмислення.

07.01–02.14.536.
347.77:342.727 Забара И. Н. Становление и

развитие концепции права на информацию в
науке и практике международного права /
И. Н. Забара // Информационное право. —
2013. — № 5. — С. 3–6.
Рассмотрены вопросы формирования концеп-

туальных основ права на информацию в науке и
практике действующего международного права.
Проанализированы этапы и теоретические под-
ходы к категории «право на информацию». Ак-
центировано внимание на развитии концепции
права на информацию в международном праве.
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07.01–02.14.537.
347.77 Кір’ян В. Парадигмальна трансформа-

ція концепцій інформаційного суспільства /
Вікторія Кір’ян // Підприємництво, господар-
ство і право. — 2013. — № 5. — С. 102–104.
Проаналізовано різні теорії інформаційного

суспільства, певні категорії і поняття, що дозво-
лило визначити положення трансформації кон-
цепцій інформаційного суспільства, доведено
парадигмальність даної тенденції. Підкреслено,
що парадигмальні трансформації поступово зу-
мовлюють зміну ставлення до багатоальтерна-
тивності розуміння інформаційного суспільства,
яке засноване на знаннях, інформаційному ре-
сурсі й інформаційному потенціалі.

07.01–02.14.538.
342.72/73:007(477) Костецька Т. А. Конститу-

ційно-правове регулювання інформаційних прав:
деякі термінологічні аспекти / Т. А. Костецька
// Часопис Київського університету права. —
2013. — № 2. — С. 114–117.
Розглянуто деякі теоретико-прикладні ас-

пекти сучасного законодавства України у сфері
забезпечення конституційних інформаційних
прав людини. Приділено увагу основним науко-
вим підходам до визначення сутності поняття
«інформаційні права людини». Розкрито роль
та значення норм Конституції України та інших
конституційних законів, що складають відпо-
відні правові інститути. Вказано на міжгалузе-
вий правовий характер їх регламентації. Окрес-
лено шляхи вдосконалення конституційно-пра-
вового регулювання в зазначеній галузі та на-
прями розвитку чинного законодавства. Про-
аналізовано окремі проблемні питання норма-
тивного визначення основоположних у вказаній
галузі категорій, понять та намічено певні шля-
хи іх розв’язання з метою підвищення якості
нормотворення та ефективності правозастосу-
вання.

07.01–02.14.539.
347.97/99(470):004.7 Ловцов Д. А. Актуаль-

ные проблемы создания и развития единого ин-
формационного пространства судебной системы
России / Д. А. Ловцов, В. А. Ниесов // Инфор-
мационное право. — 2013. — № 5. — С. 13–18.
Рассмотрены пути и условия решения акту-

альных проблем обеспечения единства судебной
системы в инфосфере, организационно-правово-
го обеспечения защиты и терминологического
единства в едином информационном простран-
стве судебной системы России. Отмечено, что
на современном этапе создания и развития еди-
ного информационного пространства (ЕИП) су-
дебной системы предложено разработать комп-
лексный план интеграции автоматизированной
информационной системы (АИС) органов судеб-
ной власти с государственными системами и
сервисами в сфере обеспечения судопроизвод-
ства.

07.01–02.14.540.
347.77:004.773.3 Ляпидов К. В. Спам: поня-

тие, виды, последствия и методы противодей-
ствия / К. В. Ляпидов // Информационное пра-
во. — 2013. — № 5. — С. 29–32.
Охарактеризована проблематика спама, дает-

ся его понятие, рассмотрены каналы распрост-
ранения. Проанализированы характерные осо-
бенности технических и юридических методов
противодействия спаму. Выявлена и обоснована
необходимость совместного использования мето-
дов юридического и технического противодей-
ствия спаму. На основе проведенного исследова-
ния автором предлагается: разработать кросс-
платформенное программное обеспечение с от-
крытым исходным кодом, комбинирующее раз-
личные виды спам-фильтров и иные технические
методы противодействия спаму; создать в рам-
ках электронного правительства единый сервис,
позволяющий решить проблему рекламных и
мошеннических SMS-сообщений; законодатель-
но приравнять программное обеспечение для
рассылки спама к вредоносному; обязать рекла-
мораспространителя включать в текст письма
физический адрес отправителя, а в теме письма
указывать возрастные ограничения.

07.01–02.14.541.
347.77 Пугач С. Особливості правового ре-

гулювання права дитини на безпечний інформа-
ційний простір / Сергій Пугач // Підприємниц-
тво, господарство і право. — 2013. — № 5. —
С. 95–98.
Розглянуто правове регулювання права дити-

ни на безпечний інформаційний простір. Вислов-
лено пропозиції щодо вдосконалення чинного
законодавства з метою посилення гарантова-
ності права дитини на безпечний інформаційний
простір. Виділено, що з метою забезпечення
права дитини на безпечний інформаційний
простір, у якому існує баланс свободи та право-
порядку, слід запровадити систему маркування
інформаційних продуктів (телебачення, Інтер-
нет-простір) та активізувати контроль батьків
або осіб, які їх замінюють, за доступом дитини
до небезпечної інформації.

07.01–02.14.542.
347.77 Татарникова К. Методологічні підходи

до кодифікації законодавства України про інфор-
мацію / Кристина Татарникова // Підприєм-
ництво, господарство і право. — 2013. — № 5. —
С. 99–101.
Розглянуто окремі методологічні підходи до

кодифікації законодавства України про інформа-
цію, що формують нову доктрину розвитку пуб-
лічно-правового регулювання інформаційної сфе-
ри суспільства. Висловлено пропозиції щодо
вдосконалення формулювання преамбули ЗУ
«Про інформацію», що мають бути відображені
у преамбулі Кодексу України про інформацію.
Зазначено, що інформаційне право — це множи-
на норм правил поведінки суб'єктів суспільних
відносинах щодо пошуку, отримання та поши-
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рення інформації усно, письмово чи за допомо-
гою друку або художніх форм вираження чи
іншими способами.

07.01–02.14.543.
347.77(470):007 Терехова Е. В. Коллизион-

ные вопросы трансграничной обработки персо-
нальных данных / Е. В. Терехова // Информаци-
онное право. — 2013. — № 5. — С. 33–36.
Рассмотрены вопросы выбора применимого

права к отношениям по трансграничной обра-

ботке персональных данных, сверхимператив-
ные нормы российского права, право, примени-
мое к отношениям в случае причинения вреда
субъекту персональных данных, и сфера дей-
ствия применимого права. Отмечено, что спо-
собность иностранного обработчика персональ-
них даннях нести ответственность за причинен-
ный российскому субъекту вред будет опреде-
ляться не на основании его личного закона, а на
основании права, применимого к его обязатель-
ствам из причинения вреда.
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сад, досліджено питання обмеження суддівсько-
го розсуду неправовими факторами. На підставі
ґрунтовного дослідження кримінального закону,
його доктрини та практики застосування запро-
поновано власні аргументовані пропозиції щодо
внесення змін до чинного Кримінального кодек-
су України.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

08.01–02.14.547.
343.74(477)(043.3) Захарчук В. М. Само-

вільне зайняття земельної ділянки та самовільне
будівництво за кримінальним правом України :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 /
Віктор Миколайович Захарчук ; Львів. держ.
ун-т внутрішніх справ. — Львів, 2014. — 18 с.
Здійснено кримінально-правову характеристи-

ку самовільного зайняття земельної ділянки та
самовільного будівництва. Проаналізовано стан
дослідження питань кримінальної відповідаль-
ності за самовільне зайняття земельної ділянки
та самовільне будівництво в доктрині криміналь-
ного права, досліджено соціальну зумовленість
кримінальної відповідальності за такі дії. Схарак-
теризовано об’єктивні і суб’єктивні ознаки само-
вільного зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва, а також їх кваліфікуючі
ознаки. Розмежовано досліджувані склади зло-
чинів із суміжними складами злочинів і здійснено
їх відмежування від подібних адміністративних
деліктів. Констатовано необхідність вдоскона-
лення чинного законодавства у сфері криміналь-
ної відповідальності за самовільне зайняття зе-
мельної ділянки та самовільне будівництво.

08.01–02.14.548.
343.34:344.131(477)(043.3) Курилюк Ю. Б.

Кримінальна відповідальність за порушення пра-
вил несення прикордонної служби : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Юрій Бог-
данович Курилюк ; Класич. приват. ун-т. — За-
поріжжя, 2014. — 20 с.
Проаналізовано витоки і сучасний стан су-

спільних відносин, що стосуються кримінальної
відповідальності за порушення правил несення
прикордонної служби на теренах Української
держави. Здійснено порівняльно-правову харак-
теристику цього злочину за законодавством Ук-
раїни та деяких зарубіжних держав. Визначено
поняття та суспільну небезпечність злочинного
порушення правил несення прикордонної служ-
би, досліджено об’єктивні та суб’єктивні ознаки
злочину, передбаченого ст. 419 КК. Розглянуто
проблеми призначення покарання за вчинення
цього злочину. Вказано на недоліки чинного за-
конодавства про кримінальну відповідальність в
досліджуваній сфері та запропоновано шляхи їх
усунення.

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ

Ê í è ã è

08.01–02.14.544.
343.23(477) Бурдін В. М. Стадії вчинення

злочину (кримінально-правове дослідження) :
монографія / В. М. Бурдін. — Львів : ЛНУ ім.
І. Франка, 2013. — 304 с.
Запропоновано бачення поняття стадій вчи-

нення злочину та їх видів. Проаналізовано суть
окремих стадій вчинення злочину та їх кримі-
нально-правове значення. Розглянуто спірні пи-
тання кваліфікації злочину з урахуванням стадій
його вчинення. Обґрунтовано положення, які
стосуються правової природи добровільної від-
мови у разі незакінченого злочину та її кримі-
нально-правового значення. Детально охаракте-
ризовано стадії вчинення злочину, надається
авторське розуміння понять закінченого та неза-
кінченого злочину.

08.01–02.14.545.
343.232(477) Дмитрук М. М. Кримінальний

проступок: правова природа та ознаки : моногра-
фія / М. М. Дмитрук ; НУ ОЮА. — Одеса :
Юрид. літ., 2014. — 221 c.
Розглянуто ознаки та правову природу кримі-

нального проступку. Висвітлено історичний ас-
пект і зарубіжний досвід диференціації кримі-
нального діяння на проступки та злочини. На
підставі аналізу відмінностей злочину від інших
видів правопорушень за об’єктивно-суб’єктивни-
ми ознаками обґрунтовано правову природу й
ознаки кримінального проступку як одного з
видів кримінального діяння, що пропонується
виокремити поряд зі злочином у КК України, а
вказані види кримінальних діянь об’єднати та-
ким поняттям, як «кримінальне право-
порушення».

08.01–02.14.546.
343.241:343.162(477) Макаренко А. С. Суд-

дівський розсуд при призначенні покарання в
Україні : монографія / А. С. Макаренко ; НУ
ОЮА. — Одеса : Юрид. літ., 2013. — 269 с.
Дослідження присвячено проблематиці суд-

дівського розсуду при призначенні покарання в
Україні. Вивчено правову природу суддівського
розсуду на етапі призначення покарання та гене-
зис доктрини суддівського розсуду в історії кри-
мінально-правових учень. З’ясовано підстави
суддівського розсуду при призначенні покарання
як нормативну основу його здійснення, надано
класифікацію такого розсуду крізь призму видів
правової поведінки. Увагу приділено досліджен-
ню інституту призначення покарання в аспекті
співвідношення формальних і дискреційних за-
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08.01–02.14.549.
343.01 Наден О. В. Теоретичні основи кримі-

нально-правового регулювання суспільних відно-
син в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :
12.00.08 / Наден Олена Володимирівна ;
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2013.
— 36 с.
Досліджено проблему кримінально-правового

регулювання суспільних відносин в Україні. Ви-
роблено концепцію кримінально-правового регу-
лювання суспільних відносин, що заснована на
публічно-правовій природі таких відносин і
норм, які їх регулюють. Визначено поняття і
описано ознаки кримінально-правового регулю-
вання суспільних відносин, відмежування його
від інших способів позаправового впливу на такі
відносини. Окреслено межі суспільних відносин,
що підлягають кримінально-правовому регулю-
ванню, виділено об’єкт і предмет такого регулю-
вання. Визначено рівні кримінально-правового
регулювання і розкрито особливості суб’єктив-
ного складу, засобів, принципів кримінально-
правового регулювання на кожному рівні. Вста-
новлено метод кримінально-правового регулю-
вання суспільних відносин, розкрито його зміст
та особливості прояву в сучасній моделі кримі-
нально-правого регулювання. Визначено особли-
вості елементного складу механізму криміналь-
но-правового регулювання суспільних відносин,
встановлено його роль у досягненні мети такого
регулювання. Виділено, описано та визначено
кримінально-правове значення юридичних
фактів у кримінально-правовому регулюванні, їх
значення для руху кримінально-правових відно-
син і вплив на зміст таких відносин. Визначено
структуру і зміст норми кримінального права як
засобу кримінально-правового регулювання, дос-
ліджено співвідношення норми кримінального
права і статті кримінального закону.

Ñ ò à ò ò ³

08.01–02.14.550.
343.9:343.364(477) Алексєєва Н. Ю. Встанов-

лення кваліфікуючих ознак злочинів проти пра-
восуддя, що вчиняються свідками, експертами,
перекладачами або щодо них / Н. Ю. Алексєєва
// Держава і право. Юридичні і політичні на-
уки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2013.
— Вип. 59. — С. 378–383.
Розглянуто проблему встановлення кваліфі-

куючих ознак злочинів проти правосуддя, що
вчиняються свідками, експертами, перекладача-
ми або щодо них. Доведено актуальність даної
теми з огляду на те, що вказані злочини пере-
шкоджають отриманню достовірних доказів. За-
значено, що особливої суспільної небезпечності
набувають ці злочини проти правосуддя у разі
вчинення їх за обставин, що обтяжують пока-
рання. Аналізуючи існуючі кваліфікуючі ознаки
злочинів проти правосуддя, що вчиняються
свідками, експертами, перекладачами або щодо

них, запропоновано доповнити деякі відповідні
статті новими такими ознаками, змінивши редак-
цію цих норм у КК України, а саме: значно вдос-
коналити статті 348–387 КК України, що спри-
ятиме покращенню запобігання таким злочинам.

08.01–02.14.551.
343.228(477) Аніщук А. А. Уявна оборона в

законодавстві зарубіжних країн / В. В. Аніщук
// Держава і право. Юридичні і політичні на-
уки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2013.
— Вип. 59. — С. 349–354.
Досліджено зарубіжний досвід щодо з’ясу-

вання сутності поняття уявної оборони. Визна-
чено особливості розуміння цього поняття у
різних країнах. Здійснено порівняльний аналіз
практики врегулювання випадків уявної оборони
в Україні та інших державах. Визначено пози-
тивні та негативні тенденції розвитку зарубіжно-
го кримінального законодавства з розглядуваної
проблеми з метою вдосконалення на основі цьо-
го вітчизняного кримінального законодавства.
Висловлено думку, що під час вирішення питан-
ня про кримінально-правове регулювання шко-
ди, заподіяної в стані уявної оборони, найбільш
послідовним слід визнати законодавство Респуб-
ліки Білорусь, у якому є загальна норма, що
регулює випадки заподіяння шкоди внаслідок
помилки в наявності будь-якої з обставин, що
виключають злочинність діяння.

08.01–02.14.552.
343.23(477) Бабіков О. Майновий характер

неправомірної вигоди / О. Бабіков // Вісник
Національної академії прокуратури України. —
2013. — № 4. — С. 35–38.
Розглядається питання щодо визначення по-

няття та ознак неправомірної вигоди у Кримі-
нальному кодексі України. Вказується на вик-
лючно майновий характер неправомірної вигоди
як предмета злочинів, оскільки вона вимірюєть-
ся в грошовому еквіваленті. Автор дійшов вис-
новку, що у Кримінальному кодексі України не-
правомірна вигода має вартісні характеристики
і, незважаючи на те, що законодавець виключив
із визначення неправомірної вигоди ознаку «бе-
зоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну
ринкову», це поняття має суто майновий
характер.

08.01–02.14.553.
343.346.1(477) Віскунов В. В. Проблеми ви-

значення факультативних ознак суб’єктивної
сторони складу знищення, підробки або заміни
номерів вузлів та агрегатів транспортного засо-
бу, передбаченого ст. 290 КК України /
В. В. Віскунов // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 369–374.
Досліджено проблеми визначення факульта-

тивних ознак складу злочину, передбаченого
ст. 290 КК України. Зроблено висновок, що до-
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мінуючим мотивом розглядуваного складу злочи-
ну є корисливий мотив, і запропоновано визнати
мету приховування іншого злочину, збуту чи
експлуатації транспортного засобу обов’язко-
вою ознакою складу злочину, передбаченого
ст. 290 КК України. Запропоновано доповнити
диспозицію складу знищення, підробки або за-
міни ідентифікаційних номерів транспортного за-
собу такою ознакою злочину, як завідомість, яка
характеризує суб’єктивну сторону складу злочи-
ну. Зауважено, що висвітлена проблематика не
є вичерпною, а тільки слугуватиме виникненню
й розвитку наукових ідей для подальших дослі-
джень проблем кримінальної відповідальності за
знищення, підробку або заміну номерів вузлів та
агрегатів транспортного засобу.

08.01–02.14.554.
343.232(477) Галушко Б. С. Поняття злочину

в кримінальному праві України / Б. С. Галушко
// Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА.
— Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 591–597.
Розглянуто проблеми визначення поняття

злочину в кримінальному праві України та про-
блеми розмежування злочину від кримінального
проступку. Зазначено, що вивчення та дослі-
дження злочину на сьогодні залишається одним
із першочергових завдань науки кримінального
права. Зроблено висновок, що питання про ви-
значення поняття злочину необхідно вирішувати
в контексті діючого Кримінального кодексу Ук-
раїни, а саме в Загальну частину КК України
внести відповідні зміни і визначити види кримі-
нальних правопорушень (злочин і кримінальний
проступок) з врахуванням положень нового Кри-
мінально-процесуального кодексу. Висловлено
думку щодо необхідності узагальнення і глибо-
кого аналізу теоретичного та практичного мате-
ріалу, оцінки окремих тенденцій і обґрунтування
в подальшому проблем, пов’язаних з визначен-
ням поняття злочину та його відмежування від
кримінального простору.

08.01–02.14.555.
343.353(477) Городецький Ю. В. Поняття не-

правомірної вигоди у кримінальному праві Ук-
раїни / Ю. В. Городецький // Проблеми закон-
ності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт
України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім.
Я.Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 121. —
С. 118–129.
Досліджено нове для кримінального права

України поняття «неправомірна вигода», виділе-
но його ознаки. Зауважено, що поняття «непра-
вомірна вигода» є новим для кримінального пра-
ва України, а тому дослідження його змісту й
ознак має першочергове значення. Запропонова-
но більш досконале визначення цієї правової
категорії. Зазначено, що Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення» від 11 червня 2009 р. КК Ук-
раїни було доповнено новим розділом «Злочини

у сфері службової діяльності в юридичних осо-
бах приватного права та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг» і вне-
сено зміни до низки статей цього Кодексу. Саме
цим Законом України у КК України було введе-
но нове поняття — «неправомірна вигода».

08.01–02.14.556.
347.77.028:343.533 Ефремова М. А. Уголовно-

правовое обеспечение кибербезопасности: неко-
торые проблемы и пути их решения / М. А. Еф-
ремова // Информационное право. — 2013. —
№ 5. — С. 10–13.
Проанализировано современное состояние

уголовного законодательства, предусматриваю-
щего ответственность за посягательства в ки-
берпространстве. Проведено разграничение по-
нятий «информационная безопасность» и «ки-
бербезопасность». Выявлено ряд существующих
проблем правового регулирования и предложе-
ны пути их решения.

08.01–02.14.557.
343.353(477) Загиней З. Окремі недоліки нор-

мотворчої техніки розділу XVII Особливої части-
ни КК України «Злочини у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної
з наданням публічних послуг» та їх вплив на
тлумачення кримінально-правових норм / З. За-
гиней // Вісник Національної академії прокура-
тури України. — 2013. — № 4. — С. 39–43.
Виявлено окремі недоліки нормотворчої тех-

ніки у диспозиціях статей розділу XVII Особли-
вої частини КК України та необхідність викори-
стання виправляючого (коректуючого) тлумачен-
ня у процесі праворозуміння та правозастосу-
вання відповідних норм. Запропоновано шляхи
вдосконалення КК України у цій частині.

08.01–02.14.558.
343.352(477) Калитаєв В. В. Кримінально-

правова характеристика прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою / В. В. Калитаєв // Держа-
ва і право. Юридичні і політичні науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 375–380.
Розглянуто кримінально-правову характерис-

тику прийняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди службовою особою.
Проаналізовано відповідні зміни до КК України
у зв’язку з ухваленням Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо приведення національного законо-
давства у відповідність до стандартів Криміналь-
ної конвенції про боротьбу з корупцією» від
18 квітня 2013 р. Зазначено, що предмет злочи-
ну, передбаченого ст. 368 КК України «Прий-
няття пропозиції, обіцянки або одержання не-
правомірної вигоди службовою особою», може
мати і нематеріальний характер. Оскільки в КК
України мінімальний розмір неправомірної виго-
ди не визначено та з метою усунення неодно-
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временных международных трибуналов /
А. Г. Кибальник // Международное уголовное
право и международная юстиция. — 2013. —
№ 6. — С. 3–6.
Рассмотрен ряд проблемных вопросов, связан-

ных с пониманием соучастия в решениях совре-
менных международных трибуналов. Определены
признаки таких соучастников, как исполнитель
(соисполнитель), подстрекатель, пособник. Осо-
бое внимание уделено концепции «совместного
преступного предприятия» и его критике.

08.01–02.14.562.
343.222(477) Коваленко І. Кримінальна відпо-

відальність за фальсифікацію лікарських за-
собів — важливий крок адаптації фармацевтич-
ної галузі до норм Європейського Союзу / І. Ко-
валенко // Юридичний вісник. — 2014. — № 1.
— С. 262–266.
У статті проаналізовано основні заходи (ство-

рення необхідних умов, адаптація законодавства
до норм ЄС), які впроваджуються Україною за
останні два роки для охорони здоров'я населен-
ня, запобігання фальсифікації та незаконному
обігу лікарських засобів. Розкрито сучасний
стан та ознаки фармацевтичного ринку України,
питання, які потребують вирішення на законо-
давчому рівні.

08.01–02.14.563.
343.28/29(477) Козаченко О. В. Спеціальні

кримінально-правові заходи / О. В. Козаченко //
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. /
НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер. проблем.
— Одеса, 2013. — Вип. 49. — С. 209–218.
Досліджено основні юридичні характеристи-

ки кримінально-правових заходів, передбачених
санкціями окремих статей особливої частини
Кримінального кодексу України. Визначено
суттєві та змістовні особливості спеціальних
кримінально-правових заходів та вносяться про-
позиції відносно оптимізації їх нормативного
визначення та практики застосування. Зазначе-
но, що застосування спеціального заходу поряд
із покаранням у санкції статті вказує на мож-
ливість призначення такого заходу виключно за
умови призначення особі покарання. Запропоно-
вано в дефініцію спеціальних кримінально-право-
вих заходів закласти нормативну можливість
застосувати спеціальні кримінально-правові за-
ходи і без призначення покарання, що вказує на
самостійний характер спеціального кримінально-
правового заходу, який може застосовуватися
разом з іншими примусовими кримінально-пра-
вовими заходами.

08.01–02.14.564.
343.9(470) Паненков А. А. Борьба с финанси-

рованием терроризма (российский и зарубеж-
ный опыт) / А. А. Паненков // Международное
уголовное право и международная юстиция. —
2013. — № 6. — С. 10–14.
Определены некоторые направления совер-

шенствования борьбы с преступлениями, связан-

значності у правозастовній практиці запропоно-
вано встановити мінімальний розмір неправомір-
ної вигоди на рівні 10 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян шляхом доповнення
КК України відповідною приміткою.

08.01–02.14.559.
343.58:351.765(477) Калмиков Д. Перспекти-

ви вдосконалення кримінального законодавства
в частині захисту тварин від жорстокого пово-
дження / Д. Калмиков // Юридична Україна. —
2013. — № 5. — С. 100–106.
Проаналізовано змістовні та технічні вади

кримінального законодавства в частині захисту
тварин від жорстокого поводження та надано
рекомендації щодо їх усунення. Зазначено, що
кримінальне законодавство у сфері захисту тва-
рин від жорсткого поводження має низку вад
змістовного та технічного характеру, зокрема,
аналіз назви та диспозиції ч. 1 ст. 299 КК Украї-
ни привів автора до висновку про потребу їх
викладу в такій редакції: «Стаття 299. Жорсто-
ке поводження з твариною, що спричинило її
смерть 1. Протиправне знущання над твариною,
вчинене із застосуванням жорстоких методів
або з хуліганських мотивів, а також протиправні
нацьковування травин один на одну, вчинене з
хуліганських чи корисливих мотивів, якщо в ре-
зультаті такого діяння настала смерть тварини,
— карається...».

08.01–02.14.560.
343.21(477) Кваша О. О. Конституційні прин-

ципи здійснення правосуддя як об’єкт кримі-
нально-правової охорони / О. О. Кваша // Дер-
жава і право. Юридичні і політичні науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 356–362.
Зроблено висновок, що будь-які права люди-

ни держава може гарантувати, якщо вони забез-
печені судовим захистом, який здійснюється не-
залежним судом шляхом прийняття справедли-
вого, законного і обґрунтованого рішення у
справі. Визнано системність і взаємозалежність
конституційних положень, що є об’єктом кримі-
нально-правової охорони: права і свободи люди-
ни та громадянина — право на судовий захист —
незалежність суду. Зазначено, що кримінально-
правова охорона незалежності суду полягає на-
самперед у встановленні відповідальності за по-
рушення недоторканості і незалежності осіб, які
здійснюють правосуддя, шляхом заборони про-
типравного втручання у будь-якій формі в їх
законну діяльність. Вказано, що ст. ст. 376–379
КК України є системою норм, яка забезпечує
кримінально-правову охорону незалежності
суддів як конституційний принцип організації та
функціонування судів з метою забезпечення
права осіб на судовий захист.

08.01–02.14.561.
343.237:341.388 Кибальник А. Г. Некоторые

проблемы понимания соучастия в решениях со-
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ными с финансированием терроризма в Россий-
ской Федерации. Обоснован тезис о необходимо-
сти более тесной координации и взаимодействия
правоохранительных органов и спецслужб Рос-
сии в борьбе с финансированием терроризма.

08.01–02.14.565.
343.211 Пащенко О. О. Питання соціальної

зумовленості кримінального законодавства у
працях радянських учених, що були опубліко-
вані поза межами України перед розпадом СРСР
(1990–1991 рр.) / О. О. Пащенко // Проблеми
законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Я. Мудрого». — Харків, 2012. — Вип. 120. —
С. 173–182.
Проаналізовано погляди на проблему со-

ціальної зумовленості кримінального законодав-
ства радянських учених-криміналістів, які опуб-
лікували свої роботи поза межами України в пе-
ріод 1990–1991 рр. і які раніше до її досліджен-
ня не вдавалися. Розглянуто фактори, які пропо-
нувалися враховувати під час установлення кри-
мінальної відповідальності за певні види суспіль-
но небезпечної поведінки. Зазначено, що нау-
ковці, які звернулися у своїх пошуках до розгля-
дуваної проблеми у 1990–1991 рр. (поза межа-
ми України), не те щоб не розвинули, але навіть
не поділили прогресивну ідею Г. А. Злобіна й
С. Г. Келійної стосовно необхідності окремого
виділення принципів і підстав криміналізації, що
було якісним проривом у вирішенні наукової
проблеми.

08.01–02.14.566.
342.721 Пілявська Л.М. Заздалегідь не обі-

цяне приховування злочину, злочинця та
наслідків злочину як один із видів причетності
до злочину / Л.М. Пілявська // Актуальні про-
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 598–603.
Досліджено питання причетності до злочину

та виділено чотири види причетності до злочину.
Проаналізовано заздалегідь не обіцяне прихову-
вання злочину, злочинця та наслідків злочину,
розглянуто особливості даного виду причет-
ності, визначено об’єкт, об’єктивну сторону,
суб’єкт, суб’єктивну сторону діяння, що утво-
рює даний вид причетності до злочину. Зазначе-
но, що приховування може бути вчинене лише з
прямим умислом. Вказано, що початковим ета-
пом даного виду причетності до злочину варто
вважати вчинення активних дій, які направлені
на приховування злочинця, наслідків злочину чи
злочину в цілому. Зроблено висновок, що під
приховуванням злочину, злочинця чи наслідків
злочину слід розуміти дії особи, яка не має
відношення до злочинної діяльності певної осо-
би, але надає певну допомогу в приховуванні
факту скоєння, самого злочинця, знарядь злочи-
ну чи здобутого майна

08.01–02.14.567.
343.228 Птащенко Д. Мнимая оборона в уго-

ловном праве государств — участников Содру-
жества Независимых Государств: особенности
судебного толкования / Д. Птащенко // Уго-
ловное право. — 2013. — № 6. — С. 51–57.
Рассмотрены вопросы, связанные с особенно-

стями судебного толкования норм относительно
мнимой обороны высшими судебными органами
государств — участников Содружества Незави-
симых Государств. Исследованы тенденции та-
кого судебного толкования, его специфика, со-
ответствие уголовному законодательству и тео-
рии уголовного права.

08.01–02.14.568.
343.34(477) Рунов В.Ю. Характеристика волі

особи, яка заподіяла шкоду правоохоронним
інтересам під впливом примусу / В.Ю. Рунов //
Держава і право. Юридичні і політичні науки :
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 59. — С. 388–394.
Здійснено аналіз сутності примусу як обста-

вини, що виключає злочинність діяння. Встанов-
лено ознаки, які характеризують сутність при-
мусу. Констатовано, що діяння примушеного,
хоча й не виявляється власною волею у вчи-
ненні суспільно небезпечного діяння, однак во-
льовий аспект такого діяння виключати не мож-
на, оскільки це свідчитиме про відсутність
підстав розглядати таке діяння з позицій кримі-
нального права. Тому ключовим залишається
питання вини такої особи. Зазначено, що у су-
часній науці кримінального права цілком обґрун-
товано доводиться необхідність відходу від тра-
диційного розуміння вини як психічного ставлен-
ня особи до вчинюваної дії чи бездіяльності,
передбаченої КК України, та її наслідків, вира-
жене у формі умислу або необережності. Особ-
ливу увагу приділено аналізу вольового аспекту
діяння примушеного та сформульовано визна-
чення вини примушеного як свідомого вияву
особою нав’язаної волі у вигляді дії чи бездіяль-
ності, що спричиняє злочинні наслідки.

08.01–02.14.569.
343.237:347.633(477) Тавлуй О. В. Вчинення

незаконних дій щодо усунення за попередньою
змовою групою осіб / О. В. Тавлуй // Держава
і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук.
пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України. — Київ, 2013. — Вип. 60. —
С. 385–389.
Досліджено питання, присвячені вчиненню

незаконних дій щодо усиновлення у співучасті,
зокрема, за попередньою змовою групою осіб.
Зазначено, що вчинення незаконних дій щодо
усиновлення особами, які виступають посеред-
никами, здійснюючи незаконну посередницьку
діяльність, разом з іншими співучасниками бу-
дуть утворювати групу осіб за попередньою змо-
вою. Зазначено, що для злочину, передбаченого
ст. 169 Кримінального кодексу України, харак-
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терною є співучасть зі спеціальним суб’єктом.
Обґрунтовано позицію щодо необхідності додати
до ст. 169 Кримінального кодексу України квалі-
фікуючу ознаку «організованою групою».

08.01–02.14.570.
343.36(73+410+44+497.2+498) Хачаро-

ев Х. Д. Уголовное законодательство зарубеж-
ных государств о преступлениях против право-
судия / Х. Д. Хачароев // Международное уго-
ловное право и международная юстиция. —
2013. — № 6. — С. 21–24.
Представлены особенности уголовного зако-

нодательства о преступлениях против правосу-
дия в зарубежных государствах (США, Вели-
кобритания, Франция, Румыния, Болгария).
Подробно охарактеризованы составы преступле-
ний против правосудия в уголовных законах
указанных государств.

