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ПЕРЕДМОВА 

Національний університет «Одеська юридична академія» — сучасний вищий 
навчальний заклад у галузі юридичної освіти і науки, на базі якого створений 
Південний регіональний центр Національної академії правових наук України, в 
діяльності якого органічно поєднуються найвищі досягнення національної вищої 
школи України з прогресивними тенденціями світової правової освіти. 

З перших років свого існування академія стала провідним науково-дослідним 
закладом. Наукова діяльність Національного університету «Одеська юридична 
академія» здійснюється за основними та пріоритетними напрямками розвитку 
науки, яка є своєрідною рушійною силою соціально-політичних та соціально-еко¬ 
номічних перетворень, спрямованих на подальший розвиток сучасної Української 
держави. 

Ефективність та комплексність здійснення наукової діяльності багато в чому 
залежить від інформованості спеціалістів з усіх питань юридичної науки. З метою 
розвитку освіти, підвищення інформованості з питань державотворчої та право-
творчої діяльності та визначення місцезнаходження джерел інформації з цих пи¬ 
тань з 2003 року вперше в Україні почав видаватися спеціалізований юридичний 
реферативний журнал, засновник якого — Національний університет «Одеська 
юридична академія». 

«Юридичний реферативний журнал» є інформаційним періодичним виданням у 
сфері юриспруденції, метою якого є оперативне інформування юридичного загалу 
про зміст навчальних, наукових та періодичних видань, що надійшли до фондів 
наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія». 

У його підготовці беруть участь науково-педагогічний колектив та співробітни¬ 
ки наукової бібліотеки академії. 

У даному випуску проаналізовані матеріали, які опубліковані у 2011—2012 ро¬ 
ках та зберігаються у фондах бібліотеки академії. 

Реферати та анотації, що ввійшли до журналу, мають аналітичний бібліограф¬ 
ічний опис джерела інформації. Кожному запису присвоюється номер, який вклю¬ 
чає такі елементи: шифр спеціальності, номер журналу, рік видання та порядко¬ 
вий номер запису. 

Матеріали розміщені відповідно до переліку юридичних спеціальностей. Даний 
номер містить інформацію з усіх дванадцяти спеціальностей. 

Допоміжний апарат видання складається з переліку використаних періодичних 
видань, покажчика імен та переліку скорочень. 

Видання «Юридичного реферативного журналу» в Національному університеті 
«Одеська юридична академія», насамперед, свідчить про те, що наша бібліотека 
на сьогоднішній день є дійсно науковою бібліотекою за змістом здійснюваної 
багатогранної діяльності, пов'язаної як з комплектуванням фондів, так і з інфор¬ 
муванням читачів з питань юридичної науки і практики. 

Помітно, що з виходом кожного нового номера реферативного журналу ано¬ 
тації і реферати все глибше відображають зміст книг, статей, авторефератів. Спо¬ 
діваюсь, що користувачі нашої бібліотеки не тільки будуть частіше звертатися до 
реферативних видань, а й стануть авторами рефератів, що публікуються в цьому 
виданні. 

Сергій КІВАЛОВ, 
доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, 
президент Національного університету 
«Одеська юридична академія», 
голова Комітету Верховної Ради України 
з питань верховенства права та правосуддя 
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12.00.01 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 

Книги 

01.02.12.1. 
340(477)(075.8) Быкова Л. В. Основы право

ведения : учеб. пособие / Л. В. Быкова, 
Б. В. Бабин. — О. : Фенікс, 2011. — 204 с. 

В учебном пособии «Основы правоведения» 
рассмотрены вопросы по основам теории госу¬ 
дарства и права, деятельность и полномочия 
правоохранительных органов. Дана характерис¬ 
тика отдельным отраслям права (конституцион¬ 
ному, административному, гражданскому, уго¬ 
ловному и др.) с учетом последних изменений в 
действующем законодательстве Украины. 

01.02.12.2. 
327(477)(063) Україна в нових реаліях: полі¬ 

тичні, економічні та правові орієнтири розвит¬ 
ку : зб. наук. пр. за матеріалами II Міжнар . 
наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу 
(17 трав . 2011 р.) / редкол.: П. В. Мельник, 
Л. К. Воронова, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; Д П С Ук
раїни, НУ Д П С України, НДІ фін. права, Європ. 
арбітр. палата. — К. : Алерта, 2011. — 486 с. 

Викладено тези доповідей та наукові статті 
учасників II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Україна в нових реаліях: політичні, 
економічні і правові орієнтири розвитку», що 
розподілені за трьома панелями: політологічною 
«Україна у зовнішньополітичному вимірі: погляд 
із сторони»; економічною «Посткризовий період: 
проблеми та перспективи економічного розвитку 
України»; правовою «Актуальні проблеми дер¬ 
жави і права України». 

Автореферати 

01.02.12.3. 
340.132.626 Бобрешов Є. Г. Судове правоза-

стосування в Україні: проблеми теорії і практи¬ 
ки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 
/ Бобрешов Євген Геннадійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 18 с. 