08.01–02.14.571.
343.533 Хилюта В. В. Уголовная ответствен-

ность за хищения с использованием компьютер-
ной техники / В. В. Хилюта // Журнал россий-
ского права. — 2013. — № 3. — С. 111–118.
Рассмотрены вопросы квалификации хище-

ний, совершаемых с использованием компьютер-
ной техники. Обоснована необходимость введе-
ния самостоятельной уголовной ответственнос-
ти за «компьютерное хищение» и предлагается
вариант соответствующей уголовно-правовой
нормы. Принимая во внимание, что к компью-
терным преступлениям должны относиться
только противозаконные действия в сфере авто-
матизированной обработки информации, полага-
ем, что законодательство должно содержать
норму, которая бы предусматривала ответствен-
ность за хищение имущества путем модифика-
ции результатов автоматизированной обработки
данных компьютерной системы. Предполагаемой
нормой охватывались бы противоправные дея-
ния, совершаемые с использованием средств
компьютерной техники, сотовой связи, сети
Интернет, поддельных банковских пластиковых
карт и т. д.

08.01–02.14.572.
343.353(477) Ярошенко О. Д. Безпосередній

об’єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК Украї-
ни / О. Д. Ярошенко // Держава і право. Юри-
дичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук-
раїни. — Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 402–408.
Розглянуто проблеми кримінальної відпові-

дальності за злочини у сфері службової діяль-
ності. Проаналізовано окремі положення нового
антикорупційного законодавства. Висловлено
думку щодо безпосереднього об’єкта злочинів,
передбачених ст. 369 КК України. Ним визначе-
но передбачений законодавством порядок
здійснення діяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування або юридич-
них осіб у сфері службової діяльності та/або
передбачений нормативно-правовими актами

безперешкодний порядок здійснення діяльності
органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування або юридичних осіб у сфері служ-
бової діяльності від стороннього впливу при
здійсненні такої діяльності. Зазначено, що,
окрім того, при вчиненні злочинних діянь, перед-
бачених ст. 369 КК України, об’єктом злочинно-
го посягання є також авторитет, престиж та
інтереси органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування або юридичних осіб у
сфері службової діяльності.

Див. також: 01.01–02.14.57, 07.01–02.14.509.
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08.01–02.14.573.
343.85:343.37:368(477) Калюжний Р. А. Попе-

редження кримінальних правопорушень у сфері
страхування : монографія / Р. А. Калюжний,
О.М. Заєць / МВС України, Луган. держ. ун-т
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ :
ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. — 216 с.
У монографії розглянуті поняття поперед-

ження та запобігання правопорушенням,
сутність, зміст, об’єкти і суб’єкти попередження
та запобігання правопорушенням у сфері стра-
хування, а також проаналізовано нормативно-
правове регулювання діяльності органів
внутрішніх справ у цій сфері. Окремі розділи
присвячені проблемам реалізації механізму по-
передження злочинів органами внутрішніх справ
України у сфері страхування, у тому числі опти-
мізації положень нормативно-правових актів
щодо організаційно-функціонального забезпечен-
ня попередження кримінальних правопорушень
у практиці органів внутрішніх справ.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

08.01–02.14.574.
343.9(477)(043.3) Гладкова Є. О. Криміноло-

гічний аналіз і запобігання насильницьким зло-
чинам проти працівників органів внутрішніх
справ України : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.08 / Євгенія Олексіївна Гладкова ;
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014.
— 18 с.
Проведено комплексний кримінологічний

аналіз насильницьких злочинів проти праців-
ників органів внутрішніх справ. У межах дослід-
ження з’ясовано міждисциплінарний характер
проблеми забезпечення безпеки таких праців-
ників. Досліджено основні детермінанти та ок-
ремі елементи механізму вчинення насильниць-
ких злочинів проти працівників органів
внутрішніх справ. Сформовано пропозиції щодо
подальшого удосконалення загальносоціальних,
спеціально-кримінологічних та індивідуальних
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заходів запобігання та віктимологічної профілак-
тики насильницьких злочинів проти працівників
органів внутрішніх справ.

08.01–02.14.575.
343.35+343.9 Кочеров М. В. Відпові-

дальність за незаконне збагачення (кримінально-
правове та кримінологічне дослідження) : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Коче-
ров Михайло Вікторович ; ДНДІ МВС України.
— Київ, 2013. — 20 с.
Висвітлено становлення та розвиток норми,

що передбачає кримінальну відповідальність за
незаконне збагачення, а також проведено по-
рівняльний аналіз зарубіжного і чинного вітчиз-
няного законодавства. Розглянуто об’єктивні та
суб’єктивні ознаки цього складу злочину, особ-
ливу увагу приділено дослідженню проблемних і
суперечливих питань. Обґрунтовано, що під
одержанням неправомірної вигоди як проявом
незаконного збагачення слід розуміти не лише
процес цієї дії, а її результат — наявність одер-
жаної неправомірної вигоди у значних розмірах.
Констатовано, що використане законодавцем
при вказівці на другу (альтернативну) форму
незаконного збагачення формулювання «переда-
ча нею» свідчить про необхідність доведення
спершу факту одержання службовою особою
неправомірної вигоди та подальшого надання її
своїм близьким родичам. Запропоновано кри-
терії відмежування незаконного збагачення від
адміністративного корупційного правопорушен-
ня, передбаченого ст. 172-5 КУпАП, та одержан-
ня хабара (ст. 368 КК України). Удосконалено
вироблену теорією кримінального права класи-
фікацію ознак службової особи. Крім того, із за-
стосуванням наукових розробок вітчизняних і
зарубіжних вчених-кримінологів здійснено ана-
ліз загальносоціальних та спеціально-криміноло-
гічних заходів запобігання незаконному збага-
ченню.

08.01–02.14.576.
343.81(477):343.91 Марчук А. І. Криміно-

логічні засади класифікації засуджених до по-
збавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.08 / Марчук Альона Ігорівна ;
НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — 20 с.
Здійснено кримінологічний аналіз первинної,

вторинної класифікації, а також перекласифі-
кації засуджених до позбавлення волі. Запропо-
новано та обґрунтовано систему кримінологіч-
них критеріїв класифікації, які характеризують-
ся інтенсивною взаємозалежністю та спрямовані
на виявлення засуджених, які за своїми криміно-
логічними ознаками схильні до вчинення зло-
чинів під час відбування кримінального покаран-
ня. Доведено необхідність застосування кримі-
нологічних критеріїв класифікації засуджених з
метою більш широкого застосування «тюремної
відпустки», яка дозволяє зберегти соціальні
зв’язки, виступає ефективним засобом нейтралі-
зації впливу неформальних груп засуджених, що
наслідують цінності тюремної субкультури. Оха-

рактеризовано процеси неформальної стратифі-
кації засуджених до позбавлення волі як спе-
цифічне субкультурне явище. Удосконалено кон-
цепцію «ресоціалізації персоналу» кримінально-
виконавчих установ як ефективного засобу про-
тидії професійним деформаціям співробітників.
Сформульовано теоретично обґрунтовані пропо-
зиції та рекомендації, спрямовані на удоскона-
лення кримінально-виконавчого законодавства
України у сфері класифікації засуджених до по-
збавлення волі. Надано пропозиції щодо викори-
стання зарубіжного досвіду класифікації засу-
джених до позбавлення волі.

08.01–02.14.577.
343.971 Самарай Л. В. Кримінологічні засади

запобігання кримінальній агресії в сім’ї : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сама-
рай Людмила Вікторівна ; Нац акад. внутр.
справ. — Київ, 2014. — 16 с.
Здійснено теоретичне узагальнення та об-

ґрунтовано практичні рекомендації щодо вирі-
шення комплексу проблемних питань, пов’яза-
них із кримінологічним запобіганням кримі-
нальній агресії в сім’ї. Проаналізовано причини
й умови насильницьких злочинів у сім’ї, які вчи-
няють у стані агресії. Досліджено заходи запо-
бігання кримінальній агресії в сім’ї засобами за-
гальносоціального, спеціально-кримінологічного
впливу та шляхом удосконалення взаємодії
органів внутрішніх справ і громадськості в запо-
біганні кримінальній агресії в сім’ї. Згруповано
об’єкти запобігання кримінальній агресії в сім’ї,
серед яких акцентовано увагу на специфічних
деформаціях групової психології, які на індивіду-
альному рівні реалізуються через набуті особою
установки, переконання і стереотипи агресив-
ності. Запропоновано визначення агресивної по-
ведінки особи злочинця, який учинив сімейне
насильство під впливом агресії, як форми пове-
дінки, зумовленої особливістю психічного стану,
що ґрунтується на агресивній особистісній уста-
новці, під якою слід розуміти певну сукупність
типових рис, властивостей (природжених або
набутих у процесі соціалізації), типово прита-
манних особам, які вчинили суспільно небез-
печні діяння. Запропоновано проект Комплекс-
ного плану запобігання кримінальній агресії в
сім’ї в Україні на період до 2017 р.
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08.01–02.14.578.
343.97:343.26 Валуйська М.Ю. Проблеми

кримінологічно значущого впливу на осіб, засу-
джених до покарання у виді позбавлення волі /
М. Ю. Валуйська // Проблеми законності : акад.
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац.
ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». —
Харків, 2013. — Вип. 121. — С. 138–144.
Окреслено коло питань, пов’язаних з теоре-

тичними і практичними проблемами запобігання
вчиненню злочинів особами, яким призначено
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покарання у виді позбавлення волі. Ідеться про
злочини, які можуть учинятися не тільки в
місцях позбавлення волі, а й поза межами озна-
чених установ. Вказано, що проведене опитуван-
ня співробітників Державної пенітенціарної
служби виявило наявність низки проблем, по-
требуючих свого вирішення. Серед них — не-
обхідність застосування способів роботи з за-
судженими, адаптованих до реальних умов
відбування покарання в місцях позбавлення волі
в Україні, до менталітету спецконтингенту й до
вітчизняного законодавства.

08.01–02.14.579.
343.9.018 Дрьомін В. М. «Офіційна» та фак-

тична злочинність: кримінологічний аналіз /
В.М. Дрьомін // Актуальні проблеми держави і
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 550–559.
Проаналізовано зареєстровану («офіційну»)

та фактичну злочинність. Стверджено, що в пе-
рехідний (транзитивний) період формування дер-
жавності в Україні зросла кількість злочинів,
приховуваних від офіційної реєстрації. Зазначе-
но, що латентна (прихована) злочинність не
тільки криміналізує суспільство, а й дезорієнтує
практику боротьби зі злочинність. Аналізуючи
наведені статистичні дані та рівень латентної
злочинності, вказано, що злочинність за своїми
якісними та кількісними характеристиками, те-
риторіальною поширеністю, соціально-демогра-
фічними ознаками осіб, до неї втягнутих, являє
стійке соціальне явище, яке розвивається відпо-
відно до логіки розвитку суспільства в цілому.
Зауважено, що вражає низька ефективність
діяльності правоохоронних і судових органів, які
залишають без вирішення по суті дев’ять із деся-
ти заяв громадян про вчинені злочини. Причини,
що склалися, криються в особливостях політико-
правової та економічної ситуації в країні, яка
охоплюється поняттям «інституціональна криза».

08.01–02.14.580.
343.94 Жмуров Д. В. Идеализация «преступ-

ного» в общественной и частной жизни /
Д. В. Жмуров // Криминологический журнал
Байкальского государственного университета
экономики и права. — 2013. — № 4. — С. 45–50.
В статье раскрыты некоторые культуральные

аспекты воспроизводства образа преступности в
общественной жизни. Особое внимание уделяет-
ся такому малоизученному феномену, как кри-
минальная идеализация. Под ней предложено
понимать придание характеру преступника или
преступлению субъективно положительного, ли-
шенного низменных коннотаций идеального
смысла. Изучение криминальной идеализации,
вероятно, позволит глубже уловить сущность
процессов детерминации преступности. Крими-
нальная идеализация, как показано в статье,
характерна не только для индивидуального, но и
для массового сознания, так как традиционная
культура создает все предпосылки для толе-

рантного отношения к некоторым преступникам
и их противозаконным деяниям, их оправдания и
даже почитания. Выделено несколько уровней
криминальной идеализации, в частности, уро-
вень общественных отношений (идеализация
преступного происходит в массовом сознании),
уровень межличностных отношений (положи-
тельное отношение к уголовно наказуемым дей-
ствиям других людей, а также к ним самим),
уровень самоотношения (приписывание позитив-
ного смысла собственным незаконным поступ-
кам). Каждый из указанных уровней идеализа-
ции подробно описан и проиллюстрирован раз-
личными примерами, в том числе взятыми из
интервью оперативных работников Иркутской
области. На основе анализа произведений худо-
жественной литературы и фольклора, социоло-
гических и антропологических исследований
представлен исторически и культурно сложив-
шийся образ «благородного преступника». В за-
ключительной части статьи указаны ключевые
функции, которые выполняет криминальная иде-
ализация, ее роль и место в сложном процессе
воспроизводства образа преступности, передачи
норм и ценностей криминального мира от стар-
шего поколения к младшему.

08.01–02.14.581.
343.91(477) Кулик О. Кримінологічна харак-

теристика осіб, які вчинили злочини в Україні:
сучасні тенденції / О. Кулик // Юридична Ук-
раїна. — 2013. — № 7. — С. 98–102.
Здійснено аналіз кримінологічної характерис-

тики осіб, що вчинили злочини в Україні у
2002–2012 рр., за основними демографічними,
соціальними, кримінально-правовими та криміно-
логічними ознаками, визначення сучасних тен-
денцій у зазначеній сфері. Вказано, що спів-
відношення чоловіків і жінок серед злочинців
було стабільним і складало сім до одного.
Найбільш кримінально активними були особи у
віці 18–28 років, далі йшли 29–39-річні та 16–
17-річні. Зазначено, що протягом аналізованого
періоду найбільш численною серед злочинців
була група працездатних осіб, які не працювали
і не навчалися на час вчинення злочину, хоча в
останні роки їх частка дещо скоротилась, а сут-
тєво збільшилася частка злочинців, які були
безробітними. Зауважено, що структура осіб,
які вчинили злочини, за освітнім рівнем істотно
не відрізнялася від аналогічної структури насе-
лення в цілому.

08.01–02.14.582.
343.9.018.3 Мельничук Т. В. Криминогенный

потенциал постиндустриального общества: ана-
лиз рисков / Т. В.Мельничук // Криминологи-
ческий журнал Байкальского государственного
университета экономики и права. — 2013. —
№ 4. — С. 155–162.
Для стран постсоветского пространства про-

блема вхождения в эпоху постиндустриализма
усугублена существенными противоречиями, ко-
торые провоцируют социально-экономические
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риски, а в совокупности с неспособностью госу-
дарств преодолевать эти противоречия риски
перерастают в криминальные. В статье пред-
ставлен анализ распространения объемов и тем-
пов теневой экономики, вовлечения населения в
противоправную общеуголовную активность и
организованный криминальный бизнес, в том
числе в условиях глобализационных преобразо-
ваний. Исследованы механизмы воздействия на
воспроизводство преступности экономического
неравенства между странами и социальными
стратами, роста социально-психологического на-
пряжения населения, социальной эксклюзии.
Теоретические выводы усилены статистически-
ми данными, результатами репрезентативных
социологических исследований. Отмечено, что
специфика криминогенности постиндустриализ-
ма в условиях нашей действительности обуслов-
лена переходным (транзитивным) характером
развития общества. Достижение общественных
и (или) индивидуальных благ посредством пре-
ступной деятельности обусловливает ее функци-
ональность. Акцентировано, что противоречия
постиндустриального общества преобразуют его
в общество риска с мощным криминогенным
потенциалом. С позиций криминологической на-
уки обосновывается необходимость рискового
менеджмента как формы мониторинга кримино-
генных рисков и социального управления ими с
целью их минимизации.

08.01–02.14.583.
343.988:343.541 М’ячикова І. В. Види віктим-

ної поведінки неповнолітнього в генезисі стате-
вих злочинів / І. В.М’ячикова // Держава і пра-
во. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. /
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України. — Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 395–401.
Зазначено, що віктимна поведінка непов-

нолітніх займає важливе місце у кримінології.
Зроблено висновок, що соціальна незрілість не-
повнолітніх потерпілих від статевих злочинів у
поєднанні з психологічними, фізіологічними
підставами сприяє їх віктимологізації. Встановле-
но, що види віктимної поведінки відіграють важ-
ливу роль у генезисі й механізмі вчинення стате-
вого злочину. Зауважено, що віктимологічне дос-
лідження поведінки неповнолітніх жертв стате-
вих злочинів варто здійснювати у взаємозв’язку
неповнолітньої жертви та особистості злочинця.
Вказано, що, незважаючи на провокативну пове-
дінку деяких неповнолітніх потерпілих від стате-
вих злочинів, жертвами таких злочинів можуть
стати і діти із добропорядною поведінкою. Серед
них виділяють дві категорії дітей: переважно діти
дошкільного віку, які не усвідомлюють, що сто-
совно них вчиняються статеві злочини; діти, які
усвідомлювали злочинний характер вчинюваних
щодо них дій, але не могли чинити опору, оскіль-
ки перебували у безпорадному стані.

08.01–02.14.584.
343.9 Нежурбіда С. І. Еволюція аналізу те-

орій причин злочинності у другій половині XX

століття / С. І. Нежурбіда // Актуальні пробле-
ми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 543–549.
Проведено дослідження еволюції аналізу тео-

рій причин злочинності у другій половині XX ст.
Зроблено висновок про вплив соціології на кри-
мінологічну думку, а також про наявність видо-
вої різноманітності аналізу теорій причин зло-
чинності : історичного, елементарного, філо-
софського, феноменологічного, структурного,
критичного, порівняльного та інших. Зазначено,
що у XX ст. світова кримінологія досягла певної
зрілості, одним із показників чого можна вважа-
ти значний рівень теоретичного осмислення сут-
ності злочинності: з’явилось багато оригінальних
гіпотез та ідей про сутність злочинності, яким
належало пройти стадії наукового розвитку та
перевірку практикою. Відмічено, що радянськи-
ми кримінологами досить детально аналізувались
західні кримінологічні теорії 70-х років XX ст.

08.01–02.14.585.
343.9.018 Оболенцев В. Ф. Історія викорис-

тання системного методу в дослідженні власти-
востей злочинності / В. Ф. Оболенцев // Проб-
леми законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, Нац. ун-т «Юрид. акад. Ук-
раїни ім. Я.Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 121. — С. 130–138.
Висвітлено історії використання системного

підходу при вивченні злочинності. Обґрунтовано
перспективність його застосування у криміноло-
гічних дослідженнях. Зазначено, що принципо-
вою для дослідження злочинності як системи є
така обставина: щодо будь-якої множинності
об’єктів твердження, що їх об’єкти не мають
внутрішніх відношень, є хибним, тому завжди
можна прийняти за останнє, приміром, відстань
між частинами об’єктів. Зауважено, що у випад-
ку ж злочинності кримінологічній науці вже
відомі закономірності детермінації злочинних
проявів, структурних співвідношень їх видів,
тенденцій розвитку. Висловлено думку, що од-
ним з перспективних напрямків у кримінології
має стати системний підхід. Такі дослідження
дозволять раціоналізувати правоохоронну
діяльність, переорієнтувавши її з окремих про-
явів-злочинів на нейтралізацію системних влас-
тивостей явища злочинності в цілому.

08.01–02.14.586.
343.9.018(477) Оболенцев В. Ф. Нові криміно-

логічні теорії та перспективи розвитку криміно-
логії в Україні / В. Ф. Оболенцев // Проблеми
законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Я. Мудрого». — Харків, 2012. — Вип. 120. —
С. 183–194.
Розкрито зміст кримінологічних теорій, за-

пропонованих українськими вченими. Обґрунто-
вано перспективність використання системного
методу у кримінологічних дослідженнях. Зазна-
чено, що одним з перспективних напрямків
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у кримінології має стати саме системний підхід,
що буде ґрунтуватися на загальній теорії сис-
тем. Вказано, що дослідження злочинності з ви-
користанням загальної теорії систем не тільки
пояснить закономірності існування й розвитку
цього явища, а й дозволить прогнозувати його
тенденції (що, звичайно, раціоналізує правоохо-
ронну діяльність). Висловлено думку, що сис-
темний підхід допоможе виправити ситуацію,
коли полярність кримінологічних концепцій і не-
ефективність здійснюваних заходів для контро-
лю над злочинністю позначилися на авторитеті
кримінологічної науки — аж до соціального роз-
чарування й фінансового бойкоту урядами.

08.01–02.14.587.
343.9.01 Тулегенов В. В. Соотношение поня-

тий «криминальный профессионализм» и «про-
фессионализм»: опыт криминологического про-
чтения / В. В. Тулегенов // Криминологический
журнал Байкальского государственного универ-
ситета экономики и права. — 2013. — № 4. —
С. 25–34.
Криминальный профессионализм свидетель-

ствует о повышенной общественной опасности
как преступности вообще, так и личности конк-
ретного преступника в частности, что не может
не вызывать научный интерес к данной пробле-
матике. В настоящее время в науке сложилось
два подхода в отношении понятия «профессио-
нализм». Первый подход, «общенаучный», пред-
полагает, что родовое понятие «профессиона-
лизм» — это свойство деятельности, второй под-
ход — «криминологический», в рамках которого
видовое понятие «криминальный профессиона-
лизм» представляет собой вид деятельности.
Проанализировав указанные подходы, автор
приходит к выводу, что криминальный профес-
сионализм являет собой не вид деятельности, а
свойство деятельности. С этой целью выполнен
анализ позиций исследователей-криминологов,
изучавших данное явление, а также осуществ-
лен как этимологический анализ понятия «про-
фессионализм», так и анализ данного понятия с
точки зрения психологии, философии, социоло-
гии и экономики. На основании анализа сделан
вывод о том, что в обыденном сознании, а также
в психологии, философии, социологии и эконо-
мике под профессионализмом понимается свой-
ство деятельности. Рассматривая научную обо-
снованность двух подходов, автор приходит к
выводу, что для устранения создавшейся логи-
ческой неопределенности, унификации совре-
менного терминологического поля, а также для
ликвидации разночтений в теории юриспруден-
ции, законодательной и правоприменительной
деятельности под криминальным профессиона-
лизмом целесообразно понимать свойство дея-
тельности.

08.01–02.14.588.
343.9(477):351.746(477) Туркот М. Внутрішні

війська Міністерства внутрішніх справ України
як суб’єкт протидії злочинності / М. Туркот //

Вісник Національної академії прокуратури Ук-
раїни. — 2013. — № 4. — С. 44–48.
У статті досліджуються окремі аспекти діяль-

ності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України з протидії злочинності. Визна-
чається статус зазначеного військового форму-
вання та його місце у Воєнній організації Украї-
ни. Робиться висновок про те, що внутрішні
війська фактично виконують правоохоронні
функції, що є підставою для наділення їх в зако-
нодавчому порядку статусом військового право-
охоронного формування.

08.01–02.14.589.
343.914-055.2 Щербакова Л. М. Индивиду-

ально-психологический профиль женщин, осуж-
денных за насильственные преступления /
Л.М.Щербакова, О. П. Белая // Криминологи-
ческий журнал Байкальского государственного
университета экономики и права. — 2013. —
№ 4. — С. 35–44.
Статья посвящена изучению психологических

черт личности женщин, совершивших убийства
или причинивших тяжкий вред здоровью. Ис-
пользование комплексной психодиагностической
программы позволило выявить ряд психологи-
ческих особенностей личности преступниц. По
результатам эмпирического исследования пост-
роены индивидуальные и обобщенный личност-
ные профили женщин — насильственных пре-
ступниц. Установлено, что среди 16 факторов,
описывающих личностные особенности испытуе-
мых, доминируют показатели фактора «супер-
эго», понимаемого в контексте психоаналитичес-
кой теории как интернализованные обществен-
ные нормы и стандарты поведения. Определены
доминирующие акцентуации и составлены их
характеристики. Выявлены значимые личност-
ные особенности исследуемой выборки: выра-
женная агрессивность и вражда на фоне низкого
интеллекта и эмоциональной нестабильности,
высокая конфликтность, злопамятность, подо-
зрительность, обидчивость и склонность прояв-
лять враждебность к обидчикам. Как внутрен-
ний компонент, представляющий собой доста-
точно стабильную структуру личности, указан-
ные черты при определенных внешних условиях
могут выполнять ключевую роль в наступлении
преступного поведения.

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÂÈÊÎÍÀÂ×Å ÏÐÀÂÎ
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08.01–02.14.590.
343.8 (477)(075.8) Становлення та розвиток

пенітенціарної системи України : посібник / за
заг. ред. О. В. Лісіцкова ; Держ. пенітенціарна
служба України, Ін-т кримінально-виконавчої
служби. — Київ, 2013. — 108 с.
Розкрито віхи становлення та історичного

розвитку пенітенціарної системи України,
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органів і установ виконання покарань. Викорис-
тано архівні матеріали, публікації, докумен-
тальні джерела, матеріали досліджень у галузі
пенітенціарної історії.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

08.01–02.14.591.
343.8 Дуюнова Т. В. Виконання покарання у

виді довічного позбавлення волі : автореф. дис.
... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дуюнова Тетя-
на Василівна ; НДІ вивчення проблем злочин-
ності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. —
Харків, 2013. — 20 с.
Досліджено теоретичні і практичні питання

процесу виконання покарання у виді довічного
позбавлення волі. Розглянуто сутність та зміст
цього покарання, його цілі та можливості їх до-
сягнення в процесі його виконання. Здійснено
аналіз правових норм, що регулюють порядок та
умови виконання відбування покарання у виді
довічного позбавлення волі в Україні. Висвітле-
но теоретичні положення правового статусу за-
суджених до довічного позбавлення волі й особ-
ливості правового закріплення та реалізації
прав і обов’язків засуджених до довічного поз-
бавлення волі, запропоновано шляхи вдоскона-
лення їх законодавчого регулювання. Розгляну-
то підстави звільнення засуджених від відбуван-
ня покарання у виді довічного позбавлення волі
в Україні та порядок обчислення строків
звільнення засуджених до довічного позбавлен-
ня волі при заміні цього покарання позбавлен-
ням волі на певний строк. Досліджено особли-
вості виконання довічного позбавлення волі сто-
совно засуджених жінок. На підставі проведено-
го аналізу сформульовано пропозиції з удоскона-
лення кримінального і кримінально-виконавчого
законодавства. Зроблено висновок, що у те-
перішній час відсутні об’єктивні підстави для
встановлення особливих специфічних умов вико-
нання відбування довічного позбавлення волі, з
огляду на те, що цей процес має відбуватися в
тому ж порядку, що й виконання позбавлення
волі на певний строк, хоча й з урахуванням спе-
цифіки засуджених та вимог безпеки.

Ñ ò à ò ò ³

08.01–02.14.592.
343.85-055.2 Неживець О.М. Виправлення та

ресоціалізація жінок в пенітенціарних установах
України / О.М. Неживець // Держава і право.
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН Ук-
раїни. — Київ, 2013. — Вип. 59. — С. 355–359.
Розглянуто особливості класифікації жінок,

засуджених до позбавлення волі, а також про-
цес їх виправлення та ресоціалізації в установах
виконання покарань. Висловлено думку, що су-
довим органам слід більш ретельно диференцію-
вати жінок, які скоїли злочин, за ступенем су-

спільної небезпеки вчиненого злочину та дотри-
муватись принципу справедливості під час при-
значення покарання. Зауважено, що у цілому
призначення покарання у вигляді позбавлення
волі випадковим злочинницям не вважається
доцільним, оскільки відбування покарання в
місцях позбавлення волі в одних випадках при-
зводить до «кримінального зараження» у ре-
зультаті тривалого спілкування зі стійкими зло-
чинницями, а в інших — до скоєння повторних
злочинів. Запропоновано забезпечити окреме
тримання злочинниць, які вперше скоїли не-
значні злочини, від жінок, які скоїли тяжкі зло-
чини і є неодноразово засудженими. Все це по-
требує реформування кримінально-виконавчої
системи і потребує диференційованого підходу
до виправлення та ресоціалізації засуджених під
час відбування покарання в установах виконан-
ня покарань.

08.01–02.14.593.
343.811(477) Середа Г. Проблеми забезпечен-

ня прав ув’язнених у кримінально-виконавчій
системі / Г. Середа // Вісник Національної ака-
демії прокуратури України. — 2013. — № 4. —
С. 20–25.
Висвітлено актуальні питання функціонуван-

ня національної кримінально виконавчої систе-
ми, створення належних умов тримання осіб, які
перебувають в установах виконання покарання
та попереднього ув’язнення. Здійснено по-
рівняльний аналіз кількості осіб, які тримаються
під вартою в Україні, з іншими країнами світу.
Зроблено висновок, що зниження рівня їх чи-
сельності слід розглядати як один із головних
напрямів у вирішенні питання щодо поліпшення
умов тримання засуджених та осіб, взятих під
варту. Наведено бачення шляхів впливу на змен-
шення кількості осіб у місцях позбавлення волі.

08.01–02.14.594.
343.8(477) Черненок М. П. Міністерство юс-

тиції України в системі органів виконання пока-
рань / М. П. Черненок // Проблеми законності :
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України,
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого».
— Харків, 2012. — Вип. 120. — С. 194–201.
Проаналізовано вітчизняні нормативно-пра-

вові акти, починаючи з моменту набуття Украї-
ною незалежності, якими регулювалося місце
кримінально-виконавчої системи у структурі
органів державної влади. Досліджено низку
міжнародних документів, ратифікованих Украї-
ною, що безпосередньо вплинули на місце і
структуру органів та установ виконання пока-
рань. Зазначено, що забезпечення ефективної
роботи кримінально-виконавчої системи повинно
бути одним з пріоритетних напрямків державно-
го апарату, адже від цього значною мірою зале-
жить стан правопорядку в державі в цілому.
Дано наглядне уявлення щодо того, наскільки
складним був шлях становлення Державної пе-
нітенціарної служби України до її сучасного ви-
гляду.
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08.01–02.14.595.
343.8(481) Яковець І. С. Досвід виконання

кримінальних покарань Королівства Норвегія та
доцільність його впровадження в Україні /
І. С. Яковець // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 362–368.
Розглянуто загальні підходи до виконання

кримінальних покарань у Норвегії. Висвітлено
законодавче формулювання вихідних принципів
роботи з засудженими, а також здійснення ка-
рально-виховного впливу. Досліджено окремі
аспекти відбору та навчання персоналу тюрем-
них установ. Виділено основні підходи до органі-
зації роботи з засудженими. Звернуто увагу на
основні відмінності від існуючої в Україні прак-
тики виконання покарання у вигляді довічного
позбавлення волі. Зауважено, що наведений
досвід базових підходів до процесу виконання

кримінальних покарань, може стати в пригоді й
для України.

08.01–02.14.596.
343.811(477) Яковець І. Поняття, основні ета-

пи та закономірності оптимізації процесу вико-
нання покарань в Україні / І. Яковець // Вісник
Національної академії прокуратури України. —
2013. — № 4. — С. 66–70.
У статті розглядаються вихідні засади опти-

мізації процесу виконання кримінальних пока-
рань. Надано визначення категорії «оптиміза-
ція», а також зазначено основні етапи та законо-
мірності цього процесу. На думку автора,
сутність оптимізації процесу виконання кримі-
нальних покарань, на нашу думку, полягає у
продуманому виборі змісту, методів, форм і
прийомів організації діяльності Державної кри-
мінальної виконавчої служби України у цій
сфері, які забезпечують ефективність останньої.
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ті чи інші процесуальні інститути. Коментар
містить посилання на постанови Пленуму Вер-
ховного Суду, рішення і висновки Конституцій-
ного Суду України та акти судової практики.
Матеріали представленого коментаря охоплю-
ють положення Загальної частини КПК України,
зокрема, розкривають такі поняття та правові
інститути в кримінальному процесі: поняття,
суть і завдання кримінального повадження, пра-
вила чинності кримінального процесуального
закону; засади і суб’єкти кримінального прова-
дження; докази та доказування в кримінальному
провадженні; відшкодування шкоди; процесу-
альні строки і витрати; заходи забезпечення
кримінального повадження.

09.01–02.14.600.
343.13(477)(075.8) Складання кримінально-

процесуальних документів у досудовому прова-
дженні : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, Ю. І. Аза-
ров, В. В. Рожнова [та ін.]. — Київ : КНТ, 2013.
— 376 с.
Наведено навчальний та практичний матеріал

зі складання кримінально-процесуальних доку-
ментів у досудовому провадженні у формі роз’-
яснень та зразків відповідних процесуальних
документів. Посібник складається з двух
розділів. У першому розділі розглянуто кримі-
нально-процесуальні документи як обов’язкові
атрибути процесуальної форми. Вивчено види та
класифікацію кримінально-процесуальних доку-
ментів. Надано загальну характеристику змісту
та структури основних кримінально-процесуаль-
них документів досудового провадження. У дру-
гому розділі вивчено процесуальні документи,
що стосуються загальних положень досудового
розслідування та ін.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

09.01–02.14.601.
343.123.6:[343.11:343.14](043.3) Комарницька-
О. Б. Предмет доказування та судовий розгляд
справ приватного обвинувачення : автореф. дис.
... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Комарницька
Оксана Богданівна ; МГУ. — Одеса, 2012. —
23 с.
Проаналізовано стан наукової розробленості

предмета доказування та судового розгляду
справ приватного обвинувачення. З’ясовано ви-
токи та здійснено хронологічний огляд в історич-
ному аспекті проблем еволюції розгляду справ
приватного обвинувачення. Визначено поняття,
надано класифікацію та розкрито зміст обста-
вин, які підлягають доказуванню у справах при-
ватного обвинувачення. Розкрито існуючі проце-
суальні механізми відновлення порушеного пра-
ва та законного інтересу особи у зазначених
справах на практиці і в чинному законодавстві.