Досл іджено судове правозастосування як 
реальне та практичне перетворення у життя 
формально визначених правових приписів, спря¬ 
мованих на виникнення, зміну або припинення 
будь-яких правовідносин у суспільстві. З'ясова¬ 
но юридичну природу судового правозастосуван-
ня, його сутність, характерні ознаки, мету та 
функції. Встановлено відмінності судового пра-
возастосування від інших різновидів правозасто-
сування. Визначено поняття судового правозас-
тосування. Проаналізовано процес судового пра-
возастосування, його складові. Розкрито прин¬ 
ципи, основні засади судового правозастосуван-
ня. З 'ясовано місце і роль судової практики в 

судовому правозастосуванні України. Внесено 
конкретні пропозиції та рекомендації з підви¬ 
щення якості та ефективності судового правоза-
стосування в Україні. 

01.02.12.4. 
340.13:349.3 Гончаров А. В. Теоретико-пра-

вові засади соціального захисту в Україні : авто-
реф. дис канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гонча¬ 
ров Андрій Вікторович ; Луган. держ. ун-т 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 
2011. — 18 с. 

Проаналізовано результати наукових розро¬ 
бок проблематики соціального захисту та виок¬ 
ремлено методологічні засади для його подаль¬ 
шого осмислення. Розкрито особливості та ос¬ 
новні напрями історико-правового розвитку соц¬ 
іального захисту населення в Україні. Дослідже¬ 
но правовий аспект природи соціального захис¬ 
ту. З 'ясовано повноваження державних органів 
у сфері соціального захисту. Охарактеризовано 
організаційно-правові форми та види соціально¬ 
го захисту населення в загальнотеоретичному 
аспекті . Визначено місце та роль державного 
контролю у сфері соціального захисту населен¬ 
ня. Проаналізовано особливості здійснення со¬ 
ціального захисту населення в зарубіжних краї¬ 
нах світу та обґрунтовано можливість викорис¬ 
тання їх позитивного досвіду у вітчизняній науці 
та практиці. Сформульовано та обґрунтовано 
пропозиції і рекомендації щодо подальшого 
вдосконалення соціального захисту населення в 
Україні. 

01.02.12.5. 
340.12(477) Мацола М. І. Політична та дер¬ 

жавна влада: теоретико-правові проблеми 
співвідношення та взаємодії : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацола Маріанна 
Іванівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. 
— 18 с. 

Проаналізовано історію становлення по¬ 
глядів на проблему визначення поняття, сут¬ 
ності, функціонального призначення і співвідно¬ 
шення політичної та державної влади. Дослідже¬ 
но інститут влади як об ' єкт правової науки в 
аспекті характеристики його категоріального 
визначення, сутності та призначення в 
суспільстві. Охарактеризовано особливості су¬ 
часних інтерпретацій змісту категорії влада, як 
методологічного засобу теоретико-правових дос¬ 
ліджень. Вивчено природу політичної влади, 
встановлено особливості її функціонування в 
сучасних умовах. Розкрито сутність процесу ле¬ 
гітимації політичної влади, визначено критерії її 
легітимності. Встановлено місце та призначення 
держави як суб 'єкта владного впливу на сусп¬ 
ільство. Визначено сутність функціонального 
призначення державної влади, обґрунтовано 
класифікацію функцій державної влади, охарак-
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теризовано її зміст. Встановлено місце держави 
в політичній системі суспільства, охарактеризо¬ 
вано аспекти співвідношення між державою та 
іншими елементами політичної системи суспіль¬ 
ства. Виокремлено властивості політичної та 
державної влади, досліджено їх тенденції. 

01.02.12.6. 
340.11:008:355.332(477) Скуріхін С. М. Пра¬ 

вова культура офіцерського складу Збройних 
Сил України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Скуріхін Сергій Миколайович ; 
НУ ОЮА. — О., 2011. — 21 с. 

Узагальнено сучасні теоретичні підходи до 
визначення культури для того, щоб окреслити 
зміст поняття правової культури, відмежувати 
категорію «правова культура» від суміжних пра¬ 
вових категорій. Визначено поняття і зміст пра¬ 
вової культури військовослужбовців Збройних 
Сил України. Виокремлено особливості правово¬ 
го статусу військовослужбовців Збройних Сил 
України і надано функціональну характеристику 
їх статутної правової культури. Досліджено пра¬ 
вові традиції у правовій культурі військовослуж¬ 
бовців Збройних Сил України. Обґрунтовано 
категорію «правові аномалії в правовій куль¬ 
турі», виявлено їх прояв у правовій культурі 
в ійськовослужбовців . Визначено особливості 
правової культури офіцерів Збройних Сил Украї¬ 
ни залежно від рівня і глибини пізнання право¬ 
вих явищ і з позиції оволодіння ними. Виокрем¬ 
лено особливості правосвідомості , правового 
мислення і правового менталітету офіцерського 
складу Збройних Сил України. Визначено з пра¬ 
вовою соціалізацією в умовах проходження 
військової служби й показано основні форми 
правового виховання офіцерів, що дозволяють 
підвищити їх правову культуру. Запропоновано 
практичні рекомендації щодо вдосконалення 
чинного законодавства у сфері формування пра¬ 
вової культури військовослужбовців Збройних 
Сил України. 

01.02.12.7. 
340.1 Сунєгін С. О. Теоретико-правова харак¬ 

теристика статичних та динамічних елементів в 
романо-германській правовій сім'ї : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сунєгін Сергій 
Олександрович ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
20 с. 

Визначено співвідношення категорій «право¬ 
ва система» та «правова сім'я». Проаналізовано 
підходи до розуміння правової системи в кон¬ 
тексті її статичної та динамічної структури у 
вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі, 
а також напрями вивчення правових засобів та 
їх співвідношення із правовою системою. Про¬ 
аналізовано сукупність статичних та динамічних 
елементів, які складають правову систему, та 
сформульовано власну дефініцію цих категорій. 
Висвітлено питання трансформації романо-гер-
манської правової сім'ї на сучасному етапі та на 
цій основі спрогнозовано тенденції її подальшо-

го розвитку. З 'ясовано місце, роль та значення 
статичних елементів у романо-германській пра¬ 
вовій сім'ї на прикладі окремих країн шляхом 
здійснення поетапного аналізу її нормативної, 
організаційної та ідеологічної складових. Про¬ 
аналізовано сутність та основні характеристики 
динамічних елементів у романо-германській пра¬ 
вовій сім'ї шляхом здійснення поетапного досл¬ 
ідження особливостей правовідносин, право-
творчої, правозастосовної та інших видів юри¬ 
дичної діяльності . Визначено шляхи вдоскона¬ 
лення процесу інтеграції правової системи Ук¬ 
раїни до Європейського Союзу. 

01.02.12.8. 
340.134(477) Терлецька І. С. Законопроекту-

вання в Україні: теоретико-правові аспекти : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тер-
лецька Інна Станіславівна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. 

Виявлено сутність, зміст, завдання, основні 
елементи та характеристики, принципи законо-
проектування. Здійснено аналіз нормативно-пра¬ 
вового регулювання законопроектної діяльності 
в Україні, особливостей його наукового та 
організаційного забезпечення. Досліджено зако-
нопроектування як певну процедуру, що має 
складну структуру з чіткою послідовністю 
стадій, суб'єктну складову. Наведено раціональ¬ 
но обґрунтовану систему послідовних стадій за-
конопроектування з визначенням конкретних 
завдань, змісту та особливостей діяльності 
суб'єктів законопроектування на кожній стадії. 
Встановлено фактори, що впливають на ефек¬ 
тивність законопроектування, сприяють забез¬ 
печенню його системності, ціледосягання, утвер¬ 
дженню засад демократичності . Обґрунтовано 
критерії оцінки законопроектів на предмет 
їхньої ефективності. Сформульовано основні ви¬ 
моги щодо забезпечення якості законопроектної 
діяльності. 

Реферати 

01.02.12.9. 
340.5 Егиазарян Н. А. Сравнительное право¬ 

ведение: тенденции и перспективы / Н. А. Еги-
азарян / / Актуальные проблемы российского 
права. — 2011. — № 3 . — С. 291—299. 

Автор рассматривает сравнительное правове¬ 
дение как комплексное юридическое понятие, 
объединяющее в себе базовый гносеологический 
метод, научную теорию и учебную дисциплину. 
Сравнительное правоведение представляет со¬ 
бой использование сравнительно-правового ме¬ 
тода при исследовании явлений и процессов 
правовой действительности. 

Освещен ряд основных требований правиль¬ 
ного и эффективного применения собственно 
сравнительно-правовой методологии. На сегод¬ 
няшний день нет единой методики проведения 
сравнительно-правовых исследований, что обус¬ 
лавливается большим разнообразием объектов 
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сравнительно-правового исследования. По дан
ному вопросу автор анализирует точки зрения 
различных ученых. 

Исходя из анализа предметной сферы срав¬ 
нительного правоведения и его функций, сделан 
вывод о том, что сравнительное правоведение 
должно быть ориентировано на модернизацию 
национальной правовой системы с учетом пере¬ 
дового опыта зарубежных стран при сохранении 
правовых традиций и языка права. 

А. О. Запорожченко 

01.02.12.10. 
340.5:341.123.045.9 Кресин А. В. Роль 

Ю Н Е С К О и Международного комитета сравни¬ 
тельного права Международной ассоциации 
юридических наук в развитии сравнительного 
правоведения / A. B. Кресин / / Ж у р н а л зару¬ 
бежного законодательства и сравнительного 
правоведения. — 2011. — № 3 . — С. 75—87. 

Статья кандидата юридических наук, доцента 
члена-корреспондента Международной академии 
сравнительного права заведующего Центром 
сравнительного правоведения Института госу¬ 
дарства и права им. В. М. Корецкого НАН Ук¬ 
раины А. В. Кресина имеет большее значение в 
популяризации идей сравнительного правоведе¬ 
ния , реализации его потенциала как науки, а 
также дальнейшем его укреплении как научной 
дисциплины. 

Рассматривая вопрос о задачах Ю Н Е С К О в 
области развития методологии общественных 
наук, указывается на необходимость способ¬ 
ствовать совершенствованию сравнительной 
методологии, которая в общественных науках 
иная, чем в естественных. Решая вопрос о раз¬ 
витии науки как одной из целей создания 
ЮНЕСКО, ее Секретариат в 1946 г. среди об¬ 
щественных наук признал две юридических на¬ 
уки — международное право и сравнительное 
право. 