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÖÅÑ
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09.01–02.14.597.
343.137.5(075.8) Ганова Г. О. Притягнення до

кримінальної відповідальності неповнолітніх :
процесуальне керівництво досудовим розсліду-
ванням та підтримання державного обвинува-
чення : навч.-практ. посiб. / Г. О. Ганова,
І. І. Присяжнюк, М. С. Туркот. — Київ : Центр
учб. літ., 2013. — 83 с.
Розглянуто питання, пов’язані з обвинуваль-

ною діяльністю прокурора в суді першої
інстанції у кримінальних провадженнях щодо
неповнолітніх осіб. Проаналізовано окремі особ-
ливості процесуального керівництва досудовим
розслідуванням кримінальних правопорушень,
вчинених неповнолітніми. Запропоновано так-
тичні прийоми участі прокурора у з’ясуванні в
суді обставин кримінального провадження, судо-
вих дебатах, судовому розгляді кримінальних
проваджень про застосування примусових за-
ходів виховного характеру.

09.01–02.14.598.
343.13(075.8) Кримінальний процес : підруч-

ник / за ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової,
Д. П. Письменного. — Київ : ЦУЛ, 2013. —
544 с.
Підручник написано на основі Конституції

України, Кримінального процесуального кодексу
України, з урахуванням практики Європейського
суду з прав людини, правових позицій Конститу-
ційного Суду України та відповідно до програми
навчального курсу «Кримінальний процес».
У Загальній частині вивчено такі основні понят-
тя, як кримінальний процес, історичні форми
його розвитку, його завдання, джерела кримі-
нального процесуального права, основні засади
кримінального провадження, права та обов’язки
учасників кримінального провадження. Визначе-
но поняття доказів та їхніх джерел, стадії крим-
інального провадження. В Особливій частині
курсу приділено увагу загальним положенням
досудового розслідування, слідчим (розшуко-
вим) та негласним слідчим (розшуковим) діям,
більш детальній характеристиці усіх стадій кри-
мінального процесу, особливим порядкам кримі-
нального провадження, виконанню судових
рішень.

09.01–02.14.599.
343.13(477)(094.1) Кримінальний процесуаль-

ний кодекс України : наук.-практ. комент. / за
заг. ред. С. В. Ківалова, С.М. Міщенка,
В.Ю. Захарченка ; НУ ОЮА. — Харків : Одіс-
сей, 2013. — 1104 с. — (Закони України).
Надано коментарі до кожної статті КПК Ук-

раїни, спираючись на базу існуючих уявлень про
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Висвітлено сучасний стан судового розгляду у
справах приватного обвинувачення. Охарактери-
зовано процесуальний статус суб’єктів приват-
ного обвинувачення у кримінальному судо-
чинстві України. Встановлено особливості дока-
зування жертвою злочину у кримінальних спра-
ва приватного обвинувачення. Розкрито особли-
вості судового розгляду при зустрічному обвину-
ваченні та порядок розгляду справ приватного
обвинувачення за участю осіб, наділених імуні-
тетом. Проаналізовано сучасний стан способів
захисту постраждалих від приватних злочинів та
визначено можливості, перспективи альтерна-
тивних підходів до вирішення конфліктів у спра-
вах приватного примирення (медіації).

09.01–02.14.602.
343.123.1(477)(043.3) Косов В. В. Суб’єкти

судово-контрольного провадження на досудових
стадіях кримінального процесу : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Косов Владислав
Васильович ; НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — 20 с.
З’ясовано сутність судового контролю у до-

судових стадіях кримінального процесу. Визна-
чено систему суб’єктів судово-контрольного про-
вадження на досудових стадіях кримінального
процесу. Класифіковано суб’єкти судово-конт-
рольного провадження на досудових стадіях
кримінального процесу. Охарактеризовано кри-
мінально-процесуальний статус окремих суб’єк-
тів судово-контрольного провадження на досудо-
вих стадіях кримінального процесу. Виявлено
особливості реалізації кримінально-процесуаль-
ного статусу судово-контрольного провадження
при розгляді судом подань про проведення
слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та
застосування запобіжного заходу у вигляді взят-
тя під варту; при розгляді судом скарг учасників
кримінального процесу. Висунуто пропозиції та
рекомендації щодо удосконалення кримінально-
процесуального законодавства, практики його
застосування з питань судово-контрольної діяль-
ності на досудових стадіях кримінального
процесу.

09.01–02.14.603.
343.985:347.7(477)(043.3) Кузьмічова Є. В.

Охорона лікарської таємниці у кримінальному
процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.09 / Кузьмічова Єлизавета Воло-
димирівна ; Нац. ун-т держ. податкової служби
України. — Ірпінь, 2012. — 19 с.
Охарактеризовано становлення та розвиток

інституту лікарської таємниці. Розкрито
співвідношення лікарської таємниці з іншими
видами професійної таємниці, що охороняються
в кримінальному процесі. Визначено зміст по-
няття «лікарська таємниця», розкрито особли-
вості її охорони за кримінально-процесуальним
законодавством. З’ясовано особливості охорони
лікарської таємниці з огляду на міжнародно-пра-
вові акти. Розглянуто охорону лікарської таєм-
ниці як морально-етичну проблему. Виокремлено
принципи та з’ясовано умови охорони лікарської

таємниці у кримінальному процесі. Охарактери-
зовано гарантії охорони лікарської таємниці на
стадії досудового розслідування. Розроблено
рекомендації щодо удосконалення кримінально-
процесуального законодавства та криміналістич-
ного забезпечення охорони лікарської таємниці
у кримінальному судочинстві.

09.01–02.14.604.
343.14(477)(043.3) Нарійчук О. Д. Показання

обвинуваченого як джерело доказів у криміналь-
ному процесі України : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.09 / Нарійчук Олег Данило-
вич ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини
«Україна». — Київ, 2012. — 20 с.
Сформульовано авторські дефініції «показан-

ня обвинуваченого», «достатність доказів», «об-
мова», «самообмова». Дано загальну характери-
стику процесуального порядку притягнення осо-
би як обвинуваченого. Проаналізовано процесу-
альний статус обвинуваченого. Визначено еле-
менти, що містяться у показниках обвинувачено-
го. Розкрито поняття, правову природу та спе-
цифіку класифікації показань обвинуваченого.
Виокремлено комплекс заходів, що стимулюють
в обвинувачених зацікавленість давати правдиві
показання. Здійснено аналіз слідчих дій, при
проведенні яких отримуються чи перевіряються
показання обвинуваченого. З’ясовано способи
фіксації та оцінки показань обвинуваченого.
Виявлено основні проблеми, прогалини та недо-
ліки нормативного регулювання і практики щодо
показань обвинуваченого у кримінальному про-
цесі й розроблено рекомендації для усунення чи
вдосконалення правових норм, що регулюють
інститут отримання показань обвинуваченого.

09.01–02.14.605.
343.123.11 Павловська А. А. Продовження та

поновлення строків у кримінальному процесі
України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.09 / Павловська Анна Анатоліївна ; Нац.
ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь,
2012. — 16 с.
Розкрито cyтність i сформульовано визначен-

ня поняття кримінально-процесуального строку.
З урахуванням різного призначення процесуаль-
них строків у механізмі регулювання криміналь-
ного судочинства сформульовано, обґрунтовано
і запропоновано їх оновлену класифікацію. Ви-
значено юридичну природу, значення та порядок
обчислення строків, що продовжуються та по-
новлюються. Проаналізовано й узагальнено нау-
кові погляди щодо продовження строків у кримі-
нальному пpoцeci України. Виявлено недоліки
правової регламентації продовження строків
затримання особи за підозрою у вчиненні злочи-
ну та тримання обвинуваченого під вартою. До-
сліджено процесуальний порядок продовження
строків досудового слідства та здійснення про-
вадження за протокольною формою досудової
підготовки матеріалів. Узагальнено piзні точки
зору, висловлені в юридичній літературі та нада-
но загальну характеристику i досліджено при-
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значення строків, які можливо поновити. Про-
аналізовано кримінально-процесуальне законо-
давство та виявлено недоліки в правовому регу-
люванні процедури поновлення строків у кримі-
нальному пpoцeci України. Внесено конкретні
пропозиції до чинного та нового КПК України в
частині вдосконалення продовження та понов-
лення строків у кримінальному пpoцeci.

09.01–02.14.606.
343.123.1(043.3)+343.14(043.3) Римарчук О. В.

Орган дізнання як суб’єкт доказування у кримі-
нальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.09 / Римарчук Ольга Вікторівна ;
Нац. акад. внутр. справ МВС України. — Київ,
2012. — 18 с.
З’ясовано сутність поняття органу дізнання

та визначено його місця в системі суб’єктів кри-
мінально-процесуального доказування. Розкрито
систему та компетенції органів дізнання. Визна-
чено форми та способи участі органу дізнання
при розгляді та вирішенні заяв та повідомлень
про злочин. Вивчено сучасний стан кримінально-
процесуального законодавства України, що рег-
ламентує діяльність органу дізнання як суб’єкта
доказування при підготовці протокольної форми
досудової підготовки матеріалів. Розкрито тео-
ретичні положення діяльності органу дізнання
як суб’єкта доказування при провадженні
дізнання. Розкрито особливості діяльності орга-
ну дізнання як суб’єкта доказування при вико-
нанні доручень та вказівок слідчого. Розкрито
форми прокурорського нагляду та судового кон-
тролю за діяльністю органів дізнання. Сформу-
льовано пропозиції до чинного КПК України та
проекту КПК № 9700 з удосконалення компе-
тенції та діяльності органу дізнання як суб’єкта
доказування.

09.01–02.14.607.
343.852(477)(043.3) Тарасова І. В. Процесу-

альний порядок застосування підписки про не-
виїзд в кримінальному процесі України : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тара-
сова Ірина Вікторівна ; Акад. адвокатури Ук-
раїни. — Київ, 2012. — 16 с.
Визначено сучасний стан наукової розробки

проблеми застосування підписки про невиїзд в
Україні. Розкрито сутність та з’ясовано місце
підписки про невиїзд у системі запобіжних за-
ходів. Проаналізовано чинне законодавство та
практику органів досудового розслідування й
суду, пов’язані із застосуванням даного запобіж-
ного заходу. Виявлено суттєві недоліки, що до-
пускаються органами досудового слідства, су-
дом під час обрання, зміни чи скасування
підписки про невиїзд. Сформульовано пропозиції
з удосконалення чинного кримінально-процесу-
ального законодавства України, а також на ос-
нові дослідження запропоновано науково-прак-
тичну модель застосування підписки про невиїзд
до суб’єктів кримінального процесу, які підо-
зрюються чи обвинувачуються у вчиненні
злочину.

Ð å ô å ð à ò è

09.01–02.14.608.
343.144(477) Бабанли Р.Ш. Доведеність

вини поза розумним сумнівом у кримінальному
процесі України: особливості розуміння та пра-
возастосування / Р. Ш. Бабанли, М. В. Сірот-
кіна // Адвокат. — 2013. — № 10. — С. 19–21.
Уперше у чинному кримінальному процесу-

альному законодавстві принцип презумпції неви-
нуватості та забезпечення доведеності вини за-
кріплено шляхом такого законодавчого положен-
ня, як «ніхто не зобов’язаний доводити свою
невинуватість у вчиненні кримінального право-
порушення і має бути виправданим, якщо сторо-
на обвинувачення не доведе винуватість особи
поза розумним сумнівом» (ч. 2 ст. 17 КПК Украї-
ни). Ключовою новелою у наведеному формулю-
ванні є словосполучення «поза розумним сумні-
вом», яке є проявом істотного реформування
процесуальних світоглядів, а також гармоніза-
цією національного процесуального законодав-
ства із визнаними світовими та європейськими
стандартами.
Українській правовій системі, як і російській,

такий термін, як «стандарт доказування», не-
відомий. Про це зазначив (стосовно Росії) відо-
мий правник В. А. Новицький. Поряд з тим він
також акцентував увагу на тому, що в амери-
канському та англійському праві під терміном
«стандарт доказування» розуміють критерій,
відповідно до якого суддя виносить рішення по
справі. Стандарт доказування не ставить мету
встановити істину, а є лише показником того, чи
змогли сторони успішно виконати покладений на
них тягар доказування.
Автор зазначає, що існує загальне доктри-

нальне сучасне бачення розуміння «розумного
сумніву», яке можна звести до таких двох скла-
дових: 1) доказ поза межами розумного сумніву
не означає доказу поза межами усіх можливих
сумнівів та 2) доведеність поза розумним сумн-
івом визначається як доведеність, яка має на-
стільки переконливий характер, щоб особа була
готова покладатися і діяти без вагань у
найбільш важливих власних справах.
Автор робить висновок, що принцип доведе-

ності вини поза розумним сумнівом є керівною
засадою не лише для судді, але і для сторін
кримінального провадження та що аналізований
принцип змінює підходи не лише щодо оцінки
доказів, яка здійснюється суддею, але і певним
чином змінює модель змагальності у криміналь-
ному судочинстві.

А. С. Степаненко

09.01–02.14.609.
343.132(477) Бабіков О. Негласні слідчі дії:

проблеми правового регулювання / Олександр
Бабіков // Вісник Національної академії проку-
ратури України. — 2013. — № 3. — С. 52–62.
Автор статті розглядає проблемні питання

інституту негласних слідчих (розшукових) дій,
який закріплено новим КПК України 2012 р.
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Негласні слідчі (розшукові) дії, в свою чергу, —
абсолютно нова для досудового розслідування
форма збору та фіксації доказів, і хоча у них
багато спільного з оперативно-розшуковою
діяльністю, вони мають власну специфіку та
особливості. Саме ці особливості системно роз-
глянуті шляхом аналізу кожної негласної слідчої
(розшукової) дії окремо.
У роботі також приділяється увага питанню

різниці негласних слідчих (розшукових) дій та
оперативно-розшукових заходів. Ця різниця має
вагоме значення як для наукового світу, у зв’яз-
ку з розробкою загальної теорії, так і для дію-
чих працівників органів прокуратури, оператив-
них та слідчих підрозділів з метою застосування
їх на практиці. Оскільки саме у прокурорів, про-
цесуальних керівників та слідчих бракує досвіду
організації й використання матеріалів, отрима-
них за їх допомоги.
Акцентується увага на тому, що у главі 21

Кримінального процесуального кодексу України
достатньо детально регламентовано порядок по-
дання та розгляду клопотань про проведення
негласних слідчих (розшукових) дій, фіксації та
використання їх результатів тощо, при застосу-
ванні у практичній діяльності виявлено низку
проблемних питань, що ускладнюють їх реаліза-
цію та використання, а саме недоцільність на-
кладення грифу таємності. Такий висновок ґрун-
тується на всебічному вивченні норм Криміналь-
но процесуального кодексу України, Закону Ук-
раїни «Про державну таємницю», Закону Украї-
ни «Про оперативно-розшукову діяльність»,
Інструкції про організацію проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій.
Автор статті доходить висновку о доцільності

розробки диференційованого підходу до забезпе-
чення режиму таємності при організації та про-
веденні негласних слідчих (розшукових) дій, де-
талізувавши їх у відповідній інструкції, та
ініціювати внесення змін до Закону України
«Про державну таємницю».

А. В. Сердюк

09.01–02.14.610.
343.132(477) Банах С. Особливості повнова-

жень слідчого судді щодо захисту прав людини
/ С. Банах, С.Штогун // Вісник Національної
академії прокуратури України. — 2013 — № 4. —
С. 61–64.
У вищезазначеній статті автори ставили за

мету розкрити особливості повноважень слідчо-
го судді щодо захисту прав людини.
У статті зазначається, що в контексті судово-

правової реформи України та прийняття нового
Кримінального процесуального кодексу України
(далі — КПК України) провідну роль відведено
новому суб’єкту кримінального судочинства —
слідчому судді. Наводяться основні завдання,
повноваження, а також зроблено історичний
екскурс походження поняття слідчого судді
після судової реформи у Російській імперії.
Звернено увагу на особливості функціонування
інституту слідчого судді в європейських країнах:

ФРН, Франції, Італії, Молдові, Латвії, Литві
та ін.
Погоджуючись з позицією вченого А. Р. Ту-

манянца, щодо реалізації в повноваженнях
слідчого судді окремих функцій судової влади,
автори зупинилися на функції судового контро-
лю. На думку авторів, досягненню основної мети
судового контролю — захисту прав учасників
кримінального судочинства — передує виконан-
ня низки завдань, зокрема, запобігання непра-
вомірним діям і рішенням, що порушують кон-
ституційні права і свободи людини і громадяни-
на, відновлення порушених прав органами досу-
дового розслідування.
Далі авторами визначена дозвільна функція

судової влади, яка реалізується через надання
дозволу слідчим суддею для проведення обшуку
житла чи іншого володіння особи (ст. 235 КПК
України), надання дозволу для проведення не-
гласних слідчих (розшукових дій) у кримінально-
му провадженні (ст. ст. 247, 248, 250 КПК Ук-
раїни).
Звертається увага на те, що повноваження

слідчого судді щодо судового контролю за за-
конністю затримання і тримання під вартою осіб
дублює аналогічну функцію органів прокуратури
та частково суперечить Конституції України. На
думку авторів, більш ефективно використовують
наглядові повноваження в питаннях позбавлен-
ня волі певної особи саме прокурори, які
здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням
у формі процесуального керівництва.
Окрім того, на думку авторів, чинним КПК

України істотно звужено права прокурора в ча-
стині оскарження рішень слідчого судді, що при-
зводить до затягування досудового розслідуван-
ня та неможливості розкриття злочинів, а у
зв’язку з великим навантаженням суддів, дов-
готривалий розгляд клопотань і винесення ухвал
про тимчасовий доступ до речей і документів,
зводить нанівець можливість оперативного роз-
криття ряду злочинів.
Автори статті відстоюють думку, про розши-

рення повноважень прокурора щодо можливості
самостійного обрання таких запобіжних заходів,
як: особисте зобов’язання, особиста порука та
застава. Про надання права прокурору оскаржу-
вати рішення слідчого судді про відмову у за-
твердженні угоди про визнання винуватості та
про примирення, а також права на апеляційне
оскарження відмови слідчого судді у застосу-
ванні запобіжних заходів, так як у такому ви-
падку клопотання, погодження і судовий роз-
гляд є процесуально невиправданими.

А. В. Сердюк

09.01–02.14.611.
343.12/13(477) Бондаренко О. Виклик особи

за кримінальним процесуальним законодавством
України / Олександр Бондаренко // Вісник
прокуратури. — 2013. — № 12. — С. 61–67.
Інститут виклику особи є традиційним для

вітчизняного кримінального процесуального за-
конодавства, але після прийняття Кримінально-
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го процесуального кодексу України його право-
ве регулювання суттєво змінилося.
Стаття присвячена дослідженню інституту

виклику особи в кримінальному судочинстві та
пошуку подальших шляхів його вдосконалення.
Заслуговує на увагу те, що автор для обґрун-

тування своїх позицій активно звертається до
законодавства зарубіжних країн, зокрема, Ро-
сійської Федерації, Казахстану, США, Естонії,
Азербайджану, Канади, а також аналізує
відповідні положення Модельного КПК для дер-
жав — учасниць СНД.
Проаналізовано особливості виклику особи

різними способами, визначеними КПК України,
визначено переваги і недоліки кожного із них,
при цьому автор досить детально зупинився на
особливостях виклику особи електронною по-
штою, а також телефоном або телеграмою.
Автор погоджується із позицією тих нау-

ковців, які вважають, що здійснення виклику
особи пов’язано із проблемою існування тактич-
ного ризику, і зазначає, що при здійсненні ви-
клику особи слідчому на підставі наявних даних
необхідно прогнозувати можливу небажану по-
ведінку особи, яка викликається на допит.
На підставі ґрунтовних досліджень науковець

визначає юридичну природу виклику особи та
пропонує розширити можливості застосування
приводу особи в кримінальному провадженні.

В. А. Завтур

09.01–02.14.612.
343.163:343.156(477) Виноградова С. Подання

апеляційної скарги у кримінальному провадженні:
реалізація прокурором обласного рівня та його
заступниками відповідного права / Світлана
Виноградова, Олена Соломатіна // Вісник про-
куратури. — 2013. — № 8. — С. 100–107.
Новий КПК України значно розширив повно-

важення прокурорів вищого рівня щодо оскар-
ження судових рішень, зокрема, в апеляційному
порядку. Метою подання апеляційної скарги
прокурором є забезпечення законності рішення
суду першої інстанції шляхом реалізації його
права щодо зміни, повного або часткового скасу-
вання рішення, постановлення судом апеляцій-
ної інстанції свого вироку або ухвали. КПК не
регламентує спосіб, в який прокурор вищого
рівня реалізує своє право на подання апеляцій-
ної скарги незалежно від участі у провадженні.
Автор вважає, що на ефективність органі-

зації права на подання апеляційної скарги важ-
ливий вплив має належна організація та взаємо-
дія структурних підрозділів обласних прокура-
тур. Одними з основних критеріїв оцінки ефек-
тивності здійснення прокурором своїх повнова-
жень у кримінальному провадженні є реагуван-
ня на незаконні рішення та якість поданих апе-
ляційних скарг. Крім того, на ефективність
впливають і інші управлінські чинники — вимог-
ливість до суворого додержання закону та ви-
мог, використання кращого досвіду та підвищен-
ня кваліфікації. Право подання апеляційних
скарг прокурором обласного рівня та його зас-

тупниками дозволяє виправити помилки держав-
них обвинувачів, якщо їх допущено у застосу-
ванні кримінального та кримінального процесу-
ального закону під час судового провадження.
При вирішенні питання щодо законності вироку
та ухвали суду прокурори тлумачать закон, оці-
нюють факти, роблять висновки та обирають
спосіб реагування на порушення.
Отже, прокурорська діяльність в апеляційно-

му провадженні вимагає особливих професійних
знань та навичок.

О. Ю. Дидич

09.01–02.14.613.
343.163(477) Гловюк І. Процесуальне керівниц-

тво прокурора досудовим розслідуванням: функці-
ональна ідентифікація / Ірина Гловюк // Вісник
прокуратури. — 2013. — № 12. — С. 79–89.
Автор звертає увагу на дискусійність питан-

ня, що досліджується, та розглядає точки зору
різних вчених щодо визначення прокурорського
процесуального керівництва. Досліджуючи по-
вноваження прокурора, автор здійснює по-
рівняльний аналіз положень КПК України
1960 р. та діючого КПК України.
Велику увагу приділено визначенню поняття

процесуального керівництва, наведені норма-
тивні та доктринальні визначення, а також ав-
тор виділяє елементи процесуального керівницт-
ва та вказує про їх наявність при аналізі тієї чи
іншої позиції.
Автор досліджує предмет прокурорського

нагляду в досудовому провадженні та висвітлює
проблему розмежування наглядових повнова-
жень та повноважень із керівництва розсліду-
ванням у залежності від суб’єктів, на яких вони
спрямовані.
Визначено більшу частину керівних повнова-

жень прокурора у стадії досудового розслідуван-
ня, а також повноваження із прийняття проце-
суальних рішень.
Проаналізувавши усі положення, автор об-

ґрунтовує специфіку прокурорського нагляду у
кримінальному провадженні та вказує, що про-
цесуальне керівництво прокурора досудовим
розслідуванням не є окремою функцією проку-
рора, відмінною від прокурорського нагляду, а є
формою реалізації функції прокурорського на-
гляду у досудовому провадженні.

Б. Е. Маілунц

09.01–02.14.614.
343.163:343.131.5(477) Зайцев Д. Запрова-

дження нових форм та засобів у застосуванні
норм Кримінального процесуального кодексу
України, що регулюють вивчення законності су-
дових рішень у кримінальних провадженнях та
сприяють ефективності апеляційного реагування
/ Дмитро Зайцев // Вісник прокуратури. —
2013. — № 11. — С. 92–97.
Стадія апеляційного провадження є найбільш

прийнятним способом усунення порушень зако-
ну, допущених під час досудового розслідування
та судового розгляду кримінального проваджен-
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ня. Серед повноважень прокурора КПК України
передбачає право на оскарження незаконних
рішень у апеляційному порядку. Реалізація цьо-
го права значною мірою залежить від своєчас-
ності отримання інформації про прийняття неза-
конних рішень прокурорами вищого рівня.
Для виявлення порушень був запроваджений

моніторинг у Єдиному реєстрі судових рішень
шляхом щоденного вивчення прокурорами ви-
років та ухвал, внесених судами до вказаного
реєстру. Разом з тим діяльність не обмежується
лише вивченням судових рішень. До джерел
виявлення судових помилок слід віднести мате-
ріали кримінального провадження, заяви і кло-
потання учасників судового провадження, жур-
нал та копію технічного запису судового засідан-
ня, апеляційні скарги інших учасників процесу.
Відсутність у провадженні технічного носія
інформації, на якому зафіксовано перебіг судо-
вого розгляду, є істотним порушенням вимог
кримінального процесуального закону, оскільки
він відтворює не тільки результати, але й пе-
ребіг процесуальних дій і містять повну інфор-
мацію про їх проведення.
Для підвищення ефективності роботи, на

думку автора, потрібно відшукати та запровади-
ти у практичну діяльність нові форми та методи
роботи, які допоможуть покращити роботу. Се-
ред них — використання сучасних інформацій-
них технологій: комп’ютерних програмних комп-
лексів, засобів електронного зв’язку в мережі
Інтернет тощо. Впровадження електронних баз
даних покликане полегшити та прискорити про-
цес збирання, зберігання інформації та подаль-
ший обмін нею.
Таким чином, розробка і запровадження

новітніх технологій при реалізації прокурорами
повноважень у кримінальному провадженні
сприяють забезпеченню принципу законності
при ухваленні судових рішень.

О. Ю. Дидич

09.01–02.14.615.
343.163(477) Косюта М. Актуальні проблеми

реалізації повноважень прокурора у криміналь-
ному провадженні / Михайло Косюта // Вісник
прокуратури. — 2013. — № 12. — С. 41–49.
Автор зазначає, що забезпечення прав люди-

ни на досудових та судових стадіях є доволі
актуальним питанням на науково-теоретичному
та практичному рівні. Зокрема, автор вказує, що
одно з положень, що викликало багато питань
як у Кримінально-процесуальному кодексі Украї-
ни 1960 р., так і у діючому Кримінальному про-
цесуальному кодексі, стосується статусу проку-
рора, який здійснює нагляд за додержанням за-
конів у процесі розслідування і підтримує дер-
жавне обвинувачення в суді.
Проаналізовані положення Кримінального

процесуального кодексу України, що стосуються
повноважень прокурора на стадії досудового
розслідування, визначено їх характер та суть.
Звернено увагу на право прокурора оскаржу-

вати судові рішення та участь прокурора в суді.

Автор звертається до таких нормативно-право-
вих актів, як Конституція України, Рекоменда-
ція (2000)19 Комітету міністрів державам —
членам Ради Європи «Про роль прокуратури в
системі кримінального судочинства», Закон Ук-
раїни «Про прокуратуру», накази Генерального
прокурора України.
Автор формулює положення, яке має відобра-

жати функцію прокурора та надає пояснення
щодо своєї позиції, визначає основні завдання
прокурора — державного обвинувача, його права,
а також аналізує думки вчених з цього приводу.
Приділено увагу дослідженню питання, що

стосується стадії кримінального провадження,
на якій починається і продовжується здійснення
державного обвинувачення, підтримання дер-
жавного обвинувачення групою прокурорів. Ха-
рактеризуючи державне обвинувачення, автор
визначає його ознаки та надає правову оцінку.
Автор пропонує власну редакцію функції

прокурора на стадії досудового розслідування та
судового розгляду.

Б. Е. Маілунц

09.01–02.14.616.
343.14(44) Молдован А. В. Докази у кримі-

нальному процесі Франції / А. В. Молдован //
Адвокат. — 2013. — № 8. — С. 31–34.
Ознакою правової держави є реальне забез-

печення прав людини та громадянина. Прагнен-
ня до побудови правової держави, формування
дієздатних структур громадянського суспільства
передбачають знаходження ефективних ме-
ханізмів забезпечення прав громадян. Людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються як в Україні, так
і у Франції найвищою соціальної цінністю.
Питання доказів і доказування посідає цент-

ральне місце у кримінальному процесуальному
законодавстві європейських держав, і зокрема
Франції.
Загальна теорія доказів в сучасному фран-

цузькому кримінальному процесі складається з
трьох частин: проблеми обов’язку доказування
(onus probandi); проблеми засобів доказування;
проблеми доказової сили.
Надалі автор розкриває зміст кожної части-

ни: 1) проблема обов’язку доказування тісно
пов’язана з презумпцію невинуватості та вбачає,
що обов’язок доказування лежить на прокурорі,
захисті, обвинуваченому, слідчому та слідчому
судді; 2) проблеми засобів доказування вбача-
ють, що французька система доказування осно-
вана на вільній оцінці доказів за внутрішнім
переконанням слідчого, прокурора, судді, за ви-
нятком лише поліцейських протоколів і рапортів
у справах про правопорушення; 3) проблема за-
собів доказування — КПК Франції не містить
вичерпного переліку доказів, які підлягають ви-
користанню у процесі доказування, проте автор
розглядає такі: показання свідків, показання об-
винуваченого, висновок експерта та «результати
слідчих дій і речові докази».

А. С. Степаненко
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09.01–02.14.617.
343.263.2(477) Павлюк П. Домашній арешт:

поняття, правове регулювання та перспективи
удосконалення / Павло Павлюк // Вісник про-
куратури. — 2013. — № 12. — С. 50–60.
Автор комплексно підходить до вивчення інсти-

туту домашнього арешту в кримінальному судо-
чинстві, розглядаючи його в ретроспективному та
компаративно-правовому аспектах. На підставі цих
досліджень підкреслено певну прогресивність за-
кріплення домашнього арешту в системі запобіж-
них заходів у чинному КПК України.
У статті досить глибоко досліджено основні

аспекти правового регулювання застосування
запобіжного заходу у вигляді домашнього ареш-
ту, зокрема, звертається увага на підстави за-
стосування домашнього арешту, висвітлено про-
блеми здійснення контролю над підозрюваним,
обвинуваченим, що знаходиться під домашнім
арештом, розглянуто окремі аспекти апеляційно-
го оскарження ухвал слідчого судді та суду про
застосування домашнього арешту, а також за-
стосування домашнього арешту відносно окре-
мої категорії осіб.
На підставі ґрунтовного аналізу практики ав-

тором окреслено основні напрямки вдосконален-
ня застосування запобіжного заходу у вигляді
домашнього арешту, серед яких: необхідність пе-
редбачити особливості здійснення домашнього
арешту стосовно неповнолітніх, осіб похилого
віку, вагітних жінок тощо; вдосконалити умови
перебування під домашнім арештом, зокрема,
передбачити низку додаткових обмежень; виріши-
ти питання про застосування домашнього арешту
у поєднанні з іншими зобов’язаннями.

В. А. Завтур

09.01–02.14.618.
343.163:343.156(477) Пілат І. Практика апе-

ляційного оскарження прокурором вироків, ух-
валених на підставі угод / Ігор Пілат // Вісник
прокуратури. — 2013. — № 11. — С. 87–91.
Інститут укладення угод є новим для вітчизня-

ного кримінального процесу, й практика свідчить
про неоднозначність розуміння окремих його ас-
пектів та суперечливість певних норм. Оскаржен-
ня незаконних судових рішень не повною мірою
реалізується у провадженнях з укладенням угод,
оскільки прокурор разом з іншими учасниками
судового провадження обмежений у можливості
оскарження вироку конкретними підставами.
Межі апеляційного оскарження вироків на
підставі угод дозволяють відновити порушені
процесуальні права та законні інтереси особи та
позбавляють можливості виправити помилки у
застосуванні норм матеріального права.
У ч. 2 ст. 370 КПК України закріплено поло-

ження про те, що законним є рішення, ухвалене
згідно з нормами матеріального права з дотри-
манням вимог щодо кримінального провадження.
Це має важливе значення, оскільки лише закон-
не рішення здатне забезпечити досягнення зав-
дань правосуддя та захист прав та інтересів усіх
учасників судового процесу. Домовленості

сторін угоди при узгодженості покарання не
мають права виходити за межі загальних засад
призначення покарання. Тобто до сторін висува-
ються ті самі вимоги призначення покарання,
що й до суду при ухваленні вироку. В силу
різних чинників сторони не завжди дотримують-
ся цих вимог, і незаконні угоди затверджуються
судом. Прокурор обов’язково повинен перевіри-
ти відповідність угоди закону щодо її форми,
змісту та суб’єктного складу.
Автор вважає, що потребують законодавчого

розширення межі апеляційного реагування, зок-
рема прокурора, на такі судові рішення з метою
недопущення набрання чинності та виконання
незаконного, необґрунтованого та несправедли-
вого вироку, а також своєчасного виправлення
допущених помилок і порушень закону.