Автором отмечается, что наибольшим фору¬ 
мом под эгидой Ю Н Е С К О , созванным для об¬ 
суждения вопросов международной институцио-
нализации сравнительного правоведения, стало 
собрание по созданию Международного комите¬ 
та сравнительного права 21 — 23 марта 1949 г., 
которое состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО. 
Оно было организовано подготовительным коми¬ 
тетом, который состоял из представителей девя¬ 
ти стран , но консультативный комитет по его 
созданию состоял из 65 ученых из 24 стран 
Европы, Азии, Северной и Южной Америки. 

Значительная часть статьи посвящена анали¬ 
зу ценностного и научного потенциала сравни¬ 
тельного правоведения. До 20-х гг. XX в. компа¬ 
ративисты стремились найти и внедрить во всем 
мире единое для всех право путем его унифика¬ 
ции и не признавали ценности различий в праве. 
В 20—40-х гг. XX в. существенно расширилась 
география сравнительно-правовых исследова¬ 
ний, их новые парадигмы, в частности функцио¬ 
нализм, дали возможность более плодотворно 
анализировать правовые системы с различными 

системами источников права , было признано, 
что на право существенно влияют неправовые 
факторы (религия, идеология, культура) , а пото¬ 
му единого права для всех народов быть не 
может. И именно в этом контексте, по мнению 
автора, следует рассматривать дискуссии и дея¬ 
тельность Международного комитета сравни¬ 
тельного права — МАЮН. 

X. Н. Бехруз 

01.02.12.11. 
340:008 Рафалюк Е. Е. Обращение к право¬ 

вой культуре как способ преодоления кризиса 
права и государства (обзор работы международ¬ 
ного конгресса «Основные направления разви¬ 
тия европейского конституционного права» (Ка¬ 
тания, Италия, 29—30 ноября 2011г.) / Е. Е. Ра-
фалюк / / Ж у р н а л зарубежного законодатель¬ 
ства и сравнительного правоведения. — 2011. — 
№ 6. — С. 120—123. 

Представлен обзор позиций и мнений, выска¬ 
занных учеными из Испании, Италии, Португа
лии, Германии, Бразилии и России на Междуна¬ 
родном конгрессе «Основные направления раз¬ 
вития европейского конституционного права» , 
состоявшемся в г. Катания (Италия) в ноябре 
2011 года. Научное мероприятие было посвяще¬ 
но обсуждению и анализу актуальных проблем 
интеграции и глобализации, а также вопросам 
развития европейского конституционного права. 
В итоге был сделан вывод о том, что междуна¬ 
родное право и права человека должны быть 
универсальны, служить человечеству. Преодоле¬ 
ние кризиса прав человека в Европе возможно 
посредством обращения к правовой культуре. 

Автор считает, что искусство сравнительного 
правоведения как метода толкования и понима¬ 
ния права должно использоваться в полной 
мере, только тогда возможно построение едино¬ 
го «неконфликтного» европейского права. 

A. О. Запорожченко 

Статті 

01.02.12.12. 
340.12:321.01 Андреева И. А. «Современное 

государство» как исторический тип / Ирина 
Анатольевна Андреева / / История государства 
и права. — 2011. — № 22. — С. 16—18. 

Раскрыты основные черты современного го¬ 
сударства как исторического типа, рождающего¬ 
ся в процессе модернизации: монополия на при¬ 
менение легитимного насилия, суверенитет, тер¬ 
риториальность, наличие национальной бюрок¬ 
ратии, конституционализм. 

01.02.12.13. 
340.11:007 Антошина И. В. Информационное 

воздействие права и информационная функция 
права / И. B. Антошина / / Актуальні проблеми 
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 61 . 
— С. 358—365. 
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Рассмотрено понятие информационной функ¬ 
ции права, ее связь с информационной отраслью 
права , а т акже ее взаимоотношение с регуля¬ 
тивной, охранительной и воспитательной функ¬ 
циями права. Рассмотрены основные направле¬ 
ния информационного воздействия права, выде¬ 
лены основные характеристики информационной 
функции права, что дало возможность выделить 
понятие информационной функции права. 

01.02.12.14. 
347.477:172 Бабич I. Г. Визначення місця 

принципу справедливості в сучасній системі 
принципів права / І. Г. Бабич / / Актуальні про¬ 
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОН-
молодьспорт України, НУ ОЮА. — О. , 2011. — 
Вип. 59. — С. 191—197. 

Підкреслено, що принцип справедливості є 
визначальним для приватного права та впливає 
на метод його регулювання. Розглянуто місце 
принципу справедливості у сучасній системі 
права. Зазначено, що разом із визначеним мето¬ 
дом правового регулювання галузь приватного 
права формують та виокремлюють принципи га¬ 
лузі права. Наголошено, що визнання принципу 
справедливості як керівного в галузі приватного 
права обумовлено самою особливістю цієї галузі 
права, її методом. 