О. Ю. Дидич

09.01–02.14.619.
343.132(477) Сафроняк Р. Деякі аспекти

здійснення нагляду у формі процесуального ке-
рівництва досудовим розслідуванням під час
проведення негласних слідчих (розшукових) дій
/ Руслан Сафроняк, Володимир Лазаренко //
Вісник прокуратури. — 2013. — № 10. —
С. 100–103.
Автори статті розглядають проблемні аспек-

ти процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням у частині проведення деяких не-
гласних слідчих (розшукових) дій. У свою чергу,
як зауважується в роботі, виділення окремого
інституту негласних слідчих (розшукових) дій
докорінно змінило саму систему слідчих дій.
Своїм походженням вони завдячують оператив-
но-розшуковим заходам, основою яких є перед-
бачена законодавством послідовність дій упов-
новажених суб’єктів, спрямованих на виявлен-
ня, розкриття та припинення протиправних по-
сягань, що провадяться з використанням спе-
цифічних методів та засобів. Основним функціо-
нальним призначенням негласних слідчих (роз-
шукових) дій в оновленій системі кримінального
процесу України є забезпечення оптимальних
шляхів використання у кримінальному прова-
дженні інформації, одержаної зі застосуванням
негласних засобів, які використовуються в опе-
ративно-розшуковій діяльності.
Підіймається питання доцільності узгоджен-

ня проведення деяких негласних слідчих (розшу-
кових) дій зі слідчим суддею на прикладі ст. 260
та ст. 268 КПК України.
Автори статті пропонують доповнити ст. 260

ч. 2 КПК України можливістю розпочинати про-
ведення аудіо-, відеоконтролю особи до поста-
новлення ухвали слідчого судді. А також допов-
нити ст. 268 КПК України нормами, які б дозво-
ляли за наявності добровільної згоди власника
радіоелектронного засобу проводити таку не-
гласну слідчу (розшукову) дію за клопотанням
слідчого, погодженим з прокурором, або за
рішенням прокурора без процедури погодження
такого клопотання зі слідчим суддею.

А. В. Сердюк
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09.01–02.14.620.
343.137(477) Татаров О.Ю. Заходи забезпе-

чення кримінального провадження: перший
досвід застосування / О.Ю. Татаров // Бюле-
тень Міністерства юстиції України. — 2013. —
№ 7. — С. 113–122.
Стаття присвячена комплексному аналізу

проблем, які виникли під час вирішення питань
про застосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження протягом першого року з
моменту набрання чинності Кримінального про-
цесуального кодексу України.
Наводячи приклади з судової практики, автор

робить акцент на тих помилках та недоліках, які
мали місце при постановленні слідчими суддями
ухвал про тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, накладення арешту на майно, тимчасове
обмеження у користуванні спеціальним правом.
Особливої уваги заслуговує піднята вченим про-
блема порядку отримання інформації про або-
нентські з’єднання та визначення поняття кінце-
вого обладнання, на якому може здійснюватися
втручання у приватне спілкування, що має вели-
ке практичне значення при розмежуванні тимча-
сового доступу до речей і документів із деякими
негласними слідчими (розшуковими) діями.
О.Ю. Татаров детально аналізує практику за-

стосування запобіжних заходів у 2012–2013 рр.
і робить аргументовані висновки щодо необхід-
ності вдосконалення порядку їх застосування,
формулюючи при цьому власні пропозиції.
Зокрема, автор вважає за доцільне, виходячи

з принципу процесуальної економії, зменшення
витрат на ведення процесу і якнайшвидшого ви-
конання завдань кримінального провадження,
опрацювати питання щодо надання можливості
прийняття рішення про застосування особистого
зобов’язання та особистої поруки слідчим за по-
годження із прокурором. Розглядаючи проб-
лематику застосування запобіжного заходу у
вигляді домашнього арешту, дослідник пропонує
передбачити в КПК України можливість його
продовження не до шести місяців, а до дванадця-
ти задля уникнення випадків, коли строк дії ух-
вали про застосування домашнього арешту закі-
нчився, а досудове розслідування і потреба в за-
стуванні запобіжного заходу — ні. На думку ав-
тора, для оптимізації правового регулювання за-
стосування запобіжного заходу у вигляді застави
необхідно чітко регламентувати перелік доку-
ментів, які є підтвердженням внесення застави.

В. А. Завтур

09.01–02.14.621.
343.163(477) Толочко О. Процесуальна

діяльність прокурора у кримінальному прова-
дженні: структурно-функціональний аспект /
Олександр Толочко // Вісник Національної ака-
демії прокуратури України. — 2013. — № 4. —
С. 49–55.
Автор звертає увагу на правову природу кри-

мінальної процесуальної діяльності прокурора та
аналізує наукові праці вчених з вказаного питан-
ня. За мету автор ставить науково обґрунтувати

роль та функціональну структуру діяльності
прокурора у новому кримінальному процесуаль-
ному законодавстві. Проаналізовані такі норма-
тивно-правові акти, як Рекомендація (2000)19
Комітету міністрів державам — членам Ради
Європи «Про роль прокуратури в системі крим-
інального судочинства», КПК України, Закон
України «Про прокуратуру», законодавство
європейських країн, а також ряду колишніх со-
ціалістичних держав.
Проаналізовано думки вчених щодо процесу-

альних функцій прокурора, досліджується пи-
тання щодо прояву функції відповідно до стадії
кримінального провадження. Велику увагу при-
ділено аналізу функції процесуального керівниц-
тва, висвітлені проблемні аспекти.
Автор співвідносить процесуальні повнова-

ження прокурора та начальника слідчого
відділу.
Визначені відповідно до КПК України владні

повноваження прокурора та приділено увагу
дослідженню сутності процесуальної функції
прокурора з підтримання обвинувачення. Висвіт-
лені основні положення, що стосуються підтри-
мання державного обвинувачення прокурором.
Автор формулює власний перелік функцій

прокурора у кримінальному провадженні.
Б. Е. Маілунц

09.01–02.14.622.
343.14(477) Тютюнник В. Окремі питання ви-

знання доказів недопустимими в кримінальному
провадженні / В’ячеслав Тютюнник // Вісник
прокуратури. — 2013. — № 11. — С. 117–125.
Будучи новим кримінальним процесуальним

інститутом, недопустимість доказів потребує
ґрунтовного наукового дослідження, адже його
практичне застосування викликає певні труд-
нощі і є неоднаковим у силу новизни та склад-
ності правового регулювання.
Частина 2 ст. 87 КПК України містить пе-

релік порушень прав і свобод людини, які зако-
нодавцем апріорі визнаються як істотні і тому
належать до безумовних підстав для визнання
доказів недопустимими.
Автор надалі розглядає даний перелік пору-

шень більш детально, а саме: 1) здійснення про-
цесуальних дій, які потребують попереднього
дозволу суду, без такого дозволу або з порушен-
ням його суттєвих умов; 2) отримання доказів
внаслідок катування, жорстокого, нелюдського
або такого, що принижує гідність особи, пово-
дження або погрози застосування такого пово-
дження; 3) порушення права особи на захист;
4) отримання показань чи пояснень від особи,
яка не була повідомлена про своє право відмови-
тися від давання показань та не відповідати на
запитання, або їх отримання з порушенням цього
права; 5) порушення права на перехресний до-
пит; 6) отримання показань від свідка, який на-
далі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваче-
ним у цьому кримінальному провадженні.
У висновку автор зазначає, що до 2012 р.

практика обґрунтування вироків первісними по-
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ясненнями особи, яка була допитана як свідок,
або показаннями обвинувачених, які були надані
в порушення права зберігати мовчання або пра-
ва на допомогу захисника, залишалась в Україні
системною проблемою. Та виражає надію на те,
що нормативний характер заборони отримувати
показання свідка, який надалі в цьому кримі-
нальному провадженні буде визнаний підозрюва-
ним чи обвинуваченим, перешкоджатиме подаль-
шому формуванню зазначеної правозастосовної
практики, яка отримала різку критичну оцінку з
боку Європейського суду з прав людини і яка
суперечить загальновизнаним міжнародним
стандартам прав людини.

А. С. Степаненко

Ñ ò à ò ò ³

09.01–02.14.623.
343.131.5(470) Аширбекова М. Т. Новые до-

казательства в суде апелляционной инстанции /
М. Т. Аширбекова // Российская юстиция. —
2013. — № 5. — С. 22–24.
Выделено, что новое российское законода-

тельство об апелляции в уголовном процессе не
внесло существенных изменений в порядок раз-
решения ходатайств сторон об исследовании
новых доказательств. В связи с этим обоснована
необходимость распространить действие всех
положений ст. 271 УПК РФ на порядок разре-
шения таких ходатайств, поскольку задачами
апелляции является не только проверка обжало-
ванного судебного решения, но и повторное рас-
смотрение и разрешение уголовного дела. Отме-
чено, что представление новых доказательств
или же заявление ходатайств об их истребова-
нии в суде апелляционной инстанции — удобный
способ восполнить промахи стороны в доказыва-
нии, допущенные ею во время судебного разби-
рательства по первой инстанции. Но в связи с
этим есть основания и для опасений, что про-
фессиональные участники судебного разбира-
тельства, зная, что есть определенный резерв в
отстаивании своей позиции в суде апелляцион-
ной инстанции, не будут концентрировать дока-
зательства в суде первой инстанции и проявлять
активность, необходимую и естественную для
сторон в состязательном процессе.

09.01–02.14.624.
343.14 Баганець О. Доказування причин та

умов, що сприяли вчиненню кримінального
правопорушення / Олексій Баганець // Юри-
дична Україна. — 2013. — № 8. — С. 83–87.
Досліджено питання про доцільність допов-

нення чинного КПК України положеннями про
необхідінсть доказування причин та умов, які
сприяли вчиненню кримінального правопору-
шення. Розглянуто сучасний стан регламентації
даного питання у процесуальному законодавстві
інших країн (РФ, Республіка Казахстан, Туркме-
ністан, Республіка Молдова та ін.). Запропоно-
вано доповнити ст. 2 КПК України положенням,

що завданням кримінального провадження та-
кож є запобігання вчиненню кримінальних пра-
вопорушень.

09.01–02.14.625.
343.132(470) Багмет А.М. К вопросу о про-

цессуальной самостоятельности следователя /
А. М. Багмет // Российская юстиция. — 2013.
— № 9. — С. 54–56.
Раскрыты проблемы, возникающие при осу-

ществлении прокуратурой надзора за деятельно-
стью следователя при проверке сообщения о
преступлении. Проанализирована эффектив-
ность прокурорского надзора за деятельностью
следствия на современном этапе развития пра-
воохранительных органов. Сформулирована не-
обходимость расширения процессуальной само-
стоятельности следователя, в частности, на ста-
дии досудебного производства. Приведены при-
меры значимости выявляемых прокурорами мно-
гочисленных нарушений законности при приня-
тии процессуальных решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Подчеркнуто, что
следователями Следственного комитета РФ
обеспечивается соблюдение законности на ста-
дии досудебного производства, в том числе при
проверке сообщений о преступлениях.

09.01–02.14.626.
343.13(470) Быков В.М. Новый закон о по-

рядке рассмотрения следователем и дознавате-
лем сообщения о преступлении / В. М. Быков
// Российская юстиция. — 2013. — № 5. —
С. 24–30.
Рассмотрен новый Федеральный закон РФ

«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-процесcуальный кодекс Российской Феде-
рации», который значительно расширил права
следователя и дознавателя при проверке заявле-
ния потерпевшего о преступлении. Проанализи-
рованы способы проверки следователем и дозна-
вателем сообщения о преступлении — производ-
ство следственных и иных процессуальных дей-
ствий. Как положительная сторона нового зако-
на отмечается расширение способов проверки
сообщения о преступлении. Указаны также от-
дельные недостатки нового закона, например,
отсутствие указания в новом законе на возмож-
ность использования при проверке сообщения о
преступлении заключения специалиста. Подчер-
кнуто, что данный закон создает необходимые
правовые основания для своевременной и глубо-
кой проверки сообщений о преступлении и при-
нятии на этой основе обоснованных и законных
процессуальных решений.

09.01–02.14.627.
343.138(470) Бородинова Т. Г. Деятельность

вышестоящих судов по проверке приговоров /
Т. Г. Бородинова // Российская юстиция. —
2013. — № 6. — С. 34–37.
Проанализирована деятельность вышестоя-

щих судов по проверке итоговых судебных ре-
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шений по уголовным делам. На основе различ-
ных точек зрения авторов обосновано, что дея-
тельность вышестоящих судебных инстанций по
проверке судебных решений есть форма отправ-
ления правосудия по уголовным делам, осуще-
ствляемым в двух формах: внутрисудебного про-
цессуального контроля за деятельностью судов
первой, апелляционной и кассационной инстан-
ций; судебного надзора, осуществляемого Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ, по надзорным
жалобе, представлению. Подчеркнуто, что дея-
тельность вышестоящих судов является одним
из способов реализации правозащитной функ-
ции судебной власти, поскольку вышестоящий
суд, отменяя неправосудный приговор, осуще-
ствляет защиту прав, свобод и законных интере-
сов граждан, вовлеченных в уголовное судопро-
изводство.

09.01–02.14.628.
343.155 Валігура Д. Предмет оскарження під

час досудового розслідування / Дмитро Валігу-
ра // Підприємництво, господарство і право. —
2013. — № 6. — С. 148–151.
З’ясовано предмет оскарження під час досу-

дового розслідування, сформульовано пропо-
зиції щодо вдосконалення його нормативно-пра-
вового закріплення у чинному КПК України.
Виділено, що свобода оскарження у своєму
найбільш повному вияві може бути реалізована
у судовому провадженні (під час підготовчого
провадження, судового провадження у першій
інстанції, судового провадження з перегляду
судових рішень). Оскільки будь-які рішення
органів досудового розслідування з точки зору
суті кримінального провадження мають попе-
редній, а не остаточний, характер, предмет
оскарження у досудовому провадженні може
бути обмежений. Однак формулювання переліку
рішень, що можуть бути оскаржені або не мо-
жуть бути оскаржені, не є правильним. Так,
встановлений ч. 1 ст. 303 КПК України перелік
рішень, дій чи бездіяльності слідчого або проку-
рора, що можуть бути оскаржені під час досудо-
вого розслідування, є вичерпним. Тому скарги
на інші рішення, дії чи бездіяльність не розгля-
даються під час досудового розслідування і мо-
жуть бути предметом розгляду під час підготов-
чого провадження у суді за правилами
ст. ст. 314–316 КПК України.

09.01–02.14.629.
343.14(470) Воскобойник И. О. Проблемы

формирования доказательственной базы при
проверке сообщений о преступлениях /
И. О. Воскобойник, М. Г. Гайдышева // Адво-
катская практика. — 2013. — № 5. — С. 23–26.
Исследованы проблемы доказательственного

значения сведений, собираемых в стадии воз-
буждения уголовного дела, а также процессу-
альные средства доследственной проверки.
Предложены пути оптимизации уголовно-про-

цессуального закона. Проанализированы новые
нормы УПК РФ, регламентирующие средства
процессуальной проверки повода и оснований к
возбуждению уголовного дела, обоснованы по-
зиции о преждевременности придания сведени-
ям, содержащимся в объяснениях, доказатель-
ственного значения, о недопустимости практики
производства обыска и выемки до возбуждения
уголовного дела. Предложен процессуальный
порядок соблюдения прав личности при назначе-
нии и производстве судебных экспертиз в ста-
дии возбуждения уголовного дела.

09.01–02.14.630.
343.131 Гловюк І. В. Методологічні теорії кри-

мінально-процесуальних функцій / І. В. Гловюк
// Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА.
— Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 566–574.
Розглянуто методологічні ідеї теорії кримі-

нально-процесуальних функцій. З критичної точ-
ки зору проаналізовано деякі методологічні пра-
вила цієї теорії. Викладено авторське бачення
системи методологічних ідей теорії кримінально-
процесуальних функцій.

09.01–02.14.631.
343.1 Гумін О. Кримінально-процесуальні

підстави тимчасового доступу до речей і доку-
ментів / Олексій Гумін // Підприємництво,
господарство і право. — 2013. — № 5. —
С. 136–138.
Сформовано загальний перелік підстав тим-

часового доступу до речей і документів. Надано
класифікацію підстав тимчасового доступу до
речей і документів: юридичні та фактичні. Ви-
значено перспективні напрями подальших розві-
док із досліджуваних питань, до них належить
науковий аналіз особливостей процедури реалі-
зації тимчасового доступу до речей і документів,
закріпленої у відповідних положеннях КПК Ук-
раїни. Стверджено, що тимчасовий доступ до
речей і документів може здійснюватися виключ-
но за наявності фактичних та юридичних підстав
для цього і з дотриманням визначених чинним
КПК України процедур реалізації такого заходу
забезпечення кримінального провадження.

09.01–02.14.632.
343.123.7 Дерев’янко М. Зміст та поняття

ризиків у кримінальному процесі / М. Дерев’ян-
ко // Вісник Київського національного універси-
тету ім. Т.Шевченка. Юридичні науки. — Київ,
2013. — Вип. 2. — С. 78–80.
Розглянуто зміст та основні ознаки ризиків у

кримінальному поцесі, зокрема, наведених у ч. 1
ст. 177 КПК України, протидіяти яким призна-
чені запобіжні заходи. Запропоновано визначен-
ня досліджуваного правового явища. Зазначено,
що у кримінальному судочинстві поняттям ри-
зиків охоплюється як «тактичні ризики», так і
конкретні небажані для кримінального прова-
дження наслідки поведінки підозрюваних та об-
винувачених.
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09.01–02.14.633.
343.123.7 Дерев’янко М. Щодо ознак кримі-

нально-процесуального примусу / Марина Дере-
в’янко // Підприємництво, господарство і пра-
во. — 2013. — № 7. — С. 147–150.
Проаналізовано зміст та основні ознаки при-

мусу у кримінальному процесі, запропоновано
визначення досліджуваного правового явища.
Зазначено, що кримінально-процесуальний при-
мус слід розуміти як підконтрольну державі си-
стему процесуальних засобів забезпечувального
характеру, яка застосовується під час кримі-
нального провадження слідчими, прокурорами
та суддями до учасників кримінального судочин-
ства за наявності для цього підстав, передбаче-
них у КПК України, з метою усунення реальних
і можливих перепон виконанню завдань кримі-
нального провадження. Підкреслено, що на-
слідками використання кримінально-процесуаль-
ного примусу є накладання на особу-порушника
стягнень фізичного, морального, психологічного
та матеріального характеру.

09.01–02.14.634.
343.123.5(470) Дикарев И. С. Уголовное пре-

следование: уточнение понятия / И. С. Дикарев
// Российская юстиция. — 2013. — № 9. —
С. 23–25.
Рассмотрено содержание понятия «уголовное

преследование» в современном уголовном про-
цессе. Проанализированы преимущества предло-
женной автором формулировки. Во-первых, по-
нятием уголовного преследования охватывается
деятельность стороны обвинения по уголовным
делам и применению принудительных мер меди-
цинского характера (за счет использования вме-
сто слова «преступление» термина «деяние, за-
прещенное уголовным законом»). Во-вторых,
снимаются вопросы относительно природы про-
цессуальной деятельности, осуществляемой сто-
роной обвинения до момента появления в деле
подозреваемого и обвиняемого (по смыслу дей-
ствующей редакции п. 55 ст. 5 УПК РФ уголов-
ное преследование может осуществляться лишь
при наличии в деле подозреваемого или обвиня-
емого).

09.01–02.14.635.
343.9 Ільєва Т. Застосування слідчим суддею

запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою / Тетяна Ільєва // Підприємництво, госпо-
дарство і право. — 2013. — № 7. — С. 151–155.
Розглянуто питання про врегулювання у чин-

ному КПК України порядку застосування
слідчим суддею запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою щодо особи, яка затримана
за підозрою у вчиненні кримінального правопо-
рушення. Зазначено, що, як і будь-який інший
запобіжний захід, тримання під вартою застосо-
вується під час досудового розслідування
слідчим суддею за клопотанням слідчого, пого-
дженого з прокурором, або за клопотанням про-
курора. Розгляд цього клопотання здійснюється
слідчим суддею місцевого суду, в межах терито-

ріальної юрисдикції якого провадиться досудове
розслідування.

09.01–02.14.636.
343.163(477) Кидисюк О. Єдиний реєстр до-

судових розслідувань: його особливості та ос-
новні аспекти функціонування / Ольга Кидисюк
// Вісник прокуратури. — 2013. — № 5. —
С. 68–72.
Зазначено, що з набранням чинності новим

КПК України Генеральна прокуратура на вико-
нання ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про прокуратуру» забезпе-
чує ведення Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань (ЄРДР) всіма органами досудового роз-
слідування, виконуючи функцію держателя
реєстру. Він моделює, інтегрує та забезпечує ав-
томатизовану взаємодію всіх органів досудового
розслідування. Визначено функції, виконання
яких чітко регламентовані КПК України. Ствер-
джується, що Генеральна прокуратура докладає
максимум зусиль для налагодження належного
функціонування ЄРДР. Обґрунтовано основні
вимоги, які ставляться перед прокуратурами.

09.01–02.14.637.
343.13 Кірєєв Р. Заборона зловживання пра-

вом на захист у кримінальному процесі України
/ Родіон Кірєєв // Підприємництво, господар-
ство і право. — 2013. — № 9. — С. 98–101.
Досліджено питання законодавчого регулю-

вання заборони зловживання правом на захист у
кримінальному процесі України. Проаналізовано
кримінальне процесуальне законодавство, гене-
зис законодавчого регулювання цієї проблеми.
Проведено порівняльний аналіз регулювання
заборони зловживання правом в інших процесу-
альних галузях права. Зазначено, що криміналь-
ний процес — це сфера суспільних відносин, де
стикаються конфлікти інтересів різних сторін.
У зв’язку з цим суб’єкти кримінального процесу
можуть вдаватися до зловживання процесуаль-
ними правами, що зумовлює необхідність удос-
коналення кримінального процесуального зако-
нодавства з метою унеможливлення та протидії
цим негативним явищам правозастосування.

09.01–02.14.638.
343.412(470) Кондрат И. Н. Защита прав че-

ловека как системообразующая мера уголовного
судопроизводства / И. Н. Кондрат // Россий-
ская юстиция. — 2013. — № 6. — С. 31–34.
Рассмотрены диалектически противоречивые

вопросы соотношения и законодательного регу-
лирования прав человека и уголовно-процессу-
альной деятельности органов публичной власти.
УПК РФ, в соответствии с международными
стандартами охраны прав и свобод личности в
сфере отправления правосудия по уголовным де-
лам, указал на исключительное правозащитное
назначение современного российского уголовного
судопроизводства. Именно с проблемой процес-
суальных гарантий личности связано понимание
функций и назначение уголовного судопроизвод-
ства, определение роли отдельных субъектов до-
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казывания, соотношение судебного контроля и
прокурорского надзора в досудебном производ-
стве, реализация состязательности как конститу-
ционного принципа уголовного судопроизводства.

09.01–02.14.639.
343.123.1(470) Кругликов А. П. Дополнение

УПК РФ новой главой о дознании в сокращен-
ной форме и некоторые проблемы дифференци-
ации уголовного судопроизводства / А. П. Круг-
ликов // Российская юстиция. — 2013. — № 7.
— С. 45–50.
Изучены вопросы введения упрощений фор-

мы дознания в уголовный процесс. Рассмотрены
различные взгляды процессуалистов относи-
тельно содержания понятия «процессуальная
форма» и ее дифференциации. Раскрыта сущ-
ность дознания в сокращенной форме, введенно-
го в российский уголовный процесс, отмечены
некоторые отрицательные последствия такого
введения. Подчеркнуто, что после проведенного
дознавателем расследования необходимо прово-
дить полноценное судебное разбирательство,
состоящее из подготовительной части, судебно-
го следствия, судебных прений, последнего сло-
ва подсудимого и постановления приговора.
Только таким путем можно будет избежать са-
мооговоров обвиняемых, нарушений прав и сво-
бод граждан, вовлеченных в уголовное судопро-
изводство, способствовать установлению объек-
тивной истины по уголовному делу.

09.01–02.14.640.
343.131(470) Максимов О. А. Ходатайства и

жалобы как способ реализации права на состя-
зательное уголовное судопроизводство /
О. А.Максимов // Российская юстиция. — 2013.
— № 7. — С. 28–31.
Изучены проблемы, возникающие при реали-

зации права лиц, вовлеченных в уголовное судо-
производство, на ходатайства и жалобы. Сделана
попытка модернизировать систему реализации
данного права. Рассмотрены два способа реали-
зации права на принятие решения субъектом, не
осуществляющим уголовный процесс: во-первых,
лицо может реализовать права непосредственно,
не прибегая к властным полномочиям процессу-
альных органов; во-вторых, рассмотрение по су-
ществу обращений, направленных на убеждение
лица, полномочного на разрешение ходатайств,
принять решение в интересах ходатая. Изучено
содержание понятий «жалоба» и «ходатайство»,
их отличительные характеристики.

09.01–02.14.641.
343.1 Пилипенко Г. Принципи залучення екс-

перта сторонами кримінального провадження /
Ганна Пилипенко // Підприємництво, господар-
ство і право. — 2013. — № 9. — С. 110–113.
Розглянуто проблемні питання змісту проце-

суальних принципів залучення експерта. Обґрун-
товано доцільність відмови від територіального
принципу залучення експерта до проведення екс-
пертизи. Зазначено, що задля забезпечення ефек-

тивності залучення експерта сторонами кримі-
нального провадження доцільно відмовитися від
територіального принципу та запровадити прак-
тику залучення експерта з урахуванням накопи-
ченого експертного досвіду, наявності необхідно-
го сучасного обладнання й устаткування.
Підкреслено, що проблему надання експерту
об’єктів і матеріалів на далеку відстань слід вир-
ішити шляхом використання кур’єрської пошти.
Запропоновано поточний документообіг між за-
мовником експертизи та судовим експертом
здійснювати через захищені інформаційні мережі.

09.01–02.14.642.
343.9 Рибалко Ж. Поняття та загальна ха-

рактеристика технічних засобів, що застосову-
ються у кримінальному провадженні / Жанна
Рибалко // Підприємництво, господарство і пра-
во. — 2013. — № 7. — С. 155–157.
Проаналізовано основні нормативно-правові

акти, що регламентують порядок використання
технічних засобів у кримінальному провадженні,
а також наукові позиції із зазначених питань.
Запропоновано авторське бачення визначення
технічних засобів, що застосовуються у кримі-
нальному провадженні, визначено перспективні
напрями подальших розвідок з досліджуваних
питань.

09.01–02.14.643.
343.132(477) Самбор М. Процесуальний ста-

тус понятого як учасника кримінального прова-
дження за нормами Кримінального процесуаль-
ного кодексу України / М. Самбор // Право Ук-
раїни. — 2013. — № 5. — С. 337–347.
Розглянуто правовий статус понятого у кри-

мінальному процесуальному праві України.
Здійснено порівняльно-правовий та історико-
правовий аналіз правового статусу понятого за
КПК України від 28 грудня 1960 р. та КПК Ук-
раїни від 13 квітня 2012 р., прав та обов’язків
понятого під час кримінального провадження,
місця та ролі понятого під час слідчих дій. За-
пропоновано зміни до КПК України щодо допов-
нення його статтею «Понятий». Такі зміни за-
безпечать послідовність у законодавчій техніці
під час удосконалення норм КПК України, якіс-
но впливатимуть на дотримання процесуальної
форми та реалізації загальних засад криміналь-
ного провадження на всіх його стадіях та під час
проведення слідчих (розшукових) дій, перш за
все тих, що пов’язані з обмеженням конститу-
ційних прав громадян, а також збалансує систе-
му противаг між сторонами кримінального
провадження. Підкреслено, що такі зміни пози-
тивно сприймуться юридичною громадськістю, а
також створять умови для подальшого гармоній-
ного розвитку кримінального процесуального за-
конодавства України.

09.01–02.14.644.
343.137(470) Степаненко Д. А. Досудебное

соглашение о сотрудничестве: некоторые вопро-
сы практики применения / Д. А. Степаненко,
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09.01–02.14.647.
343.1 Шибіко В. Доступ потерпілого до право-

суддя у кримінальному провадженні з приватною
формою обвинувачення за КПК України 2012
року / В.Шибіко // Вісник Київського національ-
ного університету ім. Т.Шевченка. Юридичні на-
уки. — Київ, 2013. — Вип. 2. — С. 23–27.
З точки зору забезпечення права потерпілого

на доступ до правосуддя проаналізовано поло-
ження КПК України 2012 р. про кримінальне
провадження з приватною формою обвинувачен-
ня. Наголошено на невиправданій недооцінці
законодавцем цього провадження, якому у ново-
му КПК України присвячена глава, що містить
лише три статті. Внесено пропозиції щодо удос-
коналення правового регулювання даного про-
вадження і гарантій прав і законних інтересів
потерпілого.

09.01–02.14.648.
343.146(477) Шило О. Речові докази як проце-

суальне джерело доказів / Ольга Шило // Вісник
прокуратури. — 2013. — № 6. — С. 76–83.
Вивчено поняття речових доказів, закріпле-

них у ст. 98 КПК України. Ними є матеріальні
об’єкти, які були знаряддям вчинення кримі-
нального правопорушення, зберегли на собі
його сліди або містять інші відомості, які мо-
жуть бути використані як доказ факту чи обста-
вин, що встановлюються під час кримінального
провадження. Виділено ознаки, які відрізняють
речові докази від інших видів доказів. Зазначе-
но, що порядок процесуального оформлення ре-
чових доказів залежить від суб’єкта та способу
їх отримання. Представлено процесуальні доку-
менти, якими здійснюється оформлення речових
доказів.

09.01–02.14.649.
343.1 Шульгін С. Тимчасовий доступ до ре-

чей і документів: проблеми законодавчого регу-
лювання та практичного застосування / Сергій
Шульгін // Підприємництво, господарство і пра-
во. — 2013. — № 6. — С. 140–143.
Проаналізовано законодавче регулювання та

практику застосування тимчасового доступу до
речей і документів як інститут забезпечення
кримінального провадження. Визначено недо-
ліки правового регулювання та застосування на
практиці, сформульовано висновки і пропозиції
щодо його удосконалення. Так, термін розгляду
клопотання слідчого про тимчасовий доступ до
речей і документів не повинен перевищувати
24 годин з моменту його отримання слідчим суд-
дею. Зазначено, що тимчасовий доступ до речей
і документів як захід забезпечення кримінально-
го провадження є новелою у сфері кримінально-
го судочинства. Під час розгляду клопотання
участь прокурора має бути обов’язковою. На
прокурора в судовому засіданні слід покласти
обов’язок підтримання клопотання в судовому
засіданні та доведення перед слідчим суддею
правомірності та виправданості його застосуван-
ня. Фіксація ходу судового засідання під час

М. А. Днепровская, Н. Ю.Шумилина // Россий-
ская юстиция. — 2013. — № 8. — С. 24–26.
Обсуждены некоторые вопросы правоприме-

нительной практики, связанные с заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве. Про-
анализирована судебная практика. Предложено
совершенствование законодательства в части
рассматриваемого вопроса. А именно, ст. 317.7
УПК РФ изменить: «судья по собственной ини-
циативе выносит постановление о прекращении
особого порядка судебного разбирательства и
назначении рассмотрения уголовного дела в об-
щем порядке».

09.01–02.14.645.
343.123.1(470) Тисен О. Н. Анализ законода-

тельной дефиниции досудебного соглашения о
сотрудничестве как уголовно-процессуального
института / О. Н. Тисен // Российская юстиция.
— 2013. — № 7. — С. 26–28.
Проанализирована законодательная дефини-

ция «досудебное соглашение о сотрудничестве»
как уголовно-процессуальный институт. Иссле-
довано смысловое значение каждого из терми-
нов, используемых законодателем в п. 61 ст. 5
УПК РФ. Предложено авторское определение
досудебного соглашения о сотрудничестве как
соглашение между прокурором и подозревае-
мым (обвиняемым), в котором отражаются усло-
вия применения при назначении ему наказания
требований ч. 2 ст. 62 УК РФ в обмен на совер-
шение конкретных действий, способствующих
раскрытию и расследованию преступлений,
изобличению и уголовному преследованию со-
участников преступления, розыску имущества,
добытого в результате преступления.

09.01–02.14.646.
343.123.5 Тугутов Б. А. Функции уголовного

преследования: проблемы законодательного ре-
гулирования / Б. А. Тугутов // Российская юс-
тиция. — 2013. — № 5. — С. 30–33.
Проведен сравнительный анализ современно-

го, дореволюционного и зарубежного уголовно-
процессуального законодательства и отмечено,
что действующий российский уголовно-процессу-
альный закон в отличие от Судебных уставов
1864 г. и зарубежного законодательства не со-
держит какой-либо стройной процессуальной
логики уголовного преследования. Проанализи-
рованы проблемы толкования функции уголовно-
го преследования современным законодателем, а
именно, о смешении понятий «уголовное пресле-
дование» и «обвинение». Предложены пути ре-
шения проблемы с учетом исторического опыта
развития России и зарубежных государств. Вы-
делено, что в современных западных странах
обвинение и обвинительная деятельность изна-
чально поставлены под непосредственный конт-
роль суда. При этом контроль этот стремятся
сделать таким, чтобы не просто исправить уже
совершенную ошибку при возбуждении уголов-
ного преследования, а, прежде всего, предупре-
дить такую ошибку либо злоупотребление.
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розгляду клопотання технічними засобами є обо-
в’язковою. Слід наділити прокурора правом апе-
ляційного оскарження ухвали слідчого судді про
відмову в наданні дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів.

09.01–02.14.650.
343.13 Юсубов В. Проблеми забезпечення

прокурором прав громадян під час затримання
за новим Кримінальним процесуальним законо-
давством України / Володимир Юсубов // Під-
приємництво, господарство і право. — 2013. —
№ 6. — С. 144–147.
Розглянуто порушення закону, які допуска-

ються під час застосування кримінально-проце-
суального затримання. Окреслено роль прокуро-
ра у недопущенні й усуненні зазначених пору-
шень. Зазначено питання, на яких прокурор по-
винен зосередити увагу під час перевірки проце-
суального порядку затримання осіб за підозрою
у вчиненні злочину. Запропоновано зміни до
чинного кримінального процесуального законо-
давства, а саме необхідно розробити та запрова-
дити в практику правоохоронних органів надан-
ня особам, які затримані, знаходяться під вар-
тою або яким повідомлено про підозру, пам’яток
із наведенням не лише прав та обов’язків цих
осіб (як це передбачено чинним КПК України),
а й положень Конституції України.

09.01–02.14.651.
347.965+347.963 Яновська О. Ефективна ре-

алізація функцій обвинувачення та захисту як
умова змагального кримінального судочинства /
О. Яновська // Вісник Київського національного
університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки.
— Київ, 2013. — Вип. 2. — С. 16–19.
Вивчено проблемні питання ефективної

реалізації функцій обвинувачення та захисту в
змагальному кримінальному судочинстві.
Підкреслено, що на ефективність функціонуван-
ня професійних учасників кримінального судо-
чинства суттєво впливають стратегія і тактика
здійснення ними своїх процесуальних функцій.
Всі тактичні засоби та прийоми сторін у ході
судового розгляду кримінального провадження
можна поділити на три основні групи: органі-
заційні, процесуальні та психологічні прийоми.

09.01–02.14.652.
343.140.01 Яновська О. Змагальні засади про-

цесу доказування в кримінальному провадженні
/ Олександра Яновська // Юридична Україна.
— 2013. — № 8. — С. 77–82.
Досліджено змагальні засади процесу доказу-

вання у кримінальному провадженні відповідно
до нового КПК України. Приділено увагу норма-
тивному забезпеченню рівноправності сторін у
процесі збирання доказів та представлення їх
судові. Доведено, що рівноправність сторін по-
винна передбачати не тільки рівні можливості
представити свої права, а й те, що жодна зі
сторін не повинна мати жодних істотних переваг
порівняно з другою стороною. Проаналізовано

асиметрію процесуальних можливостей сторін
щодо ініціювання проведення слідчих дій. Наго-
лошено на тому, що розгляд поданих сторонами
клопотань про визнання доказів недопустимими
є особливо доречним саме на стадії підготовчого
судового засідання.
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09.01–02.14.653.
343.983:623.4(075.8) Бирюков В. В. Кримина-

листическое оружиеведение : учеб. пособие /
В. В. Бирюков. — Луганск : Резников В. С.,
2013. — 256 с.
Рассмотрены основные положения кримина-

листического оружиеведения. Приведены основ-
ные понятия и система криминалистического
учения о холодном и огнестрельном оружии, а
также криминалистического взрывоведения.
Предложены к рассмотрению основные класси-
фикации оружия и боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Практические
задания и справочные материалы учебного посо-
бия предназначены для приобретения умений в
работе с объектами. Материал пособия изложен
с учетом достижений научно-технического про-
гресса, классической и современной дидактики.

09.01–02.14.654.
343.98:343.163 Кисленко И. Л. Криминалис-

тические основы поддержания государственного
обвинения : монография / И. Л. Кисленко,
С. Л. Кисленко. — Москва : Юрлитинформ,
2013. — 329 с.
На основе действующего законодательства

РФ рассмотрены теоретические и прикладные
аспекты тактики поддержания государственного
обвинения в свете последних достижений в об-
ласти криминалистики, уголовного порцесса,
психологии, других наук и передового судебно-
следственного опыта. Значительное место отве-
дено разработке общих вопросов, касающихся
уяснения сущности и системы криминалистиче-
ской тактики, криминалистического приема, кри-
миналистической ситуации. На основе анализа
обширного круга литературных источников, ре-
зультатов проведенных социологических иссле-
дований, следственной и судебной практики в
монографии сделана попытка сформулировать и
обосновать научные положения тактики поддер-
жания государственного обвинения, на основе
которых предложены дополнительные практи-
ческие рекомендации, призванные повысить эф-
фективность деятельности прокурора в суде.

09.01–02.14.655.
343.98(075.8) Криміналістика : навч. посіб.

для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук,
Т. Є. Дяків. — Київ : Центр учб. літ., 2013. —
200 с.
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У навчальному посібнику розкрито основні
положення розділів, які становлять систему на-
уки криміналістики: загальна теорія криміналі-
стики; криміналістична техніка; криміналістична
експертиза; криміналістична тактика; криміналі-
стична методика. Для виклдау змісту посібника
використано низку нормативно-правових актів
України. Структура посібника побудована на
найбільш оптимальному та легкому поданні ма-
теріалу студентам — у запитаннях і відповідях,
при цьому відповідь на питання викладена та
розкрита чітко, стисло та зрозуміло.
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09.01–02.14.656.
343.231:336.227.2(043.3) Галян С. В. Дізнан-

ня по злочинах у сфері оподаткування: процесу-
альні та організаційні аспекти : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Галян Сергій Во-
лодимирович ; Нац. ун-т держ. податкової служ-
би України. — Ірпінь, 2012. — 16 с.
Висвітлено виникнення та розвиток фіскаль-

них податкових органів з часів Київської Русі до
сучасного періоду. Встановлено місце і роль
податкової міліції у виявленні, розкритті та роз-
слідуванні податкових злочинів. Розкрито
сутність, функції податкової міліції як органу
дізнання. Показано соціальну сутність, природу
та зміст податкової злочинності. Проаналізовано
соціальну сутність, природу та зміст податкової
злочинності. Окреслено особливості проведення
першочергових слідчих дій при провадженні
дізнання по злочинах у сфері оподаткування.
Деталізовано особливості та роль інформаційних
технологій при виявленні, розкритті та розсліду-
ванні злочинів у сфері оподаткування. Визначе-
но роль інформаційно-аналітичних та довідкових
автоматизованих систем у збиранні доказів по
податкових злочинах. Деталізовано основні на-
прями профілактичної діяльності податкової
міліції як органу дізнання. Показано значимість
інформаційно-аналітичних та довідкових автома-
тизованих систем для виявлення, розкриття та
розслідування податкових злочинів.

09.01–02.14.657.
343.985.7:343.359.1(477)(043.3) Грицюк І. В.

Протидія розслідуванню злочинів у сфері опо-
даткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.09 / Грицюк Ігор Васильович ; Нац. ун-т
держ. податкової служби України. — Ірпінь,
2012. — 19 с.
Висвітлено виникнення, розвиток та форму-

вання криміналістичного вчення про протидію
розслідуванню злочинів, з’ясовано соціальну
сутність, природу та зміст цього поняття. Вияв-
лено основні способи та форми протидії ефек-
тивній діяльності податкової міліції в боротьбі зі
злочинами у сфері оподаткування. Розглянуто
коло суб’єктів, які протидіють розслідуванню
злочинів у сфері оподаткування. Визначено мож-
ливості використання слідчими податкової

міліції ДПС України криміналістичних рекомен-
дацій щодо типових слідчих ситуацій в процесі
подолання протидії розслідуванню злочинів у
сфері оподаткування. Окреслено особливості
проведення окремих слідчих дій при розсліду-
ванні злочинів у сфері оподаткування та основні
тактичні прийоми їх проведення в умовах про-
тидії з боку зацікавлених осіб. Конкретизовано
особливості використання слідчим спеціальних
знань в умовах протидії розслідуванню злочинів
у сфері оподаткування. Вивчено поняття та ос-
новні організаційні і тактичні аспекти взаємодії
податкової міліції з іншими правоохоронними
органами як однієї з умов подолання протидії
розслідуванню злочинів у сфері оподаткування.
Обґрунтовано ефективність використання мож-
ливостей ЗМІ для подолання протидії розсліду-
ванню злочинів у сфері оподаткування та окрес-
лено проблеми конфліктності у цій діяльності.
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09.01–02.14.658.
343.98 Білоус В. В. Інформаційні технології у

криміналістиці: постановка проблеми /
В. В. Білоус // Проблеми законності : акад. зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». —
Харків, 2013. — Вип. 121. — С. 160–170.
Окреслено коло актуальних проблем теорії

формування і практики застосування інформа-
ційних технологій у криміналістиці, вирішити які
запропоновано шляхом розроблення окремого
криміналістичного вчення, спрямованого на до-
повнення й уточнення предмета науки криміна-
лістики. Виокремлено, що інформаційні техно-
логії — нова категорія криміналістики, що пре-
тендує посісти належне місце в її структурі.
Визначено основні напрямки, за якими відбу-
вається розвиток сучасних інформаційних техно-
логій.

09.01–02.14.659.
343.98 Боровских Р. Н. Преступления в сфе-

ре страхования как объект криминалистических,
уголовно-правовых и криминологических иссле-
дований / Р. Н. Боровских // Теорія та практи-
ка судової експертизи і криміналістики : акад.
зб. наук. пр. / Харків. н.-д. ін-т судових експер-
тиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад.
України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013.
— Вип. 13. — С. 62–69.
Рассмотрена структура преступной деятель-

ности в сфере страхования с позиций классифи-
кации преступных проявлений по уголовно-пра-
вовым, криминологическим и криминалистичес-
ким критериям. Обращено внимание на необхо-
димость создания комплексной методики рассле-
дования преступлений в сфере страхования, си-
стемы рекомендаций более высокого уровня
обобщения, охватывающих не отдельные спосо-
бы, а множество видов и даже родов преступ-
ных посягательств в этой сфере.
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09.01–02.14.660.
343.98 Булулуков О.Ю. Методи прийняття

тактичних рішень у кримінальному судочинстві /
О.Ю. Булулуков // Проблеми законності : акад.
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац.
юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків,
2013. — Вип. 121. — С. 145–151.
Розглянуто питання використання методів

при прийнятті тактичних рішень у кримінально-
му судочинстві. Проаналізовано поняття «інтуї-
ція» і визначено її роль у розслідуванні зло-
чинів. Підкреслено, що інтуїцію можна визнача-
ти як здатність слідчого розв’язати слідчі ситу-
ації, розуміти значення тих чи інших обставин
для розслідування, передбачати дії протидіючих
слідству осіб без логічного обґрунтування в цей
момент, але з наступним логічним обґрунтуван-
ням за допомогою доказів так званого «безпосе-
реднього розсуду». Указано на можливість вико-
ристання при цьому рефлексивного мислення.

09.01–02.14.661.
343.137:343.353 Жупіна О. Обставини, які

підлягають доказуванню під час розслідування
насильницьких кримінальних правопорушень,
вчинених працівниками органів внутрішніх
справ у сфері службової діяльності / Олександр
Жупіна // Вісник прокуратури. — 2013. — № 8.
— С. 143–151.
Визначено вплив предмета доказування на

формування криміналістичної характеристики
групи кримінальних правопорушень, що дослі-
джується. Розроблено перелік обставин, які
підлягають встановленню (доказуванню) у кри-
мінальних провадженнях щодо насильницьких
кримінальних правопорушень, вчинених праців-
никами органів внутрішніх справ у сфері служ-
бової діяльності, в рамках їх криміналістичної
характеристики.

09.01–02.14.662.
343.98.06 Журавель В. Концептуальные под-

ходы к модернизации криминалистических мето-
дик / В. Журавель // Ежегодник украинского
права. — 2013. — № 5. — С. 557–570.
Изучены понятие «частная криминалистичес-

кая методика», принципы формирования и сфе-
ра реализации частных криминалистических ме-
тодик, их цель, задачи, структура, форма и со-
держание. Выделено, что базовую методику рас-
следования преступлений нужно рассматривать
в виде информационно-познавательной модели,
в которой отражены комплексы методов,
средств, приемов и рекомендаций типизирован-
ного характера, представленные в описательной
либо формализованной форме, относительно ра-
циональной организации обнаружения, сбора,
оценки и использования доказательственной ин-
формации о механизме преступления в процессе
его расследования и судебного разбирательства.

09.01–02.14.663.
343.985:343.72 Кириленко Н.Ю. Система

слідчих дій на першому етапі розслідування шах-

райства у побутовій сфері / Н.Ю. Кириленко //
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. —
Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 581–586.
Розглянуто найбільш важливі питання, що

виникають під час провадження слідчих дій у
справах про скоєння шахрайства у сфері побуту.
Розкрито особливості провадження таких
слідчих дій, як допит підозрюваного, потерпіло-
го, свідка, огляд, обшук, проведення експерти-
зи. Приділено увагу деяким тактичним прийо-
мам, рекомендованим для використовування під
час розслідування шахрайства у сфері побуту.
Підкреслено, що у результаті правильно органі-
зованого і спланованого процесу розслідування
шахрайства у сфері побуту слідчий обирає
найбільш раціональні й оптимальні слідчі дії.

09.01–02.14.664.
343.98 Козак Н. Характеристика особи зло-

чинця комп’ютерних злочинів / Наталія Козак
// Підприємництво, господарство і право. —
2013. — № 5. — С. 132–135.
Досліджено особу злочинця як елемент кри-

міналістичної характеристики комп’ютерних зло-
чинців. Залежно від характеру посягання на
комп’ютерну інформацію виділено основні групи
осіб. Заслуговує на увагу те, що при розсліду-
ванні злочинів, передбачених ст. ст. 362, 363 КК
України, необхідно встановити наявність спе-
ціального суб’єкта — особи, яка має право дос-
тупу до комп’ютерної інформації або відповідає
за її експлуатацію. На прикладі банківських ус-
танов виділено такі групи злочинців: хакер-оди-
нак; об’єднана хакерська група; підприємство-
конкурент; представники різних державних
структур. Підкреслено, що при встановленні
особи злочинця необхідно враховувати різні
фактори: тип доступу до комп’ютерної системи
інформації, складність способу вчинення злочи-
ну, соціально-психологічний портрет особи, сфе-
ру суспільних відносин, охоронюваних законом.

09.01–02.14.665.
343.9:343.53 Корольчук В. Методика запобі-

гання, викриття та документування злочинів,
пов’язаних із незаконним відшкодуванням подат-
ку на додану вартість / Віктор Корольчук //
Підприємництво, господарство і право. — 2013.
— № 7. — С. 143–146.
Розглянуто методику запобігання, викриття

та документування злочинів, пов’язаних із неза-
конним відшкодуванням податку на додану
вартість (ПДВ). Виділено, що під час організації
роботи по запобіганню та виявленню фактів вчи-
нення злочинів даної категорії необхідно визна-
читися з найбільш імовірними об’єктами для
подальшого розроблення, оскільки проведення
суцільних перевірок усіх суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності призведе до розпорошен-
ня зусиль правоохоронних органів, відволікання
їх на безрезультатні перевірки. Крім того,
оскільки йдеться про запобігання, виявлення та
розкриття вже вчинених злочинів, на початково-
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му етапі необхідно використовувати як метод
економічного аналізу та моделювання, так і опе-
ративно-розшукові заходи.

09.01–02.14.666.
343.985 Лазарєв А. П. Спосіб як елемент

криміналістичної характеристики дітовбивств /
А. П. Лазарєв // Теорія та практика судової ек-
спертизи і криміналістики : акад. зб. наук. пр. /
Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бока-
ріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яро-
слава Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 13. —
С. 130–136.
Розглянуто способи готування, учинення та

приховування в системі елементів криміналі-
стичної характеристики дітовбивств. Показано
взаємозв’язок способу злочину з особою матері-
вбивці, обстановкою вчинення дітовбивства й
матеріальними слідами. Надано рекомендації
щодо використання інформації про спосіб злочи-
ну для встановлення причетних до вчинення
вбивства осіб.

09.01–02.14.667.
343.985 Негребецький В. Відеозапис як

інформаційна модель і спосіб фіксації під час
перевірки показань на місці / Владислав Негре-
бецький // Підприємництво, господарство і пра-
во. — 2013. — № 8. — С. 98–101.
Розкрито особливості використання відеоза-

пису як способу фіксації під час перевірки пока-
зань на місці під час провадження досудового
слідства. Запропоновано шляхи підвищення
ефективності використання відеозапису під час
перевірки показань на місці та розроблено на цій
основі практичні рекомендації для слідчих
органів України. Висвітлено інформаційні еле-
менти, якими обов’язково має охоплюватись
відеозапис під час перевірки показань на місці за
своїм змістом. Підкреслено, що відеозапис доц-
ільно розглядати як інформаційну модель слідчої
дії, що дозволяє в подальшому звернутися до її
змісту й оцінити отримані результати. При вико-
ристанні відеозапису під час перевірки показань
на місці необхідно враховувати структуру інфор-
мації, що підлягає обов’язковій фіксації.

09.01–02.14.668.
343.985 Негребецький В. Моделювання як

спосіб фіксації під час перевірочних слідчих дій
/ Владислав Негребецький // Підприємництво,
господарство і право. — 2013. — № 7. —
С. 139–142.
Розкрито особливості використання під час

слідчого експерименту та перевірки показань на
місці додаткових способів фіксації (виготовлен-
ня планів чи схем, фотозйомки, відеозапису).
Виявлено, що особливостями процесу пізнання
під час перевірочних слідчих дій — слідчого ек-
сперименту та перевірки показань на місці є
активне використання методу моделювання, що
передбачає необхідність застосовувати способи
фіксації, придатні для створення графічних мо-
делей досліджуваних об’єктів. Виявлено шляхи

підвищення ефективності їх використання та
розроблено на цій основні практичні рекомен-
дації для слідчих органів України. Зазначено, що
серед існуючих додаткових способів фіксації
слідчих дій такі можливості мають складення
планів, схем, здійснення фотозйомки, відеозапи-
су. Тому використання цих способів фіксації під
час слідчого експерименту та перевірки пока-
зань на місці є необхідним. Графічні моделі, от-
римані за допомогою складення планів, схем,
здійснення фотозйомки, відеозапису, спрощують
наступну оцінку результатів слідчої дії, надають
більше можливостей для використання цієї
інформації пі час кримінального провадження.

09.01–02.14.669.
343.98.06 Тищенко В. О современных направ-

лениях развития криминалистической методики
расследования преступлений / В. Тищенко //
Ежегодник украинского права. — 2013. — № 5.
— С. 579–589.
Рассмотрен ряд тенденций в развитии крими-

налистической методики расследования преступ-
лений с учетом теоретических и методологичес-
ких разработок последнеого десятилетия в Рос-
сии и Украине. Изучено соотношение понятий
«методика расследования преступлений» и «тех-
нологии расследования». Представлены положе-
ния, с учетом соблюдения которых применяются
на практике и адаптируются к условиям конк-
ретной следственной ситуации разработанные в
криминалистической науке частные методики
расследования.

09.01–02.14.670.
343.98 Тіщенко В. В. Становлення технологіч-

ного підходу — новаційний напрямок розвитку
криміналістики / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька
// Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА.
— Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 560–566.
Визначено сутність технологічного підходу, а

також його теоретичне та практичне значення.
Обґрунтовано історичну обумовленість техноло-
гічного підходу в криміналістиці, виникнення
якого відповідає загальним законам та пріори-
тетним напрямкам розвитку науки. З позицій
технологічного підходу визначено напрямок до-
слідження об’єкта криміналістики як якісно
нової форми наукового пізнання та функціону-
вання складних систем — злочинної діяльності
та діяльності з розслідування злочинів.

09.01–02.14.671.
343.98:05.92 Хоша В. В. В. П. Колмаков —

відомий учений-криміналіст / В. В. Хоша,
В. Г. Грузкова, В. П. Корж // Теорія та практи-
ка судової експертизи і криміналістики : акад.
зб. наук. пр. / Харків. НДІ судових експертиз ім.
М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 548–553.
Розглянуто творчий і життєвий шлях відомого

вченого минулого століття Віктора Павловича
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Колмакова — викладача, науковця, судового екс-
перта — дослідника речових доказів, вихователя
криміналістів високого рівня, його організаторські
здібності та особистий внесок у розвиток наукової
школи Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса.
Наведено роботи вченого, які й донині не втрати-
ли своєї цінності, залишаючись затребуваними
вченими, судовими експертами-практиками, праці-
вниками правоохоронних структур, суддями та ін.

09.01–02.14.672.
343.144(470) Шарапова Д. В. Вопросно-ответ-

ная форма допроса в современном уголовном
процессе / Д. В. Шарапова // Адвокатская
практика. — 2013. — № 5. — С. 21–23.
Рассмотрены три формы допроса: вопросно-

ответная (законодательно признанная), допрос с
последующей собственноручной записью допра-
шиваемым своих показаний, имевший место в
РСФСР, и предлагаемый в теории самодопрос.
Проанализирован содержательный аспект воп-
росно-ответной формы допроса, а именно иссле-
дованы виды вопросов, которые допустимо и
недопустимо задавать допрашиваемому лицу.

09.01–02.14.673.
343.9.018 Шевчук В.М. Тенденції та перспек-

тиви розвитку криміналістичної теорії тактичних
операцій / В.М.Шевчук // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики : акад. зб.
наук. пр. / Харків. НДІ судових експертиз ім.
М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 44–53.
Досліджено сучасний стан, тенденції та пер-

спективи розвитку окремої теорії тактичних опе-
рацій. Проаналізовано наукові підходи до роз-
глядуваної проблеми, проведено їх критичний
аналіз. Обґрунтовано нагальну потребу криміна-
лістичної теорії й слідчої практики в розроб-
ленні тактичних операцій. Запропоновано перс-
пективні напрямки подальших наукових дослі-
джень проблематики тактичних операцій.

09.01–02.14.674.
343.985 Шепитько В.Ю. Система следствен-

ных действий в структуре уголовно-процессуаль-
ного закона и криминалистической практики /
В.Ю.Шепитько // Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики : акад. зб. наук. пр. /
Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріу-
са, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 13. — С. 5–11.
Рассмотрены проблемы взаимосвязи положе-

ний уголовно-процессуального закона и средств
криминалистической тактики. Обращено внима-
ние на некоторые тенденции уголовно-процессу-
альной регламентации следственных действий
по УПК Украины и формирование на этой осно-
ве тактико-криминалистических рекомендаций.
Проанализирована система следственных дей-
ствий и сформулированы предложения по их
практической реализации.

ÑÓÄÎÂÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
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09.01–02.14.675.
340.6(031) Енциклопедія судової експертизи

/ Н. І. Клименко, В. П. Бахін, Т. В. Будко,
П. В. Цимбал ; за заг. ред. Н. І. Клименко. —
Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2013. — 184 с.
Дане видання є першим науковим системати-

зованим фаховим виданням про судову
діяльність і судову експертизу. Енциклопедія
побудована за принципом національної галузевої
енциклопедії. Вміщено близько 1250 статей, які
в сукупності становлять цілісний ряд системати-
зованих знань про експертні терміни і поняття,
методи експертизи, висновок експерта як вид
доказу в справах видатних експертів України та
інших країн СНД. Відображено національну і
світову історію формування інституту судової
експертизи, його правове регулювання, сучасні
можливості і перспективи розвитку. У додатках
надано список дисертацій з питань судової екс-
пертизи (кандидатських і докторських) за спе-
ціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; ОРД, які
були захищені в незалежній Україні.

09.01–02.14.676.
340.6:355.58 Методика судової інженерно-

технічної експертизи безпеки життєдіяльності :
монографія / Ю. О. Кривченко, Л. Г. Бордюгов,
В. В. Сабадаш [та ін.] ; Донец. НДІ судових екс-
пертиз. — Донецьк : Схід. вид. дім, 2013. — 144 с.
У монографії розроблено сталі процедури

призначення й проведення судових інженерно-
технічних експертиз з безпеки життєдіяльності
людини, в ході яких досліджуються дії осіб,
причетних до виникнення надзвичайної ситуації,
і встановлюються домінуючі, з технічної точки
зору, причинні зв’язки між допущеними відсту-
пами від вимог нормативно-правових актів з охо-
рони праці та наслідками, що настали. Моногра-
фія складається з трьох розділів: 1. Головні по-
ложення теорії судової інженерно-технічної екс-
пертизи безпеки життєдіяльності; 2. Усталені
форми призначення та проведення судової інже-
нерно-технічної експертизи безпеки; 3. Типова
форма висновку експерта за результатами екс-
пертизи безпеки життєдіяльності.

Ñ ò à ò ò ³

09.01–02.14.677.
343.95 Авдеев В. Н. Назначение следовате-

лем судебно-психиатрических экспертиз по уго-
ловным делам (теоретико-правовые и приклад-
ные аспекты) / В. Н. Авдеев, С. В. Белоусова //
Адвокатская практика. — 2013. — № 5. —
С. 27–30.
Рассмотрены вопросы, касающиеся назначе-

ния судебно-психиатрической экспертизы по
уголовным делам. Даны понятия общеправово-
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го, специального и юридического (процнссуаль-
ного) оснований назначения соответствующей
экспертизы, а также уяснен порядок помещения
обвиняемого (подозреваемого) в психиатричес-
кий стационар для производства данного след-
ственного действия.

09.01–02.14.678.
343.977 Брежнєва Н. С. Аналіз методів

хімічного очищення в експертній практиці /
Н. С. Брежнєва, Л. Ф. Хоружа, Т. В. Шабанова
// Теорія та практика судової експертизи і кри-
міналістики : акад. зб. наук. пр. / Харків. НДІ
судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». —
Харків, 2013. — Вип. 13. — С. 331–337.
Розглянуто специфіку дослідження виробів,

що пройшли хімічне чищення. Наведено перева-
ги й недоліки різних методів чищення, кожний з
яких розрахований на певний асортимент ви-
робів. Установлено єдиний підхід щодо методів
проведення досліджень із встановлення ознак і
механізму виникнення дефектів після хімічного
чищення.

09.01–02.14.679.
347.61/64 Ганкевич О. М. Судово-генетична

експертиза у справах про оспорювання батьків-
ства (материнства): законодавство та судова
практика / О. М. Ганкевич // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Се-
рія: Право. — Ужгород, 2013. — Вип. 22, ч. 2,
т. 1. — С. 199–204.
Розглянуто судово-генетичну експертизу у

справах про оспорювання батьківства (материн-
ства), а також питання, які виникають у судовій
практиці та в законодавстві України. Визначено
проблемні аспекти призначення та проведення
генетичних експертиз у справах про оспорюван-
ня батьківства (материнства). Запропоновано
направити судову практику та узгодити законо-
давство на однакове застосування ч. 2 ст. 146
ЦПК України. Зазначено, що у випадку призна-
чення судово-генетичної експертизи у справах
про оспорювання батьківства (материнства) за
ініціативою суду можна говорити про мож-
ливість віднесення судових витрат, пов’язаних із
проведенням експертизи, за рахунок Державно-
го бюджету України за аналогією з ч. 4 ст. 86
ЦПК України.

09.01–02.14.680.
343.98:05 Дереча Л. Н. История развития су-

дебно-экспертных учреждений / Л. Н. Дереча //
Теорія та практика судової експертизи і кримі-
налістики : акад. зб. наук. пр. / Харків. НДІ су-
дових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». —
Харків, 2013. — Вип. 13. — С. 527–539.
Рассмотрены вопросы возникновения и разви-

тия судебной экспертизы. Изложена краткая ис-
тория развития судебно-экспертных учреждений
в Украине и зарубежных странах, которые про-
шли путь от первых кабинетов научно-судебной

экспертизы до современных центров, научно-ис-
следовательских институтов и лабораторий.

09.01–02.14.681.
343.98:81“35 Дідушок Н. Я. Із практики

дослідження рукописних записів, виконаних у
незвичних умовах письма / Н. Я. Дідушок,
О. М. Смоліна, О. С. Дробишева // Теорія та
практика судової експертизи і криміналістики :
акад. зб. наук. пр. / Харків. НДІ судових експер-
тиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад.
України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013.
— Вип. 13. — С. 266–272.
На матеріалах експертних проваджень роз-

глянуто два випадки виконання коротких руко-
писних записів у незвичних умовах письма (не-
стандартні пишучі прилади, нерівна підкладка,
незручна поза пишучого). Зазначено особливості
відбору порівняльного матеріалу при вирішенні
ідентифікаційних завдань за даними об’єктами
досліджень.

09.01–02.14.682.
347. 919 Доманська М. І. Деякі питання при-

значення та проведення судово-психіатричної
експертизи у справах про зміну правового стату-
су фізичної особи / М. І. Доманська // Адвокат.
— 2013. — № 7. — С. 35–37.
Проаналізовано законодавчі та практичні

проблеми визначення передумов для призначен-
ня судово-психіатричної експертизи, досліджен-
ня судом висновку експерта та інших доказів
при ухваленні рішення. Узагальнено поняття
«достатні дані про психічний розлад здоров’я»
та надано характеристику даних, необхідних для
витребування судом. Обґрунтовано обов’яз-
ковість витребування судом додаткових даних
при призначенні судово-психіатричної експерти-
зи, дослідження інших доказів у сукупності при
ухваленні рішення по справі, а також доціль-
ність проведення інших видів експертиз у спра-
вах про обмеження цивільної дієздатності фізич-
ної особи з підстав зловживання фізичною осо-
бою спиртними напоями, наркотичними засоба-
ми, токсичними речовинами, азартними іграми.

09.01–02.14.683.
343.98:004.357 Дослідження текстів, викона-

них за допомогою електрофотографічних (лазар-
них) багатофункціональних друкуючих пристроїв
/ Г. В. Лошманова, В. В. Сомов, Н. О. Зубова,
П. А. Чорногор // Теорія та практика судової ек-
спертизи і криміналістики : акад. зб. наук. пр. /
Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокар-
іуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яросла-
ва Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 13. —
С. 279–287.
Викладено відомості про конструктивні особ-

ливості електрофотографічних (лазерних) багато-
функціональних друкуючих пристроїв. Проведено
порівняльний аналіз штрихів текстів, виконаних у
режимах «принтер», «сканер», «копір» на багато-
функціональних друкуючих пристоях деяких мо-
делей тієї самої марки, а також різних марок.
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Наведено комплекс діагностичних ознак, що до-
зволяє диференціювати режими друкування.

09.01–02.14.684.
343.982.3 Заковирко О.М. Виявлення ознак

розкриття та повторного навішування запірно-
пломбувальних пристроїв якірного типу «Крис-
тал» / О.М. Заковирко // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики : акад. зб.
наук. пр. / Харків. НДІ судових експертиз ім.
М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 288–294.
Досліджено конструктивні особливості запір-

но-пломбувальних пристороїв якірного типу
«Кристал». Наведено рекомендації з їх експерт-
ного дослідження. Зроблено висновки щодо не-
доліків конструктивних особливостей запірно-
пломбувальних пристроїв якірного типу «Крис-
тал», які призводять до спрощення їх розкриття
та повторного навішування.