01.02.12.15. 
340.12:342.2 Балаклицький А. I. Поняття та 

значення основних ознак держави на сучасному 
етапі розвитку суспільства: загальнотеоретична 
характеристика / А. І. Балаклицький / / Держа¬ 
ва і право. Юридичні і політичні науки : зб. 
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 96—101. 

Проаналізовано загальний зміст основних оз¬ 
нак держави та додаткових (наявність власної 
грошової одиниці, наявність збройних сил та 
наявність власної державної символіки) ознак 
держави. Зазначено окремі аспекти впливу су¬ 
часних глобалізаційних процесів на їх трансфор¬ 
мацію. Зроблено висновок, що процеси глобалі¬ 
зації справляють суттєвий вплив на трансформа¬ 
цію практично всіх основних ознак держави, що, 
насамперед, стосується її суверенітету, правової 
системи та території. 

01.02.12.16. 
340.15:340.142(73) Бондаренко Є. І. _ Особли

вості прецедентного права США / Є. І. Бонда
ренко / / Часопис Київського університету пра¬ 
ва. — 2011. — № 4. — С. 64—68. 

Досліджено особливості застосування право¬ 
вого прецеденту як джерела права в США. Про¬ 
аналізовано роль та місце прецеденту серед 
інших д ж е р е л права. Досл іджено особливості 
судової системи США, а також специфіку про¬ 
цедури створення і застосування прецедентів. 

01.02.12.17. 
340.12:342.7 Бондаренко Н. Доктринальні 

аспекти становлення та розвитку ідеї прав лю¬ 
дини / Наталія Бондаренко / / Підприємницт¬ 
во, господарство і право. — 2011. — № 12. — 
С. 20—23. 

Простежено, як упродовж розвитку людства 
концептуально розвивалась ідея про права лю¬ 
дини, її наповнення кількісними й якісними ха¬ 
рактеристиками, концептуальне оформлення та 
закріплення у сучасній правовій доктрині. З'ясо¬ 
вано вплив цих ідеологічних трансформацій на 
сучасну теорію про права людини. 

01.02.12.18. 
340.113:340.6 Бугаев К. В. Проблемы юриди¬ 

ческой терминологии (на примере криминалисти¬ 
ки и судебной экспертизы) / К. B. Бугаев / / Со¬ 
временное право. — 2011. — № 10. — С. 23—26. 

Отмечено, что в юридической науке имеются 
терминологические проблемы, вызванные недо¬ 
статками юридического образования, методоло¬ 
гии науки, а также психологическими, истори¬ 
ческими и экономическими причинами. Указано, 
что для их разрешения необходимо широкое 
обсуждение места и роли юриспруденции в сис¬ 
теме наук и изменение принципов юридического 
образования. 

01.02.12.19. 
351.746(470) Галицкая Н. В. Общественная 

безопасность как объект правового исследова
ния / Н. B. Галицкая, A. B. Баринов / / Вестник 
Саратовской государственной академии права. 
— 2011. — № 5. — С. 116—119. 

Отмечено, что современное понимание безо¬ 
пасности индивида и общества основано на 
комплексном осознании и разработке эффек¬ 
тивных решений социальных, экономических, 
политических и иных проблем, существующих 
в государстве. Представлен анализ существую¬ 
щих в правовой науке дефиниций понятия 
«безопасность» . Исследована связь данного 
понятия с такими понятиями , как «нацио¬ 
нальная безопасность», «государственная безо¬ 
пасность», «общественная безопасность». Ука¬ 
зано, что в ст. 1 Ф З РФ «О безопасности» за¬ 
конодатель исчерпывающе охарактеризовал бе¬ 
зопасность и ее понимание в России, а Страте¬ 
гия национальной безопасности Р Ф до 2020 г. в 
определенном смысле отождествляет государ¬ 
ственные и личностные потребности в их поли-
аспектном содержании. 

01.02.12.20. 
340.12:111.83 Гураленко Н. Істина як еле¬ 

мент суддівського пізнання: філософсько-право¬ 
вий аналіз співвідношення суб'єктивних і об'єк¬ 
тивних компонентів / Наталія Гураленко / / 
Юридична Україна. — 2011. — № 12. — С. 4—9. 

Проаналізовано сутність антиномічної взає¬ 
модії об 'єктивних й суб 'єктивних складових 
істин. Визначено їх рольове значення у процесі 
суддівського пізнання. Досліджено значення 
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суб 'єкта пізнавального процесу. Розкрито зна¬ 
чення істини і змагального процесу. 

01.02.12.21. 
340.12:342.5 Денисюк М. В. Правовий ме¬ 

ханізм контролю громадянським суспільством 
діяльності органів державної влади / М. В. Де
нисюк / / Держава і право. Юридичні і політичні 
науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 91—96. 

Розкрито особливості контролю громадянсь¬ 
ким суспільством діяльності органів державної 
влади. Виділено можливі форми такого контро¬ 
лю. Зосереджено увагу на процесі реалізації тих 
функцій громадської думки, що стосуються її 
взаємодії із владними структурами. 

01.02.12.22. 
340.12(477)+340.15(477) Дідич Т. О. Право-

творення та державотворення: особливості взає¬ 
модії в сучасних умовах розвитку України / 
Т. О. Дідич / / Часопис Київського університету 
права. — 2011. — № 4. — С. 13—17. 

Проведено аналіз проблематики взаємодії 
творення права та держави в сучасних умовах 
розбудови державності в Україні. Узагальнено 
сучасні фактори глобалізаційних векторів роз¬ 
витку суб'єктів політичної карти світу. Надано 
авторське бачення проблем розвитку права та 
держави в сучасний період. 

01.02.12.23. 
340.111.5:321.01 Дябкина Л. П. Государство 

как субъект публичных и частных правоотноше¬ 
ний / Л. П. Дябкина / / Юристъ-правоведъ. — 
2011. — № 5. — С. 50—53. 

Рассмотрена проблема участия государства в 
различных правоотношениях в качестве основ¬ 
ного субъекта. Предпринята попытка проанали¬ 
зировать различные сферы общественных отно¬ 
шений, в которых государство является актив¬ 
ным участником, а т акже его особенности, то 
есть сущностные отличия от других субъектов 
правоотношений. 

01.02.12.24. 
340(470) Зорькин В. Д. Правовое будущее Рос¬ 

сии / Валерий Дмитриевич Зорькин / / Журнал 
российского права. — 2011. — № 10. — С. 7—16. 

Проанализировано будущее России в свете 
действующих правовых механизмов как в самой 
РФ, так и в рамках иных национальных право¬ 
вых систем. Рассмотрена проблема конкуренции 
судебных систем и предложены пути решения 
их правового соперничества в мировом про¬ 
странстве . Исследована роль конституций и 
важнейших принципов права (формальное ра¬ 
венство, верховенство права) . Определенная 
роль отводится государству как консолидирую¬ 
щему защитнику населения, интегратору терри¬ 
тории, претворителю в жизнь социальных, поли¬ 
тических, экономических парадигм. Особое вни¬ 
мание уделено преемственности в праве. 

01.02.12.25. 
340.132 Исаев И. А. Юридическая фикция 

как форма заполнения правовых пробелов / 
Игорь Андреевич Исаев / / История государства 
и права. — 2011. — № 22. — С. 2—4. 

Рассмотрена актуальная проблема пробелов, 
имеющих место в праве и законодательстве . 
Указано, что юридическая фикция является од¬ 
ним из способов их заполнения. На ряде истори¬ 
ческих примеров рассматриваются разные спо¬ 
собы такого заполнения. Дана оценка коррект¬ 
ности и перспективности подобного юридическо¬ 
го приема. 

01.02.12.26. 
340.116 Іщенко І. А. Спеціальні ознаки право¬ 

вого регулювання: проблеми визначення понят¬ 
тя, сутності та їх співвідношення / І. А. Іщенко 
/ / Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні на¬ 
уки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
B. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 85—91. 

Досліджено такі спеціальні ознаки правового 
регулювання, як формалізація , системність та 
результативність. Вивчено сутність цих ознак, 
встановлено їх роль у функціонуванні загальної 
системи правового регулювання. Надано комп¬ 
лексну характеристику їх взаємозв 'язку . Уза¬ 
гальнюючи результати проведеного досліджен¬ 
ня, сформульовано висновки. 

01.02.12.27. 
340.340.132:347.4 Кабанець Н. І. Обґрунту¬ 

вання нормативност і суспільного договору 
(критичний підхід) / Н. І. Кабанець / / Держа¬ 
ва і право . Юридичні і політичні науки : зб . 
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011 . — Вип. 53 . 
— С. 48—55. 

Обґрунтовано нормативне поняття суспільно¬ 
го договору в якості публічно-правового зобов'я¬ 
зання про створення суб'єкта публічного права 
та введення гарантій особистих прав. Запропо¬ 
новано визначення цього поняття і сформульо¬ 
вано деякі фундаментальні висновки щодо за¬ 
гальної нормативної теорії договору. Зазначено, 
що метод трансцендентальної критики викорис¬ 
товується у формі доведення теореми норматив¬ 
ності суспільного договору. 

01.02.12.28. 
340.12:342.5 Кормич А. І. Сучасні державо¬ 

творчі теорії в Україні: тенденції та напрямки / 
А. І. Кормич / / Актуальні проблеми політики : 
зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр 
гендер. проблем. — О., 2011 . — Вип. 43 . — 
C. 27—32. 

Проаналізовано сучасні українські теорії дер¬ 
жавного будівництва. Поставлено завдання ок¬ 
реслити загальні тенденції та визначити основні 
напрямки теоретичного обґрунтування та прак¬ 
тичної реалізації сучасних державотворчих кон¬ 
цепцій, що характеризують розвиток України на 
новітньому етапі її незалежного існування. 
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01.02.12.29. 
340.12:342.726-055.2(477) Кормич Л. І. Су¬ 

часні моделі гендерної політики та перспективи 
їх впровадження в Україні / Л. І. Кормич / / Ак¬ 
туальні проблеми політики : зб . наук. пр. / 
НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер. проблем. 
— 2011. — Вип. 43. — С. 3—9. 

Охарактеризовано основні моделі гендерної 
політики. Розглянуто можливості реалізації їх у 
сучасній Україні. Проаналізовано концептуальні 
підходи і проблеми політики забезпечення ген-
дерних прав. Поставлено завдання визначитись 
із перспективними напрямами засвоєння та зап¬ 
ровадження здобутків світової політико-право-
вої думки щодо моделей тендерної політики. 