09.01–02.14.685.
343.98:343.1 Зубова Н. О. Зразки для

експертного дослідження: порядок отримання та
основні вимоги / Н. О. Зубова // Теорія та прак-
тика судової експертизи і криміналістики : акад.
зб. наук. пр. / Харків. НДІ судових експертиз ім.
М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 259–265.
Викладено порядок одержання зразків для

проведення експертизи в рамках кримінального
провадження за новим КПК України. Узагальне-
но основні вимоги, яким повинні задовольняти
зразки, що надаються експерту для порівняль-
ного дослідження.

09.01–02.14.686.
343.98.065 Индивидуализирующие признаки

нефтепродуктов как совокупность физико-хими-
ческих свойств и компонентов состава /
В. А. Руднев, А. Ф. Климчук, А. А. Прокопенко,
П. В. Карножицкий // Теорія та практика судо-
вої експертизи і криміналістики : акад. зб. наук.
пр. / Харків. НДІ судових експертиз ім.
М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 295–300.
Предложена последовательность исследова-

ния нефтепродуктов и интерпретации получен-
ных результатов для выявления единого источ-
ника их происхождения. Приведен пример уста-
новления случайных примесей с использованием
комплекса исследований, который включает
внешний осмотр, определение группового и ин-
дивидуального компонентного состава, элемент-
ного состава, физико-химических параметров.

09.01–02.14.687.
343.985:343.346.2 К вопросу о достоверности

выводов автотехнической экспертизы /
Н. К. Клепик, В. А. Кирейчев, С. И. Тихомиров

[та ін.] // Адвокатская практика. — 2013. —
№ 4. — С. 5–7.
Изучены вопросы расследования дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), основу ко-
торого составляет автотехническая экспертиза.
Показано, как могут исказиться выводы экспер-
та при использовании различных исходных дан-
ных. Особое внимание уделено влиянию темпе-
ратуры окружающей среды на величину устано-
вившегося замедления автомобиля. На конкрет-
ном примере показано вляиние температуры ок-
ружающей среды на выводы эксперта при про-
изводстве экспертизы ДТП.

09.01–02.14.688.
343.98:347.73 Капустник К. В. Застосування

методу моделювання при виконанні судових еко-
номічних експертиз / К. В. Капустник, О. В. Хо-
мутенко // Теорія та практика судової експер-
тизи і криміналістики : акад. зб. наук. пр. /
Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокар-
іуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яросла-
ва Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 13. —
С. 427–432.
Наведено загальні методи, що застосовують-

ся при проведенні економічного аналізу та вико-
нанні судових економічних експертиз. Проаналі-
зовано ступінь вивченості методу моделювання
при його застосуванні в експертній практиці.
Запропоновано основні етапи проведення екс-
пертних досліджень із застосуванням методу
моделювання як основи для розроблення екс-
пертної методики.

09.01–02.14.689.
343.982.3,76.35.43 Маршанская О. П. О дока-

зательственном значении трасологических и
комплексных медико-трасологических экспертиз
/ О. П.Маршанская // Теорія та практика судо-
вої експертизи і криміналістики : акад. зб. наук.
пр. / Харків. НДІ судових експертиз ім.
М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 522–526.
Рассмотрены возможности трасологической

экспертизы при решении разных задач. Описаны
два интересных случая из экспертной практики:
первый — это нестандартная трасологическая
экспертиза, второй — комплексная медико-тра-
сологическая экспертиза, которые помогли след-
ствию в расследовании угловных дел и доказы-
вании вины подозреваемых.

09.01–02.14.690.
343.98:34:001.4 Россинская Е. Р. К вопросу о

современной концепции судебной экспертологии
/ Е. Р. Россинская // Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики : акад. зб. наук. пр.
/ Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бока-
ріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярос-
лава Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 13. —
С. 210–220.
Сделан анализ ретроспективного анализа ра-

бот за последние 25 лет. Предложено авторское
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определение предмета судебной экспертологии,
бзирующееся на основных закономерностях,
изучаемых этой наукой. Изучена система науки,
включающая общую теорию судебной эксперто-
логии. Определено правовое обеспечение судеб-
но-экспертной деятельности, организационное
обеспечение судебно-экспертной деятельности.
Представлены судебно-экспертные технологии.

09.01–02.14.691.
343.98:347.73 Савченко І. О. Актуальні аспек-

ти змінення методик проведення судових екс-
пертиз / І. О. Савченко // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики : акад. зб.
наук. пр. / Харків. н.-д. ін-т судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. Ук-
раїни ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 443–452.
Розглянуто проблемні аспекти застосування

в експертній практиці методик проведення судо-
вих експертиз (на прикладі економічних, буді-
вельно-технічних експертиз). Доведено акту-
альність їх удосконалення та необхідність роз-
роблення механізму внесення змін і доповнень
до чинних методик експертних досліджень.

09.01–02.14.692.
343.98:340.11 Сімакова-Єфремян Е. Б. Про-

блеми методологічного забезпечення комплекс-
них експертних досліджень / Е. Б. Сімакова-
Єфремян // Теорія та практика судової експер-
тизи і криміналістики : акад. зб. наук. пр. /
Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокар-
іуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яросла-
ва Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 13. —
С. 225–232.
З огляду на сучасні вимоги експертного за-

безпечення правосуддя України розглянуто
проблемні питання щодо внесення змін і допов-
нень до чинних методик експертних досліджень.
Зазначено про певний дефіцит у методиках про-
ведення комплексних експертиз за їх різновида-
ми та акцентовано увагу на проблемах перегля-
ду окремих позицій наявних методик з метою
внесення в них змін і доповнень. На прикладі з
практики досліджень копій (технічних зобра-
жень) документів продемонстровано механізм,
за яким можна внести відповідні зміни до дер-
жавного Реєстру методик проведення судових
експертиз.

09.01–02.14.693.
340.66(470) Таркинский А. И. Негосудар-

ственный судебный эксперт — правовое поло-
жение и порядок привлечения / А. И. Таркин-
ский, С. Н. Юсупкадиева // Российская юсти-
ция. — 2013. — № 9. — С. 44–46.
Рассмотрено правовое положение и порядок

привлечения специалистов, не являющихся со-
трудниками государственных судебно-эксперт-
ных учреждений, для производства судебных
экспертиз. Отмечено, что развитие института
судебной экспертизы в РФ обоснованно влечет
активное использование знаний таких специали-

стов. Выделен ряд случаев, при которых обра-
щаются в негосударственное экспертное учреж-
дение. Предложено предусмотреть в норматив-
ном источнике право выбора экспертного уч-
реждения (эксперта) по усмотрению сторон про-
цесса (законного представителя). Вполне будет
справедливо внести поправку, связанную с тем
обстоятельством, что если одна из сторон не
согласна с заключением эксперта, то ей предос-
тавляется право получения в другом экспертном
бюро заключения и представить должностному
лицу, который должен рассмотреть его при ре-
шении вопроса.

09.01–02.14.694.
343.983:502.34 Уберман В. И. Судебная ин-

женерно-экологическая экспертиза и арбитраж-
ный эффект экологического контроля /
В. И. Уберман, А. Е. Васюков // Теорія та прак-
тика судової експертизи і криміналістики : акад.
зб. наук. пр. / Харків. НДІ судових експертиз ім.
М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 418–426.
Рассмотрены особенности судебной инженер-

но-экологической экспертизы и ее связь с госу-
дарственным экологическим контролем. Для
случаев загрязнения промышленных земель хи-
мичесскими веществами предложена модель
оценки арбитражного эффекта экологического
контроля посредством набора критериев, прове-
ряемых судебной экспертизой. Приведен пример
оценки для крупного машиностроительного
предприятия.

09.01–02.14.695.
343.98:331.45 Фокін Д. І. Актуальні питання

судових експертних досліджень обставин нещас-
них випадків, пов’язаних із діяльністю у воєнній
сфері / Д. І. Фокін, В. Т. Чупрун // Теорія та
практика судової експертизи і криміналістики :
акад. зб. наук. пр. / Харків. НДІ судових експер-
тиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад.
України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013.
— Вип. 13. — С. 360–369.
Проаналізовано сутність і особливості

військової праці, визначено сфери її застосуван-
ня. Показано, що військова праця є важливою
частиною сукупної суспільної праці, її специфіч-
на підсистема має загальну із працю фізіологіч-
ну основу, хоча й не належить до сфери мате-
ріального виробництва. Результатом військової
праці є суспільний товар — військова послуга.
Розглянуто особливості досліджень обставин
нещасних випадків, повязаних із діяльністю у
воєнній сфері.

09.01–02.14.696.
340.69 Щербаковский М. Г. Условия форми-

рования достоверного заключения эксперта /
М. Г.Щербаковский // Теорія та практика судо-
вої експертизи і криміналістики : акад. зб. наук.
пр. / Харків. НДІ судових експертиз ім.
М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України
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09.01–02.14.699.
343.985:343.37 Мукоїда Р. В. Форми інформа-

ційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та
податкової міліції під час протидії економічним
злочинам / Р. В. Мукоїда // Актуальні пробле-
ми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 68. — С. 575–581.
Проаналізовано особливості організації опе-

ративного обслуговування окремих об’єктів еко-
номіки. З урахуванням різної відомчої належ-
ності оперативних підрозділів, які відповідно до
своїх функціональних повноважень здійснюють
протидії злочинам у сфері господарської діяль-
ності, визначено й обґрунтовано окремі форми
та напрями інформаційної взаємодії.

09.01–02.14.700.
343.102 Мусієнко І. І. Проблемні аспекти опе-

ративно-розшукової діяльності у світлі положень
Кримінального процесуального кодексу України /
І. І.Мусієнко // Проблеми законності : акад. зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». —
Харків, 2013. — Вип. 121. — С. 151–159.
Розглянуто проблемні питання практичного

застосування нового кримінального процесуаль-
ного законодавства України й законодавства у
сфері ОРД. Зазначено, що відповідно до вимог
ст. ст. 40 і 41 КПК України слідчий вправі дору-
чати відповідним оперативним підрозділам про-
ведення лише окремих слідчих (розшукових) і
негласних слідчих (розшукових) дій, передбаче-
них КПК України.

09.01–02.14.701.
343.985(470) Чупилкин Ю. Б. Уголовно-про-

цессуальные требования, предъявляемые к опе-
ративно-розыскной форме результатов ОРД /
Ю. Б. Чупилкин // Российская юстиция. —
2013. — № 5. — С. 54–56.
Рассмотрены требования, предъявляемые к

оперативно-розыскной форме (порядку) проведе-
ния и представления результатов ОРД дознава-
телю, органу дознания, следователю, прокурору
или в суд. Отмечено, что в сложившейся законо-
дательной ситуации доказать стороне защиты,
что нарушен порядок представления результатов
ОРД, который определяется подзаконным нор-
мативным актом, и добиться признания таких ре-
зультатов недопустимым доказательством факти-
чески невозможно, так как вполне обоснованным
аргументом обвинения является то, что Инструк-
ция является ведомственным актом и определя-
ет примерный порядок передачи результатов
ОРД. Предложено в ФЗ РФ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» определить: понятие и
содержание оперативно-розыскных мероприятий;
порядок проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий; порядок применения аудио-видео
специальных средств; порядок рассекречивания
и передачи документов и иных материалов сле-
дователю; отдельной главой регламентировать
вопросы передачи результатов ОРД.

ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. —
Вип. 13. — С. 232–241.
На основе общих положений достоверности

доказательств рассмотрена проблема достовер-
ности заключения эксперта. Выделены познава-
тельные (гносеологические), личностные
(субъективные) и правовые (процессуальные)
условия формирования экспертного заключения,
соблюдение которых предопределяет его досто-
верность.

Див. також: 07.01–02.14.513.
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09.01–02.14.697.
343.985(075.8) Основи оперативно-розшуко-

вої діяльності : навч.-метод. посіб. / Л. І. Арку-
ша, М. Б. Саакян, А. Ю. Журавльова [та ін.] ;
НУ ОЮА ; рец.: Ю. П. Аленін, О. О. Подобний.
— Одеса : Фенікс, 2013. — 198 с.
Викладено основні науково-теоретичні і прак-

тичні положення курсу «Основи оперативно-роз-
шукової діяльності» в умовах дії нового кримі-
нально-процесуального законодавства України
відповідно до навчальних програм юридичних
вищих навчальних закладів. Надано робочу про-
граму, методичні рекомендації та програмні за-
питання для самостійної перевірки знань з курсу
«Основи оперативно-розшукової діяльності».
У програмі надано перелік загальної і додатко-
вої літератури, яка рекомендується студентам
для вивчення курсу.

Ñ ò à ò ò ³

09.01–02.14.698.
343.985(091) Аменицкая Н. А. Органы дозна-

ния и оперативно-розыскная деятельность: исто-
рический аспект и современное состояние про-
блемы / Н. А. Аменицкая // Российская юсти-
ция. — 2013. — № 7. — С. 50–52.
Исследована история развития и современ-

ные проблемы взаимосвязи оперативно-розыск-
ной и процессуальной деятельности на досудеб-
ных этапах российского уголовного судопроиз-
водства. Обоснован тезис о целесообразности
выделения субъекта оперативно-розыскной дея-
тельности в качестве участника уголовного про-
цесса. Отмечено, что происходит размывание
граней между следствием и дознанием и уравни-
вание их функций. В связи с этим оперативно-
розыскная деятельность вытесняется из легаль-
ной системы предоставления информации обви-
нения, формирования доказательств. ОРД про-
изводится на основании секретных ведомствен-
ных актов и возникает в материалах уголовного
дела как бы из «ниоткуда».
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12.00.10. ÑÓÄÎÓÑÒÐ²É; ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÒÀ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÀ

здійснення судово-правової реформи в Україні.
Проаналізовано стан судоустрію та зміни, що
вже відбулися. Посібник складається з
9 розділів, вміщено заключні положення та
список використаних нормативних актів та
літератури.

10.01–02.14.705.
347.962.2(477)(076) Кваліфікаційний іспит на

посаду судді : практ. посіб. / за ред. Ю. І. Русна-
ка. — Київ : ЦУЛ, 2013. — 412 с.
До відома спеціалістів запропоновано по-

сібник з підготовки кандидатів на посаду судді
для проходження кваліфікаційного іспиту і
здійснення першого кроку до набуття цього
важливого і одночасно важкого фаху. Порядок
призначення суддів повинен регламентуватись
відповідними законодавчими актами, які мають
силу закону, породження неймовірної кількості
відомчих актів призводить до неузгодженості в
діях відповідних органів та окремих посадових
осіб, які повинні забезпечувати прозорість та
неупередженість процедури формування суддів-
ського корпусу.

10.01–02.14.706.
342.56(470).001.76 Переплеснина Е. М. Мо-

дернизация судебной власти в контексте взаи-
модействия конституционного и международно-
го права : монография / Е. М. Переплеснина ;
под ред. Л. А. Нудненко. — Москва : ИНФРА-М,
2013. — 249 с.
Исследованы общетеоретические и практи-

ческие вопросы взаимодействия международного
и российского права, влияние международного
права на развитие судебной власти в РФ, осве-
щены тенденции развития российского законода-
тельства и судебной практики под влиянием об-
щепризнанных принципов и норм международно-
го права, международных договоров, за-
ключенных РФ, в первую очередь Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, кон-
венционально-правовых позиций Европейского
суда по правам человека. Проведенное исследо-
вание способствует решению важной научной
проблемы, имеющей социально-правовое значе-
ние — проблемы реального обеспечения гаранти-
руемых и защищаемых Конституцией Российс-
кой Федерации прав и свобод человека и гражда-
нина в соответствии не только с настоящей Кон-
ституцией, но и с общепризнанными принципами
и нормами международного права, поскольку
они включены в состав правовой системы РФ.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

10.01–02.14.707.
347.962.6(477)(043.3) Галайденко Т. В. Га-

рантії незалежності суддів та їх реалізація в
сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. юрид.

ÑÓÄÎÓÑÒÐ²É
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10.01–02.14.702.
347.96/99(477)(075.8) Бараннік Р. В. Судові,

правоохоронні та правозахисні органи України :
навч. посіб. / Р. В. Бараннік, Т. О. Гій. — 3-тє
вид., переробл. і допов. — Київ : КНТ, 2013. —
376 с.
На підставі системного аналізу чинного зако-

нодавства, з урахуванням останніх найсучасні-
ших змін у нормативно-правовій базі діяльності
судової, правоохоронної та правозахисної сис-
тем, розглянуто процес формування і розвитку
таких ґрунтовних понять та інститутів, як: пра-
воохоронна діяльність, правосуддя, принципи
правосуддя, судова система і судові інстанції,
прокурорський нагляд, напрями прокурорської
діяльності, функції органів внутрішніх справ,
система органів МВС, досудове слідство, систе-
ма і організація діяльності СБУ, система та
функції органів державної податкової служби
тощо, на основі вивчення яких стає можливим
продовження навчального процесу по засвоєнню
базових і спеціальних юридичних дисциплін.
Посібник дає можливість у діалектичному взає-
мозв’язку розглядати інститути держави, аналі-
зувати правові приписи в динаміці.

10.01–02.14.703.
343.161/162:343.14(477) Дроздович Н. Л.

Формування внутрішнього переконання суддів у
кримінальному процесі України : монографія /
Н. Л. Дроздович. — Київ : Наук. світ, 2013. —
120 с.
Сформульовано нові теоретичні положення,

уточнено зміст окремих понять, що мають зна-
чення для науки, практики, а також для визна-
чення оптимальних шляхів реалізації принципу
вільної оцінки доказів та для забезпечення на-
лежних умов формування внутрішнього переко-
нання судді з метою підвищення якості право-
суддя. Особливу увагу приділено визначенню
внутрішнього переконання судді як елементу
вільної оцінки доказів й в такому значенні воно
формується в процесі доказування та стосується
фактичних обставин справи. Проаналізовано
особливості формування внутрішнього переко-
нання судді при вирішенні справи по суті, при
здійсненні функції судового контролю та під час
апеляційного, касаційного перегляду справи та у
зв’язку із нововиявленими обставинами.

10.01–02.14.704.
347.97/99(477)(075.8) Жуковський О. Г. Судо-

устрій України : навч. посіб. для вузів / О. Г.Жу-
ковський, Л. П. Нестерчук ; за ред. Л. Г. Лічма-
на. — Харків : Бурун і К, 2013. — 416 с.
Докладно висвітлено новели законодавства

про судоустрій, а також тенденції подальшого
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наук : 12.00.10 / Галайденко Тетяна Василів-
на ; НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — 20 с.
Визначено природу, зміст та значення прин-

ципу незалежності суддів. Охарактеризовано
сучасний стан додержання в Україні принципу
незалежності суддів, позитивні та негативні
риси пов’язаних із цим процесів. Оцінено став-
лення суспільства до судів і суддів та суддівсь-
кої незалежності. Визначено зарубіжний досвід
правового регулювання питань, пов’язаних із
забезпеченням незалежності суддів, і можли-
вості його використання в Україні. Сформовано
власне визначення змісту та надано перелік га-
рантій незалежності суддів. Визначено потреби
удосконалення суддівської незалежності шляхом
установлення відповідних гарантій і внесення
відповідних рекомендацій щодо їх посилення.
Встановлено роль органів державної влади у га-
рантуванні незалежності суддів. Оцінено можли-
вості підвищення ролі органів суддівського са-
моврядування у забезпеченні незалежності
суддів.

Ñ ò à ò ò ³

10.01–02.14.708.
343.195(470) Быков В.М. Проблемы суда с

участием присяжных заседателей / В. М. Быков
// Российская юстиция. — 2013. — № 7. —
С. 41–45.
Проанализированы актуальные проблемы

функционирования суда с участием присяжных
заседателей. Указаны основные недостатки этой
процессуальной формы отправления правосу-
дия. Отмечено, что суд с участием присяжных
заседателей должен состоять из одной колле-
гии, в которую должны входить как профессио-
нальные судьи, так и присяжные заседатели.
Выделено, что в суде с участием присяжных
подсудимый оказывается в более благоприятной
ситуации, чем в обычном суде, и это нарушает
принцип равенства и права потерпевших, лич-
ность которых может исследоваться с различ-
ных сторон и без всяких ограничений. Подчерк-
нуто, что суд с участием присяжных заседате-
лей в России должен быть реформирован следу-
ющим образом: все уголовные дела, которые
рассматриваются районным судом по первой
инстанции (ч. 2 ст. 31 УПК РФ), должны рас-
сматриваться в таком составе суда: один про-
фессиональный судья и два присяжных заседа-
теля. Они вместе должны составлять одну кол-
легию.

10.01–02.14.709.
343.16(477) Вільгушинський М. Категорія

«судова влада» у новій інтерпретації /
М. Вільгушинський // Вісник Київського націо-
нального університету ім. Т.Шевченка. Юри-
дичні науки. — Київ, 2013. — Вип. 2. — С. 5–8.
Проаналізовано сутність та зміст категорії

«судова влада» через призму останніх досяг-
нень, зроблених у галузі правової науки в Ук-

раїні. Стисло розглянуто процес введення у пра-
вовий обіг категорії «судова влада». Окрему
увагу приділено вивченню основних точок зору
на сутність категорії судова влада. Сформульо-
вано авторське визначення поняття «судова вла-
да». Вивчено існуючу систему органів судової
влади. Доведено необхідність розмежування ка-
тегорій «орган судової влади» та «орган, який
забезпечує діяльність судів».

10.01–02.14.710.
342.56 Вільгушинський М. Й. Місце і роль

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у
підготовці висококваліфікованих кадрів для су-
дової системи / М. Й. Вільгушинський // Адво-
кат. — 2013. — № 8. — С. 10–14.
Проаналізовано діяльність Вищої кваліфіка-

ційної комісії суддів України під час виконання
завдань з реалізації державної політики у сфері
формування суддівського корпусу. Визначено
норми українського законодавства, позиції нау-
ковців та досвід зарубіжних країн. Обґрунтова-
но пропозиції щодо вдосконалення чинного зако-
нодавства України, а саме внесення змін та до-
повнень до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».

10.01–02.14.711.
347.97 Гладій С. В. Ознаки і функції легітим-

ності в контексті функціонування судової влади
/ С. В. Гладій // Проблеми законності : акад.
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац.
юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків,
2013. — Вип. 122. — С. 259–266.
На підставі узагальнення напрацювань соціо-

логії, філософії, політології, кратології щодо сут-
ності легітимності влади сформульовано її
функції: забезпечення згоди більшості щодо по-
літики певної влади; забезпечення довіри до вла-
ди з боку підвладних; пояснення та доведеність
необхідності прийняття тих чи інших владних
рішень, вчинення певних дій; забезпечення ви-
правдання, що тісно пов’язано із суспільною
згодою; забезпечення підкорення, участі, впли-
ву, авторитета влади. Проаналізовано ознаки ле-
гітимності: стабільність системи владовідносин
між суб’єктом та об’єктом влади; ефективність;
підпорядкування та виконання; залученість,
включеність громадян у справи влади. Оцінено
можливість використання цих знань при роз-
критті сутності легітимності влади судової.

10.01–02.14.712.
343.196(477)+347.991(477) Глущенко С.

Здійснення функцій правосуддя вищими спеціа-
лізованими судами України: окремі питання
теорії і практики / С. Глущенко // Право Украї-
ни. — 2013. — № 8. — С. 242–250.
Досліджено теоретичні питання, які стосу-

ються природи виконання функції правосуддя
вищими спеціалізованими судами України. Роз-
глянуто її сутність та зміст в аспекті касаційно-
го та інших видів судового провадження. Акцен-
товано увагу на тому, що основною формою ви-
конання вищими спеціалізованими судами



153

функції правосуддя є розгляд справ відповідної
юрисдикції в касаційному порядку та розгляд
справ за іншими видами проваджень, які або
здійснюються за правилами касаційного провад-
ження, або в іншому порядку, встановленому
процесуальним законодавством.

10.01–02.14.713.
343.161(470) Малько А. В. Судебный федера-

лизм в условиях глобализации (сравнительный
анализ) / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин,
В. А. Терехин // Российская юстиция. — 2013.
— № 7. — С. 31–34.
Проанализированы различные модели судеб-

ного федерализма государств. Внесены предло-
жения по совершенствованию российского су-
дебного федерализма. Выделено, что Федераль-
ный конституционный закон о судебной системе
РФ закрепил двухуровневую судебную систему:
федеральные суды и суды субъектов Федерации,
составляющие единую судебную систему стра-
ны. К судам субъектов отнесены конституцион-
ные (уставные) суды и мировые судьи, включен-
ные в общую систему судов общей юрисдикции.
Подчеркнуто, что для становления и упрочения
судебной власти на уровне субъектов Федера-
ции требуется реализация комплекса мер по
укреплению института мировых судей, расшире-
нию географии и совершенствованию деятельно-
сти конституционных (уставных) судов.

10.01–02.14.714.
347.97/99 Марочкин И. Легитимность судеб-

ной власти / И. Марочкин // Ежегодник укра-
инского права. — 2013. — № 5. — С. 571–578.
Рассмотрены факторы, влияющие на содержа-

тельную сторону легитимности судебной власти:
независимость и беспристрастность суда при раз-
решении конфликта; объективность и всесторон-
ность процесса познания, а также правильность
его результата; справедливость приговора в ма-
териально-правовом аспекте как соответствие
деяния и наказания за него; справедливость су-
дебного разбирательства с процессуальной точки
зрения как предоставление сторонам судебного
процесса равных возможностей для защиты в
суде своих интересов; законность как соответ-
ствие действий и решений судебных властей
всем правовым нормам, регулирующим рассмат-
риваемый конфликт и порядок его разрешения.
Определены и проанализированы четыре основ-
ных вида суда: натуроцентристский, теоцентрист-
ский, социоцентристский и антропоцентристский.
Выделены критерии, которыми определяются
политико-правовая и социокультурная легитим-
ность всех вариантов функционирования суда.

10.01–02.14.715.
347.97/99(477) Марчук О. Л. До питання

припинення повноважень члена Вищої ради юс-
тиції / О. Л.Марчук // Держава і право. Юри-
дичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т дер-
жави і права ім. В.М. Корецького НАН Украї-
ни. — Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 117–122.

Досліджено передбачені законодавством
підстави та порядок припинення повноважень
члена Вищої ради юстиції. Виявлено проблемні
питання, пов’язані з припиненням повноважень
члена Вищої ради юстиції. Проаналізовано поло-
ження ЗУ «Про Вищу раду юстиції» в частині
предмета дослідження. З’ясовано, які законодавчі
зміни можуть сприяти підвищенню ефективності
роботи Вищої ради юстиції через забезпечення
достатніх та необхідних гарантій діяльності її
членів, що безпосередньо пов’язані з підставами
та порядком припинення повноважень члена
Вищої ради юстиції. Запропоновано можливі
шляхи вирішення існуючих недоліків законодав-
ства і його вдосконалення в майбутньому.

10.01–02.14.716.
347.97/.99 (477) Москвич Л.М. Принцип ста-

більності судової системи / Л. М. Москвич //
Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, Нац. юрид. акад.
України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2013. —
Вип. 122. — С. 174–181.
Проаналізовано механізм імплементації за-

гально-правового принципу стабільності в орга-
нізації та функціонуванні судової системи. До-
сліджено специфіку реалізації гарантій стабіль-
ності — правової визначеності, цілісності й
стійкості функціонування — в механізмі судової
системи. Сформульовано пропозиції, запрова-
дження яких сприятиме підсиленню стабільності
існування такого державно-правового інституту,
як судова система.

10.01–02.14.717.
347.962.2:351.87(477) Назаров І. В. Пробле-

матика формування складу Вищої ради юстиції
України / І. В. Назаров // Проблеми закон-
ності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт
України, Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудро-
го. — Харків, 2013. — Вип. 121. — С. 182–190.
Проаналізовано діючий порядок формування

складу Вищої ради юстиції України й моделі її
реформування. Акцентовано увагу на міжнарод-
них стандартах створення подібних органів, на
вимогах до осіб, які входять до їх складу, та на
суб’єктах їх висування. Досліджено практику
формування складу вищих рад магістратури в
таких зарубіжних країнах, як Франція, Іспанія,
Португалія, Польща. Визначено умови виконан-
ня обов’язків члена Вищої ради юстиції. Зазна-
чено основні вимоги до Вищої ради юстиції
України.

10.01–02.14.718.
347.962(477) Овсяннікова О. О. Становлення

та перспективи розвитку органів суддівського
самоврядування в Україні / О. О. Овсяннікова
// Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, Нац. юрид. акад.
України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2013. —
Вип. 122. — С. 181–195.
Досліджено генезу інституту суддівського

самоврядування в Україні, розглянуто основні
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його форми. Проаналізовано законодавство за-
рубіжних країн щодо створення та діяльності
органів суддівського самоврядування. Надано
пропозиції щодо перспектив розвитку органів
суддівського самоврядування в Україні.

10.01–02.14.719.
347.962.3 Овчаренко О.М. До питання визна-

чення службових прав та обов’язків судді /
О.М. Овчаренко // Проблеми законності : акад.
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац.
юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків,
2013. — Вип. 121. — С. 191–200.
Розглянуто правову природу посадових прав

та обов’язків суддів відповідно до чинного зако-
нодавства України. Обґрунтовано, що вид і міра
належної поведінки суддів випливають із дер-
жавно-владних функцій, покладених на судову
гілку влади. Детально проаналізовано службові
обов’язки суддів, встановлені міжнародно-право-
вими стандартами. Підкреслено, що службові
права й обов’язки судді, визначені Конституцією
й законодавством України про судоустрій, ста-
новлять фундамент його правового статусу. Вид
і міра належної поведінки судді випливають з
державно-владних функцій, покладених на су-
дові органи.

10.01–02.14.720.
347.97 Сердюк В. О. Судова правотворчість в

Україні: теоретичні та практичні засади /
В. О. Сердюк // Науковий вісник Ужгородсько-
го національного університету. Серія. Право /
МОНмолодьспорт України, Ужгород. нац. ун-т,
юрид. ф-т. — Ужгород, 2013. — Вип. 22, ч. 2,
т. 1. — С. 104–107.
Висвітлено особливості реалізації засад судо-

во-правової реформи в Україні. Акцентовано
увагу на посиленні ролі та значення судової
правотворчості як специфічного джерела права
в Україні. Вивчено закономірності взаємодії су-
дової правотворчості та правосуддя. Розглянуто
прецедент як можливе джерело українського
права, вивчено два аспекти цієї проблеми: пре-
цедент розглядається як безпосереднє джерело
права, тобто належними чином оформлене поло-
ження, на яке можна посилатися при прийнятті
юридично значимих рішень; розглядається
вплив прецеденту на процеси правотворчості та
правозастосування, а також на формування
юридичної практики у цілому.

10.01–02.14.721.
347.962.3(477) Скомороха Л. Правове поло-

ження морально-етичного аспекту посади судді
в Україні, інтеграція окремих міжнародних тен-
денцій / Л. Скомороха // Право України. —
2013. — № 5. — С. 362–373.
Досліджено індивідуально-психологічні яко-

сті особи, які є необхідними для роботи на по-
саді судді. Проаналізовано чинне законодавство

України щодо морально-етичного аспекту суддів-
ської діяльності та розглянуто окремий міжна-
родний досвід щодо обмежень для роботи на
посаді судді. Звернено увагу на необхідність
удосконалення чинного законодавства шляхом
проведення обов’язкової перевірки психоемоцій-
них властивостей та запровадження механізму
оцінювання моральних якостей кандидатів на
посади суддів та працюючих суддів. Розглянуто
питання професійної етики та кодифікації етич-
них норм поведінки суддів в Україні та в ряді
інших країн. Зазначено, що у межах перевірки
професійної придатності особи необхідно більше
уваги приділяти саме питанню спроможності
претендента виконувати в майбутньому повний
обсяг повноважень, у тому числі в морально-
етичному аспекті, незважаючи на те, чи ця поса-
да є в органах законодавчої, виконавчої або су-
дової влади.

10.01–02.14.722.
347.9 Шевченко А. Порушення вимог щодо

неупередженого розгляду справи, зокрема пору-
шення правил щодо відводу (самовідводу) як
підстава для притягнення судді до дисциплінар-
ної відповідальності / А. Шевченко // Вісник
Київського національного університету ім.
Т.Шевченка. Юридичні науки. — Київ, 2013. —
Вип. 2. — С. 106–110.
Досліджено проблемні питання інституту

відводу (самовідводу) в сучасному процесуаль-
ному праві України. Висвітлено окремі проблеми
притягнення суддів до дисциплінарної відпові-
дальності, зокрема, розкрито окремі підстави
дисциплінарної відповідальності. Особливу ува-
гу приділено моральному аспекту проблеми і
внутрішній оцінці висвітленої теми.

10.01–02.14.723.
347.991(477) Шевчук С. Забезпечення

єдності судової практики в умовах існування
спеціалізованої юрисдикції / С.Шевчук // Пра-
во України. — 2013. — № 9. — С. 306–324.
Розглянуто основні принципи забезпечення

взаємної узгодженості практики судів спеціалі-
зованої юрисдикції та загальних судів, що функ-
ціонують у правовій системі України. Здійснено
аналіз доктрини касаційного перегляду та зна-
чення, яке такий перегляд може мати для спря-
мування та навіть розвитку судової практики.
Здійснено історичний й аксіологічний аналіз
функцій, які суди вищих судових інстанцій
відіграють при здійсненні правосуддя. Спираю-
чись на порівняльний аналіз іноземного досвіду
(як доктринального, так і сформованого в кон-
тексті розвитку судової практики), доводиться
теза про те, що забезпечення єдності практики є
першочерговим завданням Верховного Суду Ук-
раїни.

Див. також: 07.01–02.14.539.
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10.01–02.14.724.
343.163(477)(075.8) Каркач П.М. Державне

обвинувачення в суді за новим кримінальним
процесуальним законодавством України : навч.
посіб. / П.М. Каркач. — Харків : Право, 2013.
— 184 с.
У посібнику розглядається одна з найважли-

віших конституційних функцій прокуратури —
підтримання державного обвинувачення в суді.
Досліджено сутність і значення державного об-
винувачення, підготовку прокурора до участі та
участь у судовому процесі і тактичні прийоми,
які застосовує прокурор, що вироблені наукою,
практикою та визначені нормами КПК України.
Акцентовано увагу на якісній підготовці апеля-
ційних та касаційних скарг. Визначено критерії
оцінки якості підтримання державного обвину-
вачення і наведено основні законодавчі та нор-
мативно-правові акти щодо діяльності прокурора
стосовно підтримання державного обвинувачен-
ня, а також зразки актів прокурорського реагу-
вання по кримінальних справах.

À â ò î ð å ô å ð à ò è

10.01–02.14.725.
347.963(477)(043.3) Іскендеров Е. Ф. огли

Правозахисна діяльність органів прокуратури :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 /
Іскендеров Ельчин Фірдовсі огли ; НУ ОЮА. —
Одеса, 2013. — 20 с.
Визначено стан наукових досліджень за те-

мою дисертаційної роботи, розкрито методо-
логічні засади і предмет. Розкрито роль сучасної
демократичної держави у захисті прав і свобод
людини і громадянина та місця прокуратури у
цій діяльності. Визначено поняття, задачі та
зміст правозахисної діяльності прокуратури.
Визначено історичні тенденції та основні етапи
становлення правозахисної діяльності прокура-
тури. Надано оцінку значенню документів Ради
Європи щодо прокуратури при здійсненні нею
захисту прав і свобод людини з позиції теорії та
практики прокурорського нагляду та реалізації
інших функцій прокуратури. Визначено та роз-
крито основні напрями правозахисної діяльності
прокуратури при реалізації її конституційних
функцій. Охарактеризовано повноваження
органів прокуратури при здійсненні захисту
прав і свобод людини з позиції теорії та практи-
ки прокурорського нагляду та реалізації інших
функцій прокуратури. Сформульовано пропо-
зиції з удосконалення законодавства та практи-
ки його застосування щодо здійснення захисту
прав і свобод людини.

Ñ ò à ò ò ³

10.01–02.14.726.
347.963:659.3 Билиця І. О. Взаємодія органів

прокуратури із засобами масової інформації /
І. О. Билиця // Актуальні проблеми держави і
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. —
С. 603–609.
Вивчено проблему організації співпраці між

органами прокуратури та засобами масової
інформації з урахуванням етичних норм. Обґрун-
товано необхідність удосконалення в даній
сфері, тому що це допоможе правильно інформу-
вати суспільство про діяльність цього органу,
цим самим підвищуватиметься авторитет проку-
ратури серед пересічних громадян.

10.01–02.14.727.
343.163(477)+347.963(477) Білоусова В.

Правова основа професійної підготовки / Віта
Білоусова // Вісник прокуратури. — 2013. —
№ 8. — С. 22–29.
Здійснено аналіз та систематизовано існуючі

нормативно-правові акти у сфері професійної
підготовки прокурорських кадрів. Надано пропо-
зиції щодо їх удосконалення. Розглянуто пози-
тивний досвід ряду європейських країн, які уре-
гулювали питання професійної підготовки про-
курорів та статус прокурорського навчального
закладу в окремому законодавчому акті (Алба-
нія, Грузія, Македонія, Молдова, Сербія, Туреч-
чина, Франція та Ін.). Враховуючи особливості
української національної моделі, зазначено, що в
ЗУ «Про Національну академію прокуратури
України» повинні бути відображені такі питан-
ня: зміст та стандарти професійної підготовки
прокурорів; мета, завдання, основні принципи
діяльності академії та її функції та ін.

10.01–02.14.728.
343.163(477)+347.963(477) Гарбуза Н. Про-

курор повинен постійно діяти під контролем
власної совісті / Ніна Гарбуза // Вісник проку-
ратури. — 2013. — № 8. — С. 15–21.
Розглянуто Кодекс професійної етики та по-

ведінки працівників прокуратури, який набрав
чинності з 1 грудня 2012 р. Проаналізовано ос-
новні його цілі та принципово важливі положен-
ня. Підкреслено, що прокурорська етика — це
наявність у прокурорів і слідчих високого рівня
загальноосвітньої і теоретичної підготовки, во-
лодіння глибокими знаннями в різних галузях,
духовними і душевними якостями, вияв ними
високого професіоналізму при виконанні своїх
функціональних і посадових обов’язків, прин-
ципів діяльності органів прокуратури і гуманно-
го ставлення до людей.

10.01–02.14.729.
343.163 Гультай П. Міжнародні стандарти

прокурорського нагляду за додержанням законів
при застосуванні запобіжних заходів у кримі-
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нальному провадженні / П. Гультай // Право
України. — 2013. — № 8. — С. 318–325.
Досліджено міжнародні стандарти проку-

рорського нагляду за додержанням законів при
застосуванні запобіжних заходів у кримінально-
му провадженні. На підставі розгляду численних
міжнародних документів проаналізовано міжна-
родні стандарти у цій сфері, які стосуються:
застосування запобіжних заходів у кримінально-
му провадженні; діяльності прокурора у кримі-
нальному провадженні. Обґрунтовано ключову
роль прокурора у забезпеченні законності при
застосуванні запобіжних заходів у кримінально-
му провадженні та виокремлено міжнародні
стандарти відповідної діяльності прокурора.

10.01–02.14.730.
343.163(470)+347.963(470) Костенни-

ков М. В. Прокуратура и противодействие кор-
рупции / М. В. Костенников, А. В. Куракин,
И. К. Калита // Российская юстиция. — 2013.
— № 8. — С. 35–39.
Рассмотрены правовые и организационные

проблемы противодействия коррупции органами
прокуратуры. Изучены формы и методы работы
прокуратуры по противодействию коррупции,
показаны особенности прокурорской деятельно-
сти в данной сфере. Выделено, что прокуратура
является самым универсальным правоохрани-
тельным органом, призванным осуществлять
противодействие коррупции и коррупционным
правонарушениям средствами прокурорского
реагирования. Отмечено, что предмет надзора в
сфере противодействия коррупции должен пред-
ставлять систему, которая включает: соблюде-
ние требований к служебному поведению госу-
дарственного служащего и разрешению конф-
ликта интересов, достоверное предоставление
сведений о доходах, расходах государственного
служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, соблюдение запретов и ограни-
чений, а также выполнение обязанностей, уста-
новленных законодательством о противодей-
ствии коррупции, соблюдение о ротации кадров
в системе государственной службы.

10.01–02.14.731.
347.963(477) Лапкін А. В. Правова природа

обвинувальної промови прокурора та вимоги до
неї / А. В. Лапкін // Проблеми законності :
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України,
Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. —
Харків, 2013. — Вип. 122. — С. 207–215.
Розглянуто питання форми і змісту обвину-

вальної промови прокурора, а також визначення
її правової природи. Проаналізовано вимоги до
промови державного обвинувача. Сформульова-
но авторське визначення обвинувальної промови
прокурора. Зазначено загальні вимоги, яким по-
винна відповідати якість обвинувальної промо-
ви: змістовність; конкретність; обґрунтованість;
ясність і чіткість; культура і грамотність.

10.01–02.14.732.
347.963:35.08 Мельник А. Статус прокурора

у виконавчому провадженні / Анатолій Мель-
ник // Вісник прокуратури. — 2013. — № 6. —
С. 40–46.
Вивчено повноваження прокурора у виконав-

чому провадженні, запроваджені останніми змі-
нами до профільного законодавства. Розроблено
теоретичні положення щодо удосконалення
діяльності, надано пропозиції щодо форм взає-
модії органів прокуратури, державної виконавчої
служби, інших державних органів та органів
місцевого самоврядування, на користь яких по-
ставлені рішення суду за позовами прокурорів.
Виділено основні форми провадження діяльності
прокурора під час виконання судових рішень.
Заслуговує на увагу запровадження порядку,
відповідно до якого виконавчий документ у суді
отримує безпосередньо прокурор, який подав
позов.

10.01–02.14.733.
347.963(477): 004.77 Полях В. Деякі питання

підвищення ефективності діловодства в органах
прокуратури України / В’ячеслав Полях //
Вісник прокуратури. — 2013. — № 6. — С. 36–39.
Зазначено про дотримання вимог до органі-

зації роботи з документами, що є фундаментом,
на якому базується вся прокурорсько-слідча ро-
бота. Визначено, що актуальним розвитком у
даному напрямку є електронний документообіг,
порядок і організація функціонування якого, а
також правовий статус і відносини з викорис-
тання електронного цифрового підпису сьогодні
в Україні регламентуються законами України
«Про електронний цифровий підпис» та «Про
електронні документи та електронний докумен-
тообіг». Вивчено основні принципи електронно-
го документообігу, яких слід дотримуватись в
обов’язковому порядку.

10.01–02.14.734.
343.163(477)+347.963(477) Соляр С. П. Про-

курорський нагляд за додержанням законодав-
ства щодо інститутів громадянського суспіль-
ства / С. П. Соляр // Науковий вісник Ужго-
родського національного університету. Серія.
Право / МОНмолодьспорт України, Ужгород.
нац. ун-т, юрид. ф-т. — Ужгород, 2013. —
Вип. 22, ч. 2, т. 1. — С. 108–111.
Розглянуто загальні правові засади здійснен-

ня прокурорського нагляду за додержанням за-
конодавства у сфері створення і функціонування
інститутів громадянського суспільства. Проана-
лізовано практику їх реалізації. Наголошено на
необхідності вироблення методичного забезпе-
чення прокурорського нагляду із вказаних пи-
тань, відсутність якого позначається на його
ефективності.

10.01–02.14.735.
343.163(477):343.102 Цимбалістенко О. Пра-

вова природа діяльності прокурора на початко-
вому етапі досудового розслідування / Олек-
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сандр Цимбалістенко // Вісник прокуратури.
— 2013. — № 6. — С. 69–75.
Досліджено правову природу діяльності про-

курора на початковому етапі досудового розслі-
дування, розроблено відповідні практичні реко-
мендації методичного характеру. Зазначено, що
наглядова діяльність прокурора на досліджува-
ному етапі передує початку досудового розсліду-
вання і пов’язана з отриманням інформації про
вчинене кримінальне правопорушення у будь-
який встановлений законом спосіб. Вона має
кримінально-процесуальну природу і характери-
зується наявністю владно-розпорядчих повнова-
жень прокурора, закріплених у КПК України.

10.01–02.14.736.
343.163(477)+347.963(477) Шемякін О.

Участь прокурора в дисциплінарних проваджен-
нях / Олексій Шемякін // Вісник прокуратури.
— 2013. — № 9. — С. 108–115.
Визначено підстави, умови, форми участі про-

курора у дисциплінарних провадженнях. Виок-
ремлено проблемні аспекти на підставі аналізу
доктринальних джерел та чинних нормативно-
правових актів. Розглянуто низку дисциплінар-
них стягнень. Підкреслено, що участь прокурора
в адміністративно-юрисдикційних провадженнях
— це процес здійснення прокурором визначених
державою законних повноважень під час діяль-
ності органів публічної адміністрації (посадових
осіб), пов’язаної із конфліктними ситуаціями, у
сфері публічного адміністрування із реалізацією
норм відповідних матеріальних галузей права
під час розгляду і вирішення індивідуально ви-
значених справ.

10.01–02.14.737.
343.163(477) Шорін М. Організація роботи

прокурорів у кримінальному провадженні / Ми-
хайло Шорін // Вісник прокуратури. — 2013. —
№ 5. — С. 62–67.
Зазначено про необхідність вирішення орга-

нами прокуратури, які здійснюють нагляд за
додержанням законів під час проведення досудо-
вого розслідування у формі процесуального ке-
рівництва ним, ряду питань практичного та
організаційного характеру у світлі практики за-
стосування положень нового КПК України.
Підкреслено, що складність ефективної органі-
зації роботи прокурорів пояснюється тим, що
визначення такого розподілу обов’язків, який
забезпечить найбільш ефективне виконання
кожною окремо взятою прокуратурою покладе-
них законом функцій та повноважень, вимагає
від її керівника неабияких умінь та навичок. які
здебільшого мають базуватися на його професій-
ному й життєвому досвіді. Запропоновано схему
організації роботи прокурорів у кримінальному
провадженні.

Див. також: 09.01–02.14.621.
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10.01–02.14.738.
347.965(075.8) Адвокатський іспит : підготов-

чий курс : навч. посіб. / О. В. Баулін [та ін.]. —
Київ : Алерта, 2013. — 737 с.
В посібнику систематизовано необхідну

інформацію, яка повинна бути опрацьована при
підготовці до складання кваліфікаційного іспиту
для отримання свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю. Кожна глава містить
перелік основних нормативно-правових актів,
питання та відповіді на них з урахуванням ос-
танніх змін у чинному законодавстві, зокрема,
опрацьовано останні зміни, які відбулись у кри-
мінальному процесі. ЗУ «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність» встановлено, що прове-
дення вказаного іспиту здійснюється для вияв-
лення теоретичних знань у галузі права, історії
адвокатури, адвокатської етики особи, яка вия-
вила бажання стати адвокатом, а також вияв-
лення рівня практичних навичок та умінь у за-
стосуванні закону такою особою. Саме за вказа-
ними критеріями та з урахуванням Програми
складання кваліфікаційного іспиту було підго-
товлено даний посібник.

10.01–02.14.739.
347.965(477)(075.8) Молдован А. В. Адвока-

тура України : навч. посіб. / А. В. Молдован,
Т.М. Тилик. — Київ : Алерта, 2013. — 256 с.
Розкрито суть і значення діяльності адвока-

тури в правозахисній діяльності на базі ЗУ «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 р.
та деяких зарубіжних країн (Великої Британії,
РФ, США, ФРН, Франції). Посібник складається
з 6 тем, вміщено додатки та нормативні акти та
літературу.

Ñ ò à ò ò ³

10.01–02.14.740.
347.965 Абросимова Е. А. Специфика работы

юридической службы коммерческой компании с
адвокатами и внешними юридическими консуль-
тантами / Е. А. Абросимова // Адвокатская
практика. — 2013. — № 5. — С. 11–14.
Дана общая характеристика взаимодействия

юридических департаментов и корпоративных
юристов с привлеченными адвокатами. Рассмот-
рены особенности аутсорсинговых юридических
услуг и требования, которые предъявляются к
работе адвоката в коммерческой компании.
Предложены некоторые практические рекомен-
дации по организации работы адвокатов в каче-
стве внешних юридических консультантов.

10.01–02.14.741.
347.965(477).001.73 Бакаянова Н.М. Прак-

тичні та теоретичні питання визначення повно-
важень органів адвокатського самоврядування /
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Н.М. Бакаянова // Актуальні проблеми політи-
ки : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр.
центр гендер. проблем. — Одеса, 2013. —
Вип. 49. — С. 271–274.
Проаналізовано повноваження органів адво-

катського самоврядування. Звернено увпгу на
те, що роз’яснення поведінки адвоката ближче
до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, ніж до повноважень ради
адвокатів регіону. Саме дисциплінарна палата
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри приймає рішення щодо притягнення адвоката
до дисциплінарної відповідальності у разі не-
відповідності його дій законодавству про адвока-
туру та адвокатську діяльність, присязі адвока-
та та Правилам адвокатської етики. Підкресле-
но, що звернення адвоката до регіональних
органів адвокатського самоврядування в цих
випадках є логічним, зручним та таким, що
відповідає можливостям цих органів. Офіційне
ж тлумачення Правил адвокатської етики має
здійснюватися Радою адвокатів України та
з’їздом адвокатів України — органами адво-
катського самоврядування національного рівня.
Висловлено ряд пропозицій відносно шляхів по-
дальшого реформування адвокатури в Україні.

10.01–02.14.742.
343.131.5(470)(091) Кипнис Н. Эволюция ад-

вокатуры и уголовного судопроизводства в усло-
виях рынка / Николай Кипнис // Сравнитель-
ное конституционное обозрение. — 2013. — № 2.
— С. 104–114.
Статья посвящена вопросу развития законо-

дательства об адвокатуре в России, а также
влиянию законодательных реформ на соблюде-
ние процессуальных гарантий для участников
уголовного судопроизводства и на эффектив-
ность деятельности адвокатов. Автор проводит
параллель между экономическим развитием го-
сударства и соответствующими изменениями в
законодательстве, дает свою оценку переходу от
«советской» системы оказания квалифицирован-
ной юридической помощи к современной, рас-
крывает изменения в особенностях процессуаль-
ных правомочий адвокатов, обозначает их роль
в процессе доказывания. Сделан вывод о благо-
творном влиянии рыночной системы экономики
на возможность реализации права на квалифи-
цированную юридическую помощь, о негативных
изменениях в законодательстве об адвокатуре
за последнее время, о прямом влиянии экономи-
ческой системы на правовую, о наличии неопре-
деленности в решении ряда важнейших процес-
суальных вопросов.

10.01–02.14.743.
347.965.8(477) Косенко М. С. Нормативно-

правове регулювання організації підвищення
кваліфікації адвокатами / М. С. Косенко // Ад-
вокат. — 2013. — № 7. — С. 29–34.
Розглянуто теоретичні та практичні питання

організації підвищення кваліфікації адвокатами
в Україні. Наголошено на необхідності створен-

ня нової моделі підвищення кваліфікації адво-
катів для вирішення професійних завдань.
Підкреслено, що підвищення кваліфікації адво-
катів матиме позитивний результат у разі, якщо
адвокати дістануть можливість за оптимально
короткий термін вивчати та впроваджувати нові
знання в практичну діяльність.

10.01–02.14.744.
347.96 Косенко М. С. Особливості правового

статусу голови та членів кваліфікаційно-дисцип-
лінарної комісії адвокатури / М. С. Косенко //
Бюлетень Міністерства юстиції України. —
2013. — № 8. — С. 120–128.
Розкрито особливості правового статусу го-

лови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури (КДКА), який передбачає
наділення їх відповідно до закону та інших нор-
мативних актів спеціальними, додатковими пра-
вами і обов’язками. Запропоновано шляхи удос-
коналення ефективності виконання своїх обо-
в’язків головою та членами кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури. Підкреслено, що
у разі наявності певної нормативної збалансова-
ності між дисциплінарними стягненнями, що
можуть застосовуватись до голови або членів
КДКА, та додатковими пільгами й гарантіями,
більшість адвокатів більш свідомо підходили б
до обсягу тих обов’язків, які передбачає посада
у цій комісії.

10.01–02.14.745.
343.121.4 Шейфер С. А. О функции адвока-

та — представителя свидетеля в досудебном
производстве / С. А. Шейфер, Е. Ю. Сапов //
Адвокатская практика. — 2013. — № 5. —
С. 18–20.
Отмечено, что функция адвоката свидетеля

состоит в способствовании созданию условий
для того, чтобы свидетель мог правильно выпол-
нить свою обязанность, т. е. дать правдивые по-
казания. Подчеркнуто, что органы расследова-
ния вопреки закону сохраняют за свидетелем
его статиус, в то время как он фактически явля-
ется подозреваемым или потерпевшим. В такой
ситуации адвокат свидетеля существенно кор-
ректирует свою функцию, либо противодействуя
скрытому уголовному преследованию, либо до-
виваясь признания свидетеля потерпевшим, ка-
ким он в действительности и является.

Див. також: 01.01–02.14.61.
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екологічних чинників в організації міжнародної
торгівлі. Виявлено вплив міжнародних органі-
зацій екологічного профілю на розвиток відно-
син у системі «торгівля — навколишнє середо-
вище». Охарактеризовано механізми розв’язан-
ня спорів, що виникають з екологічних аспектів
міжнародної торгівлі, та виявлено їх ефек-
тивність. Аргументовано, що прийняття регіо-
нальних і двосторонніх угод щодо екологічних
аспектів торгівлі, які не суперечать багатосто-
роннім договорам і враховують регіональну спе-
цифіку, на сучасному етапі є явищем
позитивним.

11.01–02.14.748.
341.23(043.3) Чорнобай Д. В. Відпові-

дальність за правомірну діяльність у міжнарод-
ному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.11 / Чорнобай Дмитро Васильович ; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 20 с.
Досліджено становлення, сутність і розкрито

зміст поняття відповідальності за правомірну
діяльність. Визначено характерні особливості
міжнародної відповідальності за діяльність, не
заборонену міжнародним правом як інституту
сучасного міжнародного права, що формується.
Виявлено оптимальний шлях розвитку інституту
міжнародної відповідальності за правомірну
діяльність методом порівняння його положень
та проблематики у європейському праві та у
загальному міжнародному праві. Проаналізовано
розроблені Комісією міжнародного права ООН
проекти статей та принципів про міжнародно-
правову відповідальність за шкідливі наслідки
дій, не заборонених міжнародним правом. Роз-
глянуто деякі аспекти правового регулювання
цивільної відповідальності за ядерний збиток на
прикладі Конвенції про відповідальність перед
третьою стороною в області ядерної енергії
1960 р. і Додаткової Конвенції до неї 1963 р.,
Конвенції про відповідальність операторів ядер-
них суден 1962 р., Конвенції про цивільну відпо-
відальність за ядерний збиток 1963 р.

Ñ ò à ò ò ³

11.01–02.14.749.
341.231.4 Багмет А. М. Международное пра-

во в сфере противодействия массовым беспо-
рядкам / А.М. Багмет // Российская юстиция.
— 2013. — № 5. — С. 17–20.
Проанализированы основные международные

нормативные акты в сфере противодействия
массовым беспорядкам. Подчеркнуто, что миро-
вое сообщество планомерно, на протяжении де-
сятилетий придерживается концепции обеспече-
ния основных прав и свобод граждан (свободы
мысли, свободного выражения своего мнения,
свободы мирных собраний) без какого бы то ни
было их расового, национального, религиозного
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11.01–02.14.746.
341.1(4)(043.3) Птуха С. С. Правові аспекти

діяльності Ради Європи у сфері охорони та вико-
ристання культурної спадщини : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.11 / Птуха Сергій
Сергійович ; Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2012. — 21 с.
Визначено правовий статус культурної спад-

щини в європейському міжнародному праві.
Проаналізовано особливості застосування поня-
тійно-термінологічного апарату міжнародного
права охорони культурних цінностей та тен-
денцій його розвитку. Охарактеризовано процес
становлення і розвитку європейського права
культурної спадщини через з’ясування особли-
вості нормотворчого процесу, а також конвен-
ційних принципів і норм Ради Європи. Висвітле-
но діяльність контрольних механізмів конвенцій
Ради Європи у сфері культурної спадщини. Роз-
глянуто еволюцію принципів та механізмів
співробітництва держав — членів Ради Європи у
сфері культурної спадщини. Узагальнено і ви-
світлено розвиток міжкультурного діалогу як
передумови формування єдиного європейського
правового простору у сфері культури. Вивчено
передумови і стан співробітництва Ради Європи
з універсальними та регіональними міжнародни-
ми організаціями у сфері культурної спадщини
ЮНЕСКО та Європейським Союзом. Проаналі-
зовано організаційно-правовий механізм Ради
Європи щодо забезпечення реалізації зобов’я-
зань державами — учасницями конвенцій з куль-
турної спадщини. Охарактеризовано правові за-
сади співробітництва між Україною та Радою
Європи у сфері культурної спадщини.

11.01–02.14.747.
341.161(043.3) Синчанський С. О. Екологічні

чинники в міжнародно-правовому регулюванні
торговельних відносин у контексті функціону-
вання Світової організації торгівлі : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Синчан-
ський Станіслав Олександрович ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. — Київ, 2012.
— 20 с.
Досліджено системні зв’язки інтересів

торгівлі й навколишнього середовища та їх
відображення в міжнародному праві. Визначено
етапи розвитку міжнародно-правового регулю-
вання екологічних аспектів торговельних відно-
син. Охарактеризовано сучасний стан міжнарод-
но-правового регулювання екологічних чинників
торговельних відносин і перспективи його вдос-
коналення. Виокремлено весь спектр екологіч-
них інструментів, що застосовуються у світовій
торгівлі, та з’ясовано роль і місце кожного з
них у міжнародно-правовому регулюванні еко-
лого-торговельних відносин. Проаналізовано
діяльність СОТ з точки зору врахування нею
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различия, наличия политических или иных убеж-
дений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или ино-
го положения. Однако международными актами
оговорено, что права и свободы граждан могут
быть ограничены в случае нарушения прав дру-
гих граждан, а также для защиты общественной
безопасности, общественного порядка и нацио-
нальной безопасности. При этом органам право-
порядка предписывается применять силу только
в исключительных случаях и в той мере, в какой
требуется для выполнения их обязанностей.

11.01–02.14.750.
341.231.14-053.2/5 Берлявский Л. Г. Принци-

пы международно-правовой защиты прав ребен-
ка / Л. Г. Берлявский, М. А. Манукян // Рос-
сийская юстиция. — 2013. — № 7. — С. 8–11.
Отмечено, что институт международной за-

щиты прав ребенка основывается на принципи-
альных правовых положениях отрасли междуна-
родного публичного права «международное пра-
во прав человека». Данный институт включает в
себя как основные принципы права прав челове-
ка, так и специальные принципы, регулирующие
исключительно правовое положение ребенка.
В число специальных принципов включены
принцип недопустимости дискриминации, прин-
цип наилучшего обеспечения интересов ребен-
ка, принцип свободного выражения ребенком
своих собственных взглядов, принцип соблюде-
ния (обеспечения) права ребенка на выживание
и здоровое развитие, принцип особой защиты и
охраны детей.

11.01–02.14.751.
341.17 Давиденко О. І. Правовий статус Вер-

ховного представника ЄС із закордонних справ
та безпекової політики / О. І. Давиденко //
Держава і право. Юридичні і політичні науки :
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 412–418.
Виділено, що комплексна правова природа

посади Верховного представника ЄС із закор-
донних справ і безпекової політики, запровадже-
ної Лісабонським договором 2007 р., зумовила
особливості процедури призначення, місце та
роль в інституційній системі ЄС, а також обсяг
його компетенції. Підкреслено, що на діяльності
Верховного представника ЄС із закордонних
справ і безпекової політики водночас познача-
ються комунітарна та міжурядова форми співро-
бітництва, колегіальний характер Європейської
комісії, у складі якої він є одним з її віце-прези-
дентів. Зазначено, що Верховний представник
ЄС із закордонних справ та безпекової політики
не лише координує зовнішню діяльність об’єд-
нання, а й є посередником між комунітарними
та міжурядовими елементами організаційно-пра-
вового механізму ЄС. Його правова позиція по-
значається на процесі інституціалізації та кому-
нітаризації ЄС, зокрема, у сфері Спільної зов-
нішньої та безпекової політики.

11.01–02.14.752.
341.9.019 Діковська І. А. Lex mercatoria —

джерело регулювання міжнародних комерційних
договорів / І. А. Діковська // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Се-
рія: Право. — 2013. — Вип. 22, ч. 2, т. 1. —
С. 213–216.
Досліджено правову природу lex mercatoria.

Проаналізовано доктринальні точки зору щодо
місця lex mercatoria у правовій системі. Зробле-
но висновки щодо кола відносин, які регулюють-
ся lex mercatoria, а також джерел цієї правової
системи. Підкреслено, що призначення lex
mercatoria — регулювати міжнародні комерційні
відносини між приватними суб’єктами, що обу-
мовлює способи створення його джерел та їх
види.

11.01–02.14.753.
341.241.8 Задорожній О. В. Міжнародно-пра-

вові відносини України та Російської Федерації
стосовно спільних проектів економічного співро-
бітництва / О. В. Задорожній // Актуальні про-
блеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА,
Південноукр. центр гендер. проблем. — Оде-
са, 2013. — Вип. 50. — С. 61–69.
Розглянуто міжнародно-правові форми і

практичні наслідки укладення і реалізації між-
урядових українсько-російських угод щодо роз-
витку спільних проектів у галузі зв’язку, авіабу-
дування та атомної енергетики у 2010–2012 рр.
Проаналізовано Угоду між Кабінетом Міністрів
України та Урядом РФ про співробітництво в
галузі використання та розвитку російської гло-
бальної навігаційної супутникової системи
ГЛОНАСС. Зазначено, що метою цієї Угоди ви-
значено створення належної організаційної та
правової основи для взаємовигідного співробіт-
ництва в конкретних сферах спільної діяльності,
пов’язаної з використанням і розвитком системи
ГЛОНАСС.

11.01–02.14.754.
341.321 Іванищук А. А. Міжнародний полі-

тичний суд: обґрунтування створення /
А. А. Іванищук // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 396–399.
Обґрунтовано необхідність створення Міжна-

родного політичного суду, який має забезпечити
превентивні заходи щодо недопущення порушен-
ня прав і свобод людини та громадянина політи-
ками, які знаходяться при владі, та справедли-
вий неупереджений суд стосовно них після їх
відставки та політиків, які знаходяться в опо-
зиції.

11.01–02.14.755.
341:620.9 Кориневич А. О. Становлення та

розвиток міжнародно-правового регулювання
використання енергетичних ресурсів / А. О. Ко-
риневич // Актуальні проблеми політики : зб.
наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр ген-
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дер. проблем. — Одеса, 2013. — Вип. 50. —
С. 69–79.
Досліджено становлення та розвиток міжна-

родно-правового регулювання використання
енергетичних ресурсів та міжнародних відносин
держав у енергетичній сфері. Наведено та про-
аналізовано зародки та ключові етапи цього про-
цесу. Особливу увагу присвячено розгляду До-
говору до Енергетичної хартії як основі багато-
сторонньої моделі співробітництва держав у
енергетичній сфері.

11.01–02.14.756.
341.225.001.8:347.79 Короткий Т. Р. Основні

етапи розвитку доктрини міжнародного права
про охорону морського середовища / Т. Р. Ко-
роткий // Актуальні проблеми політики : зб.
наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр ген-
дер. проблем. — Одеса, 2013. — Вип. 50. —
С. 79–93.
Проведено систематизацію та огляд публі-

кацій у сфері міжнародно-правової охорони
морського середовища в доктрині міжнародного
права. Виявлено основні етапи розвитку доктри-
ни інституту міжнародно-правової охорони
морського середовища. Визначено ступінь дослі-
дженості даної сфери міжнародно-правових
відносин. Зроблено висновок про перспек-
тивність досліджень даного інституту міжнарод-
ного права.

11.01–02.14.757.
341.232:327.5(470+430) Кухтин М. М. Герма-

но-российское сотрудничество в системе евро-
пейской безопасности / М.М. Кухтин // Акту-
альні проблеми політики : зб. наук. пр. /
НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер. проблем.
— Одеса, 2013. — Вип. 50. — С. 145–155.
Сделан анализ немецко-российского сотруд-

ничества в эпоху правления канцлера ФРГ
А.Меркель. Рассмотрена роль Германии в пре-
одолении последствий российско-грузинского
конфликта августа 2008 г. Оценена восточноев-
ропейская политика А.Меркель, направленная
на реинтеграцию России в европейскую регио-
нальную систему международных отношений и
создание энергетического альянса Москвы и
Берлина.

11.01–02.14.758.
341.23 Ліпкан В. Особливості застосування

«smart law» у сучасному геоправовому просторі
/ Володимир Ліпкан, Ольга Кушнір // Під-
приємництво, господарство і право. — 2013. —
№ 5. — С. 146–149.
Надано теоретико-правову характеристику

актів «smart law», визначено їх місце у системі
міжнародного права та ролі в сучасному право-
вому просторі. Зазначено, що суб’єктами smart
law є держави, міжнародні міжурядові органі-
зації та міждержавні структури, здатні виступа-
ти в міжнародних відносинах від свого імені, але
не наділені юридичним статусом міжнародної
міжурядової організації (міжнародні міжурядові

форуми). Виділено, що норми smart law юридич-
но не імперативні, вони визнають правомірність
певних дій (чи бездіяльність), які були б непра-
вомірні за відсутності рекомендаційної норми.