01.02.12.30. 
340.114:168.4 Корунчак Л. А. Застосування 

деяких понять синергетики у вивченні системи 
та джерел права / Л. А. Корунчак / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 94—97. 

Розглянуто можливість дослідження системи 
та джерел права за допомогою понять синерге¬ 
тики — випадковості, емерджентності. Зосеред¬ 
жено увагу на їхньому значенні для розуміння 
виникнення, функціонування і розвитку склад¬ 
них систем, створення джерел права. Розгляну¬ 
то також модель поведінки та вибору подальшо¬ 
го розвитку системи права в результаті дії на 
неї мікроскопічних впливів, роль механізмів си¬ 
нергетики при систематизації законодавства , 
формуванні правового звичаю та ін. 

01.02.12.31. 
34.03:351.743(477) Кривицький Ю. Юридична 

відповідальність працівників міліції України: 
теоретико-правові аспекти / Юрій Кривицький 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 11. — С. 7—11. 

З ' ясовано сутність інституту юридичної 
відповідальності в сучасному правознавстві . 
Сформульовано дефініцію поняття «юридична 
відповідальність працівників міліції». Проаналі¬ 
зовано особливості правової природи юридичної 
відповідальності працівників міліції України. 
Охарактеризовано різновиди юридичної відпові¬ 
дальності працівників міліції України. 

01.02.12.32. 
340.134(470).001.73 Кузнецов Р. Е. Механиз¬ 

мы реформирования российской правовой поли¬ 
тики / Р. Е. Кузнецов / / Юристъ-правоведъ. — 
2011. — № 5. — С. 57—60. 

Раскрыт механизм реформирования правовой 
политики в правокультурном и социальном мо-
дернизационном контексте современной России, 
который заключается в необходимости поддер¬ 
жания соразмерности правовой формы и поли¬ 
тико-правового содержания. Критерием сораз¬ 
мерности формы и содержания правовой поли¬ 
тики выступает успешное решение поставлен¬ 
ных задач действиями и средствами, строго оп¬ 
ределенными рамками права. 

01.02.12.33. 
340.12:341 Лакеев А. Е. Теоретико-правовые 

аспекты взаимодействия внутригосударственно¬ 
го (национального) и международного права / 
A. Е. Лакеев / / Закон и право. — 2011. — № 12. 
— С. 24—26. 

Предпринята попытка теоретико-правового 
исследования проблем приоритета международ¬ 
ного права в правовой системе государства. 
Исследованы вопросы взаимодействия внутриго¬ 
сударственного и международного права в рос¬ 
сийской правовой системе с учетом уровня раз¬ 
вития юридической доктрины. 

01.02.12.34. 
340.12:316.75 Лисюк І. І. Соціальні норми у 

державно-організованому суспільстві / І. І. Ли-
сюк / / Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні 
науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
B. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 77—84. 

Охарактеризовано різновиди соціальних 
норм, які діють у державно-організованому 
суспільстві, зокрема: звичаї, традиції, ритуальні 
норми, норми моралі , релігійні, правові , пол¬ 
ітичні, корпоративні , естетичні , етичні, куль¬ 
турні. Виокремлено особливості соціальних 
норм державно-організованого суспільства. 

01.02.12.35. 
340.11:165.243 Мазан Л. М. Поняття «дія 

нормативно-правових актів у часі» в контексті 
сучасного праворозуміння / Л. М. Мазан / / 
Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні науки : 
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011 . — 
Вип. 53. — С. 65—71. 

Здійснено загальнотеоретичну характеристику 
поняття «дія нормативно-правових актів у часі». 
Дано визначення дії нормативно-правових актів у 
часі, розкрито її сутність і зміст. Розглянуто дію 
права в широкому та вузькому значеннях. 

01.02.12.36. 
340.132.6 Малишев Б. В. Телеологічний 

спосіб тлумачення норм права: загальнотеоре¬ 
тичні аспекти / Б. B. Малишев / / Адвокат. — 
2011. — № 10. — С. 7—14. 

Розкрито природу теологічного способу тлу¬ 
мачення норм права. Описано його прийоми. 
Вказано, що телеологічний спосіб тлумачення є 
основним напрямом пізнання цінностей, що зак¬ 
ладені у нормативну структуру права. 

01.02.12.37. 
340.12:323.28 Мартыненко Б. К. Этиология 

политического насилия / Б. К. Мартыненко / / 
Северо-Кавказский юридический вестник. — 
2011. — № 3. — С. 7—12. 

Рассмотрены истоки и корни применения по¬ 
литического насилия в политике. Подчеркнуто, 
что причины существования политического на¬ 
силия объективны и в основном неустранимы 
именно как причины. При этом выделено струк-
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турное насилие (непрямое и не всегда связанное 
с лицом), которое определено как «социальная 
несправедливость». 

01.02.12.38. 
340.111:2 Міма І. В. До питання визначення 

релігійно-нормативного факту / І. В. Міма / / 
Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні науки : 
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 3 6 - 4 2 . 