11.01–02.14.759.
340.12 Мисак О. І. Міжнародно-правова

відповідальність держав: окремі аспекти дослі-
дження теорії і практики / О. І. Мисак // Дер-
жава і право. Юридичні і політичні науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — Київ, 2013. —
Вип. 60. — С. 41–46.
Досліджено теоретико-правові аспекти реалі-

зації міжнародно-правової відповідальності.
Особливу увагу приділено міжнародно-правовій
відповідальності держав. Встановлено зміст,
роль, значення публічно-правових та приватно-
правових особливостей регулювання міжнарод-
но-правової відповідальності держав у контексті
внутрішньої та зовнішньої політики держав та
протистояння міжнародним загрозам шляхом
визначення гарантій дотримання прав та свобод
людини і громадянина у сучасному глобалізова-
ному світі. Аналізуючи останні тенденції розвит-
ку загальної теорії права, зазначено, що посту-
пово формуються нові наукові погляди, зокрема,
щодо міжнародно-правової відповідальності у
системі видів юридичної відповідальності. Зазна-
чено, що необхідною умовою підвищення ефек-
тивності юридичної відповідальності є вдоскона-
лення механізму його дії.

11.01–02.14.760.
341.215 Отрош М. І. Папа Римський як фізич-

ний носій компетенції Святого Престолу /
М. І. Отрош // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 390–396.
Розглянуто повноваження Папи Римського

як фізичного носія компетенції Святого Престо-
лу. Зазначено, що у сфері юрисдикції діє примат
Папи Римського над усією Католицькою Церк-
вою. Підкреслено, що Папа Римський також є
сувереном Держави Міста Ватикан і у цій
якості володіє повнотою законодавчої, виконав-
чої і судової влади. Резиденцією Папи Римсько-
го є Апостольський палац у Ватикані, заміською
резиденцією — Кастель Гандольфо. Кафедральні
собори Папи Римського — собор Святого Петра
і Латеранська базиліка.

11.01–02.14.761.
341.01 Плотніков О. В. Доктринальне розу-

міння та оцінка явища фрагментації міжнародно-
го права / О. В. Плотніков // Актуальні про-
блеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА,
Південноукр. центр гендер. проблем. — Одеса,
2013. — Вип. 50. — С. 94–103.
Розглянуто стан доктринального досліджен-

ня феномена фрагментації міжнародного права.
Досліджено бачення явища фрагментації у пра-
цях українських та зарубіжних вчених, проде-
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монстровано розвиток доктрини фрагментації.
Зазначено, що виникнення фрагментації обумов-
лено конфліктом не стільки правових норм,
скільки конфліктом правозастосування, що
здійснюється різноманітними міжнародними
інституціями.

11.01–02.14.762.
341:340.13 Пронина М. П. Проблемные ас-

пекты использования дефиниций в международ-
ном праве / М. П. Пронина // Российская юсти-
ция. — 2013. — № 6. — С. 22–24.
Рассмотрено понятие дефиниции в междуна-

родном праве, значение юридико-технического
приема дефинирования для закрепления право-
вых предписаний. Проведен анализ международ-
ных правовых актов, на основе которого выделе-
ны дефинитивные коллизии и пути их преодоле-
ния: некорректное разъяснение смысла ключе-
вой дефиниции нормативного акта; рассогласо-
вание между названием и определением дефини-
ции в международно-правовом акте; терминоло-
гическая неопределенность в определении одной
и той же дефиниции в разных документах, при-
нятых одним и тем же органом; использование
специальных дефиниций без определения их
значения; использование в международных ак-
тах юридически не дефинируемых понятий. Сде-
лан вывод, что, несмотря на отведение одной из
ведущих ролей дефинициям в правотворчестве

современного международного права, как важ-
ному инструменту юридической техники, оста-
ются проблемы, требующие разрешения, свя-
занные с имеющимися неточностями, ошибками
и противоречиями в закрепленных дефинициях.

11.01–02.14.763.
341.01 Щокін Ю. В. Об’єктивні ознаки

міжнародних міжурядових організацій /
Ю. В.Щокін // Проблеми законності : акад. зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац.
юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків,
2013. — Вип. 122. — С. 74–84.
Проаналізовано основні ознаки міжнародних

міжурядових організацій (ММУО), які відрізня-
ють їх від інших організаційно-правових форм
міждержавного співробітництва: міжнародна
узгоджувальна основа; членство переважно су-
веренних держав, а також інших ММУО; на-
явність певних цілей, що відповідають загально-
визнаним принципам сучасного міжнародного
права; постійна внутрішньоорганізаційна струк-
тура; міжнародна правосуб’єктність. Надано ав-
торське визначення поняття «міжнародна між-
урядова організація». Виділено найважливішу
якість сучасних ММУО — наявність міжнарод-
ної правосуб’єктності.

Див. також: 06.01–02.14.427, 06.01–02.14.428.
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основ правового світогляду, а також інформа-
ційної, аксіологічної та регулятивної складових
правосвідомості шкільної молоді (як основи її
правової культури) та здійснено порівняльний
аналіз одержаних даних у діахронічній перспек-
тиві.

12.01–02.14.766.
340.12:1(477)“18/19”(092) Костиря О. В.

Філософсько-правові аспекти наукової спадщини
Ф. В.Тарановського : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.12 / Костиря Олена Васи-
лівна ; НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — 21 с.
Охарактеризовано філософсько-правові ас-

пекти наукової творчості видатного вітчизняного
правознавця Ф. В. Тарановського (1875–1936).
Доведено, що праворозуміння Ф. В. Тарановсь-
кого є цілісним складно організованим ученням,
що поєднувало теоретико-юридичні, історико-
правові та філософсько-правові рівні осмислен-
ня правової реальності, й, тяжіючи до соціоло-
гічного позитивізму, увібрало окремі аспекти
психологічної теорії права та ейдологічного (іде-
алістичного) підходу до права, тим самим ство-
рюючи підґрунтя для інтегрального типу право-
розуміння. Охарактеризовано методологічні за-
сади систематизації Ф. В. Тарановським юридич-
них наук. Виявлено, що Ф. В. Тарановський за-
клав основи методології історико-правового дже-
релознавства. Висвітлено особливості онтології
права Ф. В. Тарановського, які полягають в ос-
мисленні ним з позиції соціології та принципу
історизму поняття та структури права, форм
позитивного права, здійснення та застосування
права. Показано, що учений розумів цінність
права в інструменталістському ключі, для якого
важливою є категорія мети права.

12.01–02.14.767.
340.12:351.741 Муранова В. В. Філософсько-

правові засади міграційної політики як чинника
розвитку громадянського суспільства в Україні :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 /
Муранова Віра Володимирівна ; Нац. акад.
внутр. справ. — Київ, 2013. — 20 с.
Виконано комплексний аналіз філософсько-

правових засад міграційної політики як чинника
розвитку громадянського суспільства в Україні.
Визначено поняття та чинники розвитку грома-
дянського суспільства в Україні, розкрито
сутність і природу міграції як різновиду соціаль-
ної мобільності. Окреслено історію, теорію та
практику правового забезпечення міграції в кон-
тексті формування громадянського суспільства.
Проаналізовано проблеми правового регулюван-
ня міграційних процесів у соціокультурному кон-
тексті й запропоновано шляхи їхнього вирішен-
ня. Осмислено концептуальні засади міграційної
політики України та розроблено напрями підви-
щення її ефективності. Розглянуто організацій-
но-правове забезпечення протидії нелегальній
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12.01–02.14.764.
340.12(043.3) Балинська О. М. Семіотика

права як філософсько-правова парадигма : авто-
реф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.12 / Ба-
линська Ольга Михайлівна ; Львів. держ. ун-т
внутр. справ. — Львів, 2013. — 32 с.
Обґрунтовано новий науковий напрям —

семіотику права як окрему парадигму філософії
права, що концептуально охоплює всі основні
філософські аспекти (онтологію, гносеологію,
аксіологію, антропологію та праксеологію) пра-
ва як суспільного феномена, що створений і діє
на основі функціонально зорієнтованих сигналів,
кодів, знаків соціальної дійсності. Правовий
знак визначено як матеріальний носій інфор-
мації, що є зрозумілим для представника певної
правової культури, в межах якої функціонує цей
знак; він має чітку прагматичну ознаку — відоб-
раження практичних інтересів людини у її по-
ведінці (способів життя), діяльності (функціону-
ванні соціального суб’єкта) і способі мислення
(оцінці об’єктів соціокультурного простору).
Право подано як знакову інформаційно-комуні-
кативну модель правової поведінки соціального
суб’єкта, варіантів міжсуб’єктних та суб’єкт-
об’єктних соціальних (зокрема, правових) відно-
син, а також самої правової дійсності. Описано
конкретний тип семіотичної характеристики лю-
дини — homo semioticus, — що передбачає дво-
яке розуміння людини: 1) як основного суб’єкта
створення знаків соціонормативного простору;
2) як знакову одиницю цього простору.

12.01–02.14.765.
34:373.015.311](043.3) Бачинський Т. В. Фор-

мування основ правового світогляду та правової
культури шкільної молоді (філософсько-право-
вий вимір) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.12 / Бачинський Тарас Володимирович ;
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2013.
— 20 с.
Подано філософсько-правову характеристику

стану основ правового світогляду, правової
свідомості й правової культури шкільної молоді
та шляхів його поліпшення. Обґрунтовано при-
родно-правовий характер правового світогляду
шкільної молоді та охарактеризовано його
вихідні засади й співвідношення з юридичним
(легістським) світоглядом. Доведено, що право-
вий світогляд — це комплекс (сукупність) по-
глядів і уявлень індивіда щодо соціально-при-
родних прав (можливостей) людини задовольня-
ти в суспільстві потреби свого існування й роз-
витку, які в подальшому визначають засади
інтерпретації людиною правової реальності. Роз-
крито поняття когнітивного дисонансу у пра-
вовій свідомості школярів-старшокласників,
його причини та способи подолання. На підставі
емпіричних досліджень виявлено особливості
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міграції як умову розвитку громадянського су-
спільства в Україні. Сформульовано пропозиції
щодо конструктивної зміни та уточнення мігра-
ційного законодавства. Наголошено на тому, що
дієве правове регулювання міграції на основі
прав людини є одним з напрямів розбудови гло-
бального громадянського суспільства.

12.01–02.14.768.
340.12(043.3) Пастушок Г. І. Комунітарне

право Європейського Cоюзу: філософсько-право-
вий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.12 / Пастушок Ганна Ігорівна ; Львів.
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2013. — 19 с.
Розкрито філософсько-онтоглогічне розумін-

ня комунітарного права Європейського Союзу.
Обґрунтовано дефініцію «комунітарне право»
через діалектичну тріаду «загальне — особли-
ве — одиничне», інтерпретовано його філо-
софсько-правове розуміння як частини механіз-
му регулювання цілісності інтересів і потреб
наддержавної правової спільноти. З’ясовано по-
тенційні можливості комунітарного права у
відтворенні й розвитку політичного та економіч-
ного простору ЄС. Запропоновано градацію акс-
іологічних характеристик комунітарного права
через побудову своєрідної ієрархії традиційних
(справедливість, свобода, рівність, солідарність,
моральність) і нових суспільних цінностей (гар-
монізація та прогнозування). Визначено основні
принципи комунітарного права. Обґрунтовано
соціально-психологічну сутність комунітарного
права, що полягає у збереженні національних
особливостей правового менталітету держав —
членів спільноти та впливає на формування но-
вого типу європейської правової культури. Уза-
гальнено прагматизм створення та функціону-
вання комунітарного права з орієнтацією на
підтримання суспільної рівноваги та вироблення
спільних стратегічних рішень. Дістало розвитку
трактування функціонального тривекторного
співвідношення «особа — спільнота — право» у
контексті прагматизму виникнення та дієвості
комунітарного права ЄС.

12.01–02.14.769.
342.5:340.12 Юськів Н. В. Державна влада:

філософсько-правове дослідження : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Юськів На-
талія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т внутр.
справ. — Львів, 2013. — 19 с.
Досліджено проблему філософсько-правового

осмислення феномена державної влади. Комп-
лексно розглянуто онтологічні, гносеологічні та
антропологічні властивості державної влади су-
часного суспільства. Проаналізовано філософсь-
ко-правове дослідження поняття державної вла-
ди в чотирьох ракурсах: дослідження соціальної
та правової природи феномена державної влади
як нормативної системи в контексті первісних
умов людського суспільного буття; розуміння
державної влади через визначення досліджува-
ного явища; усвідомлення державно-владної си-
стеми через ціннісні елементи свободи та спра-

ведливості; аналіз державної влади через при-
зму концепту соціального конфлікту. Розробле-
но проблемні питання генезису розвитку право-
вої доктрини та сучасні інтенції розвитку дер-
жавної влади, антропологічні чинники суспільно-
го буття державно-владних відносин, правову
субстанцію в державно-владній парадигмі. Вста-
новлено концептуально-трансформаційні засади
модернізації державної влади через олюднення
державних відносин, левітацію державно-влад-
них процесів, концентрацію на праві як най-
вищій соціальній цінності, що виражає соціогу-
манітарний зміст влади. Здійснено мотивацію
державної влади через субстрат людського бут-
тя і свобідної волі окремої людини як аксіоло-
гічного детермінанту для влади в демократичній
державі та процесів сучасного державо-
творення.

Ñ ò à ò ò ³

12.01–02.14.770.
340.12:13 Алексі Р. Розумність права /

Р. Алексі // Філософія права і загальна теорія
права. — 2013. — № 2. — С. 229–239.
Подано власне трактування розумності пра-

ва. Зазначено, що розумність права розпочи-
нається з розгляду питання щодо розмежування
понять «раціональність» і «розумність». Визна-
чено розумність як концепт, що використовуєть-
ся для оцінки дії, рішень, осіб, правил та інсти-
тутів, а також аргументів і суджень, і встанов-
лює основні його вимоги. Зазначено, що концепт
розумності відповідає як на теоретичні питання,
такі як суть проблеми, так і на практичні питан-
ня, такі як: що має бути зроблено і що є добрим.
Питання про розумність права передусім сто-
сується практичної розумності. Демонстровано
зв’язок між балансуванням і розумністю, а та-
кож розкрито структуру балансування. Заува-
жено, що балансування нерозривно пов’язане з
можливістю розумних розбіжностей, і однією з
основних причин введення права була проблема
розумної розбіжності. Визначено зв’язок права
та розуму: розум вимагає права для того, щоб
стати реальним, і право потребує розуму для
того, щоб бути легітимним.

12.01–02.14.771.
340.12:168.5 Антонов М. Теоретичні альтер-

нативи систематизації права / М. Антонов //
Філософія права і загальна теорія права. —
2013. — № 2. — С. 240–252.
Розглянуто концептуальні проблеми, з якими

стикається пострадянська юриспруденція в пи-
таннях упорядкування нормативно-правового
матеріалу і трактування єдності права. Критич-
но оцінено сформовану доктрину поділу норма-
тивно-правового матеріалу на основі критеріїв
предмета і методу правового регулювання, роз-
криваючи суб’єктивізм цих критеріїв. У теоре-
тичному плані ці критерії виявляються марними,
оскільки всього лише фіксують конвенції юри-
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дичної спільноти, їх значущість і коректність
неможливо перевірити науковими методами.
Піддано критиці і концепцію системності права,
що заснована на змішуванні ціннісних суджень і
фактів опису позитивного права. Висловлено
думку, що як теоретична альтернатива цим кон-
цепціям пострадянської юриспруденції, заснова-
ним на вульгаризованій марксистсько-ленінської
філософії, може виступати концепція норматив-
них систем, що була розроблена аргентинськими
правознавцями К. Альчурроном та Є. Булигіним
у 1970-ті рр. і набула поширення в західній
філософії права.

12.01–02.14.772.
340.132.6 Байтеева М. В. Применение «обще-

го» к «особенному» с позиций Х. Г. Гадамера /
М. В. Байтеева // Известия высших учебных
заведений. Правоведение. — 2013. — № 3. —
С. 34–49.
В статье обсуждаются проблемы понимания

правовых текстов с позиций герменевтики Гада-
мера. Основной проблемой интерпретации тек-
стов права является преодоление разрыва меж-
ду общим (нормативным текстом) и особенным
(правовым случаем). В данной связи рассматри-
вается идея Гадамера о решении данной пробле-
мы с помощью философии Аристотеля. Данный
способ понимания текста соединяет такие ком-
поненты в интерпретации, как история текста,
традиции его восприятия и жизненный опыт
интерпретатора. Такая операция обеспечивает
успех как интерпретации текста, так и примене-
ния «общих» высказываний к «специальным»
случаям, а также показывает отношения между
независимостью собственного понимания вещей
интерпретатором и их семантическим описанием
в тексте.

12.01–02.14.773.
340.11:165.614/63 Балабанова Д. О. Раціо-

нальний та почуттєво-емоційний аспекти право-
свідомості та поведінки суб’єктів права /
Д. О. Балабанова // Актуальні проблеми дер-
жави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт
України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68.
— С. 88–96.
Розглянуто співвідношення раціонального й

почуттєво-емоційного аспектів правосвідомості і
поведінки суб’єктів права в процесах функціону-
вання права. Висвітлено визнання єдності раціо-
нального й почуттєво-емоційного компонентів як
необхідну умову ефективності моделей функціо-
нування права в суспільстві. Обґрунтовано тезу
про те, що в сучасній юриспруденції необхідно
спиратися на широке розуміння розумності, ра-
ціональності права, яке не допускає ізоляції
розуму від вищих соціальних почуттів людини,
від практичної сфери буття, тобто виключає
методологічний раціоналізм. Зроблено висновок,
що у суспільних відносинах, у тому числі в усіх
юридичних практиках, що утворюють єдиний
процес функціонування права, беруть участь
цілісні суб’єкти, а не їх раціональні моделі: їм

притаманний внутрішній духовний світ, що
містить в собі складні почуття, які не завжди
пов’язані безпосередньо із практичною та мате-
ріальною діяльністю, цільові настанови, які мо-
жуть бути основою, що визначає вольову на-
правленість діяльності. Тому визнання нерозрив-
ної єдності раціонального та почуттєво-емоцій-
ного аспектів у правовій свідомості та поведінці
суб’єктів правових відносин є необхідною умо-
вою формування нових, більш ефективних пара-
дигм у філософії права.

12.01–02.14.774.
340.12:1:342.7 Горн Н. Права людини: філо-

софське обґрунтування та юридичний вимір /
Н. Горн // Філософія права і загальна теорія
права. — 2013. — № 2. — С. 13–32.
Розглянуто проблему морального обґрунту-

вання прав людини. Охарактеризовано основні
класичні і сучасні філософські стратегії щодо
пошуку морального базису прав людини. Наго-
лошено на можливості визначення змістовних
моральних підвалин прав людини, які виводять-
ся з людського розуму (у зв’язку з чим критику-
ються дискурсивні теорії). Відстоюється онтоло-
гічний підхід до обґрунтування прав людини, що
базується на глибшому і реалістичнішому ро-
зумінні людського розуму і позбавлений впливу
аргументів «постметафізичної» ери і емпірично-
го самоушкодження морального людського розу-
му. Зауважено, що моральне філософське об-
ґрунтування прав людини залишається контро-
версійним, хоча досягнення прогресу в цій сфері
є надто бажаним, оскільки права людини, як
політичні ідеї, правові принципи і моральні пра-
вила, у довгостроковій перспективі втратять
імпульс для розвитку, якщо таке обґрунтування
не буде знайдене.

12.01–02.14.775.
340.131 Горобець К. Верховенство права як

ціннісно-нормативний феномен / К. Горобець //
Філософія права і загальна теорія права. —
2013. — № 2. — С. 207–214.
Запропоновано розглядати феномен верхо-

венства права з позицій концепції ціннісно-нор-
мативного праворозуміння. Доведено, що верхо-
венство права є феноменом, що покликаний за-
безпечувати цілісність та гармонізацію системи
цінностей правової сфери та системи правових
нормативів. Обґрунтовано, що верховенство
права не слід зводити до принципу позитивного
права, оскільки простір його існування охоплює
також ненормативні елементи правової реаль-
ності (правові цінності). Зазначено, що ціннісно-
нормативне призначення верховенства права
полягає в узгодженні правової структури, подо-
ланні розриву між формальною раціональністю
системи правових нормативів та ціннісною ра-
ціональністю ключових правових ідей — спра-
ведливості, впорядкованості, передбачуваності,
захищеності тощо. Зауважено, що доповнення
концептуальної ідеї верховенства права
ціннісним виміром дозволяє розкрити нові грані
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дії права, а також виявити глибинні філософські
підвалини цього феномена та по-новому предста-
вити його сутність і зміст як ціннісно-норматив-
ного феномена.

12.01–02.14.776.
340.12:1 Дамірлі М. Квантори «загальності»

загальної теорії права / М. Дамірлі // Філосо-
фія права і загальна теорія права. — 2013. —
№ 2. — С. 267–275.
Проаналізовано структуру теоретичного

знання в правознавстві і місце в ній загальної
теорії права, виявлено виміри «загальності» за-
гальної теорії права і джерела цієї «загаль-
ності». Вказано, що загальна теорія права вив-
чає право як родове явище найбільш загальних
родових ознак, характеристик, елементів права,
правової дійсності, які іманентні всім правовим
явищам. Ця об’єктно-предметна «загальність»
загальної теорії права конкретизована за допо-
могою показників (вимірів), які позначені вира-
зом «квантори загальності», запозиченим із ло-
гіки та математики. Запропоновано три групи
кванторів: квантор галузевої загальності (за-
гальність для всіх галузей права), квантор тем-
поральної (часової) загальності (загальність у
різних координатах часу, по осі часу з минулого
через сьогодення в майбутнє) і квантор спаті-
альної (просторової) загальності (необмеженість
теоретичних положень і понять загальної теорії
права вузькими у просторі межами, їх за-
гальність для всіх правових систем).

12.01–02.14.777.
340.13:165.731(73) Дворкин Р. Империя пра-

ва / Р. Дворкин // Известия высших учебных
заведений. Правоведение. — 2013. — № 3. —
С. 195–228.

«Империя права» — шедевр недавно ушедше-
го из жизни крупнейшего американского право-
веда, философа и политолога Рональда Дворки-
на (1931–2013), многими считающийся одной из
двух великих книг по философии права XX в.
(наряду с «Понятием права» знаменитого анг-
лийского юриста Герберта Харта). В книге дан
глубокий анализ многих фундаментальных про-
блем философии права, а также политической
теории и философии. Новаторские идеи Дворки-
на, высказанные в этой книге, до сих пор оста-
ются чрезвычайно влиятельными. Критикуя
юридический позитивизм, строго различающий
право и мораль, Р. Дворкин развивает свою те-
орию конструктивной интерпретации права, об-
ращающейся к моральным основаниям той или
иной правовой системы (т. е. мораль и право у
него неразрывно связаны). В переведенном
фрагменте Дворкин делает общие вводные заме-
чания к своей теории, а затем рассматривает
традиционные объяснения сущности разногла-
сий юристов по поводу права. Таковой является
«точка зрения простого факта на право», объяв-
ляющая теоретические разногласия иллюзией, и
ее утонченная разновидность — «семантические
теории права», полагающие, что мы все следуем

одним и тем же языковым критериям, делая
правовые высказывания. С помощью теорети-
ческих аргументов и анализа конкретных судеб-
ных дел Дворкин убедительно показывает несо-
стоятельность этих концепций.

12.01–02.14.778.
340.15 Завальнюк В. В. Антропологія в сис-

темі цінностей права / В. В. Завальнюк // Акту-
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. /
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса,
2012. — Вип. 68. — С. 31–37.
Розглянуто правову культуру як унікальне

явище, особливий зріз, аспект правового життя
суспільства, що віддзеркалює рівень і ступінь
накопичених правових цінностей, тих особливос-
тей права, юридичної техніки, які належать до
духовної культури, правового прогресу. Зазначе-
но, що важливе значення для нормального функ-
ціонування українського суспільства в демокра-
тичному режимі, реалізації антропологічного
принципу, вільного розвитку особи має система
спеціальних юридичних гарантій, що закріплена
в Конституції України та інших нормативно-пра-
вових актах. Вказано, що роль антропологічного
принципу права в розвитку правової системи
сучасної Української держави визначається, пе-
редусім, необхідністю забезпечення самовизна-
чення особи, її розвитку та соціалізації. Акцен-
товано увагу на тому, що цінність правової сис-
теми України значною мірою визначається тим,
яке місце в ній займає особа, яка їй відведена
роль, як охороняються і захищаються її інтере-
си, честь, гідність, якими правами вона наділена
і якими є гарантії цих прав. Зауважено, що для
правової системи сучасної України характерним
є прагнення до реалізації антропологічного
принципу у всіх сферах суспільного життя.

12.01–02.14.779.
340 Зархіна С. Е. Погляди Лона Л. Фуллера

на мову права / С. Е. Зархіна // Проблеми за-
конності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт
України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім.
Я.Мудрого». — Харків, 2012. — Вип. 120. —
С. 268–277.
Висвітлено погляди представника оновленої

традиції природного права Лона Л. Фуллера на
принципову відмінність ролі мови права в англо-
американській і континентально-європейських
системах права. Зауважено, що наукова робота
Лона Л. Фуллера «Анатомія права» допомагає
внести конструктивний напрямок у теоретичні
дискусії філософів права за допомогою вказівок
на принципову відмінність ролі мови в англо-
американській і континентально-європейських
системах права. Зазначено, що у силу більшої
свободи у формулюваннях і прийнятті рішень
юристи англо-американської традиції володіють
і більшою свободою мовного оформлення судо-
вих рішень і вироків. Вказано, що водночас ця
система права висуває й суворіші вимоги до
мовного оформлення судових рішень і текстів
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законів: лінгвістично недопрацьовані закони мо-
жуть бути оголошені неконституційними.

12.01–02.14.780.
340.12:1(73) Касаткин С. Н. In memoriam.

Рональд Дворкин. Философ права (1931–2013) :
очерк биографии и творчества / С. Н. Касаткин
// Известия высших учебных заведений. Право-
ведение. — 2013. — № 3. — С. 169–194.
Данная работа представляет собой посвяще-

ние и некролог выдающемуся западному ((анг-
ло-)американскому) правоведу, политическому
философу и общественному интеллектуалу Ро-
нальду Майлсу Дворкину, скончавшемуся
14 февраля 2013 г. В ней освещаются ключевые
вехи биографии мыслителя (его учеба в Гарвар-
де и Оксфорде, работа в секретариате Апелля-
ционного суда США и в юридической фирме
«Салливан и Кромвель», брак и рождение де-
тей, преподавание в университетах Йеля, Окс-
форда, Нью-Йорка, Лондона и т. п.) и его наибо-
лее важные произведения по юриспруденции,
политической и этической теории, конституци-
онному праву. Также рассматриваются базовые
влияния на творчество Дворкина (в том числе
воззрения Герберта Харта, Джона Ролза и Лер-
неда Хэнда), его основные философско-право-
вые идеи (концепции юридических принципов,
целостности и интерпретативности права, судеб-
ной аргументации и решения, методологии
юриспруденции и пр.), их значение для совре-
менной западной и российской правовой мысли.
Завершает работу избранная и дифференциро-
ванная библиография, включающая как главные
сочинения Дворкина, его видеовыступления и
интервью, так и посвященные автору некрологи,
монографии и собрания очерков на иностранных
языках, а равно русскоязычные переводы сочи-
нений Дворкина и связанная с его творчеством
литература.

12.01–02.14.781.
340.112 Крупеня Е. М. Онтология государ-

ства: теоретико-методологический анализ в кон-
тексте статусного публичного права /
Е. М. Крупеня // Евразийский юридический
журнал. — 2013. — № 6. — С. 113–116.
Рассмотрено государство как социально-пра-

вовое явление, имеющее несколько модусов бы-
тия (полемодальное явление). Перспективы в
исследовании онтологии (сущего) государства
периода системных преобразований в обществе
видятся автору в рамках интегральной (синтети-
ческой) методологии, в основе которой находит-
ся человекоцентризм. В процессе теоретической
реконструкции онтологических характеристик го-
сударства акцент сделан на человеке как субъек-
те специальных (компетенционных) публичных
статусов, реализация которых обуславливает
функциональную достаточность государства.

12.01–02.14.782.
342.41 Оніщенко Н.М. До питання про функ-

ціональну роль та значущість соціології права /

Н. М. Оніщенко // Держава і право. Юридичні і
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. —
Київ, 2013. — Вип. 60. — С. 14–20.
Висвітлено актуальну проблему ролі соціоло-

гічних правових вимірів для реалізації сучасних
завдань праводержавотворення, зокрема, взає-
мовплив та взаємозбагачення напрямів гумані-
тарних знань «теорія держави і права» та
«соціологія права». Співвідношення цих кате-
горій досліджено щодо реалій сучасної практики
законотворення: аналіз понять «якість закону»,
«ефективність законодавства», «дія права», «ре-
зультативність права», «дієвий захист прав, сво-
бод та законних інтересів людини». Підкресле-
но, що результативність соціології права зумов-
люється науковою доцільністю. Зазначено, що
навряд чи можна заперечувати, що багато про-
цесів праводержавотворення потребують сер-
йозних, ґрунтовних наукових соціологічних до-
сліджень щодо розвитку соціально-правових за-
сад національної правової системи.

12.01–02.14.783.
340.132(477) Полянський Т. Позитивістсько-

правові критерії оцінки дотримання заборони
зловживання правом / Т. Полянський // Юри-
дична Україна. — 2013. — № 9. — С. 16–21.
Розглянуто позитивістсько-правові критерії

виявлення зловживання правом, які позначають-
ся поняттєво-термінологічними виразами: супе-
речність меті, цілі, призначенню, соціальним
функціям права (суб’єктивного юридичного пра-
ва), його «духу» тощо. Встановлено, що для
якомога якіснішої оцінки стверджуваного зло-
вживання правом потрібно об’єднувати природ-
но-правовий та позитивістсько-правовий підхо-
ди, ставлячи в основі перший. Вказано, що, іна-
кше кажучи, позитивістські юридичні категорії
цілей (мети, призначення) права, мети заподіян-
ня шкоди повинні розглядатися крізь призму
природно-правових категорій справедливості,
добросовісності, розумності та інших. Зазначе-
но, що оціночні природно-правові та соціологіч-
но-позитивістські поняття визначають якраз не
межу права, а межу його здійснення, тобто вони
визначають межу природного права.

12.01–02.14.784.
340.132(477) Полянський Т. Природно-пра-

вові критерії оцінки дотримання заборони зло-
вживання правом: їх зміст та взаємодія / Т. По-
лянський // Юридична Україна. — 2013. — № 8.
— С. 14–21.
Досліджено природно-правові критерії вияв-

лення зловживання правом, які позначаються
поняттями «справедливість», «добросовісність»,
«розумність». Встановлено, що вони є тісно по-
в’язаними між собою, взаємно визначають одне
одного, при цьому перше (справедливість) є
більш загальним стосовно двох інших, будучи
оціночною категорією вищого рівня. Зазначено,
що для виявлення та оцінювання діянь, що ма-
ють ознаки зловживання правом, використову-
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ються природно-правовий і позитивістський
підходи. Перший пов’язаний з використанням
понять (а точніше їх протилежностей) «справед-
ливість», «добросовісність», «розумність» та
деяких інших, які виступають у ролі відповідних
оціночних категорій. Звернуто увагу на те, що
поєднання недобросовісності, нерозумності та
несправедливості як оціночних характеристик
певної поведінки не є автоматично свідченням
того, що така поведінка є зловживанням правом.

12.01–02.14.785.
340.12:1 Честнов И. Л. Что есть право? /

И. Л. Честнов // Известия высших учебных за-
ведений. Правоведение. — 2013. — № 3. —
С. 229–237.
В лекции представлены основные положения

авторского подхода к праву как диалогическому

явлению. Дается обоснование тому, что диало-
гический образ права в наибольшей мере соот-
ветствует постклассическим представлениям о
социогуманитарном знании. Право раскрывается
как антиномия должного и сущего, материально-
го и идеального, личности и структуры, иннова-
ционного и традиционного, трансцендентного и
имманентного. Сущностным признаком права
выступает его функциональная значимость. Осо-
бое внимание уделяется анализу релятивности,
контекстуальной обусловленности и конструиру-
емости права. Право, с точки зрения автора, —
это социальный конструкт, ограниченный мно-
жеством социальных и культурных факторов.
Аргументируется, что релятивность права —
это его взаимообусловленность другими соци-
альными явлениями (культурой, экономикой,
психикой и т. д.) и обществом.
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