Досл іджено процес формування різних на¬ 
прямів об'єктивного наукового аналізу проблем 
теорії держави і права. Розкрито теоретичні ас¬ 
пекти релігійно-нормативних фактів як обста¬ 
вин, що зазначені в гіпотезі релігійних норм та 
пов 'язані з процесом виникнення, існування, 
зміни та припинення релігійних відносин. Визна¬ 
чено сутність та умови виникнення релігійно-
нормативних фактів. 

01.02.12.39. 
340.64 Мограбян А. С. Внешний облик физи¬ 

ческого лица как объект субъективного права 
на неприкосновенность внешнего облика / 
А. С. Мограбян / / Эксперт-криминалист. — 
2011. — № 4 . — С. 5 - 8 . 

Изучена проблема определения понятия 
«внешний облик человека», выявлены основные 
его признаки. Особое внимание уделено закреп¬ 
лению в законодательстве права на охрану изоб¬ 
ражения гражданина. Подчеркнуто, что вне¬ 
шний облик представляет собой личное немате¬ 
риальное благо, а право на неприкосновенность 
внешнего облика человека включает в себя как 
право на неприкосновенность личного изобра¬ 
жения, так и право на физическую неприкосно¬ 
венность внешнего облика. 

01.02.12.40. 
340.12:347.9 Момотов В. В. Применение ин¬ 

ститута аналогии в материальном и процессу¬ 
альном праве России: история и современность 
/ В. В. Момотов, Г. Д. Улетова, С. А. Маркова-
Мурашова / / Современное право. — 2011 . — 
№ 10. — С. 3 - 1 2 . 

Рассмотрен легитимный властный государ¬ 
ственный процесс, связанный с преодолением 
пробелов в законодательстве, которые препят¬ 
ствуют применению права. Исследованы поня¬ 
тия «аналогия закона» и «аналогия права». Сде¬ 
лан вывод о том, что для успешного применения 
аналогии права необходимо продолжать совер¬ 
шенствовать отечественную судебную систему с 
учетом собственного историко-правового опыта 
развития и достижений в области права иност¬ 
ранными правовыми системами. 

01.02.12.41. 
340.132 Москалюк О. В. Застосування прави¬ 

ла пріоритету норми з найбільш сприятливим 
для особи тлумаченням при подоланні змістов¬ 
них колізій / О. В. Москалюк / / Адвокат. — 
2011. — № 11. — С. 2 5 - 2 9 . 

Проаналізовано можливості використання 
правила пріоритету норми з найбільш сприятли¬ 
вим для особи тлумаченням з метою подолання 
змістовних колізій. Досліджено нормативні 
підстави для застосування такого правила та 
судову практику. 

01.02.12.42. 
340.11:342.7-053.81 Омельчук І. А. Поняття 

та основні фактори формування правосвідомості 
молоді щодо прав і свобод людини / І. А. Омель-
чук / / Університетські наукові записки : Часо¬ 
пис Хмельниц. ун-ту управління та права : Пра
во. Економіка. Управління. — Хмельницький, 
2011. — Вип. 4. — С. 3 8 - 4 4 . 

Досліджено поняття формування правосвідо¬ 
мості молоді щодо прав і свобод людини. Розк¬ 
рито принципи формування правосвідомості мо¬ 
лоді у сфері прав людини. Розглянуто основні 
фактори, які впливають на формування право¬ 
свідомості молоді у сфері прав і свобод людини. 

01.02.12.43. 
340.132.6 Оніщенко Н. М. До питання про 

авторитет діючого законодавства (теоретичні 
засади, практичні передумови, перспективи 
зміцнення) / Н. М. Оніщенко / / Бюлетень 
Міністерства юстиції України. — 2012. — № 1. 
— С. 2 7 - 3 2 . 

Висвітлено проблеми, присвячені ефектив¬ 
ності діючого законодавства, визначенню відпов¬ 
ідних підходів та критеріїв його ефективності , 
співвідношенню понять «ефективність» та «ав¬ 
торитетність», окресленню умов, за яких чинне 
законодавство може вважатися ефективним, ав¬ 
торитетним і таким, що підтримується громадсь¬ 
кою думкою. 

01.02.12.44. 
340.132.6 Перепелюк А. М. Природа правоза-

стосування як елемента правової системи / 
А. М. Перепелюк / / Держава і право. Юридичні 
і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 
2011. — Вип. 53. — С. 5 5 - 6 0 . 

Розкрито багатоаспектний характер правоза-
стосування, визначено його природу, мету 
здійснення, виокремлено ознаки правозастосу-
вання. Досліджено поняття застосування права 
та акцентовано увагу на суб'єктах, які забезпе¬ 
чують цей різновид реалізації права. Зазначено, 
що правозастосування як одна із форм праворе-
алізації відрізняється від інших її форм тим, що 
воно застосовується на методі державно-владно¬ 
го примусу компетентного органу. 

01.02.12.45. 
340.12:35.072.22 Поклонська О. Зловживан¬ 

ня д е р ж а в н о ю владою як негативна форма її 
реалізаці ї / Олена Поклонська / / Підприєм¬ 
ництво, господарство і право. — 2011 . — № 11. 
— С. 3 - 6 . 

Проаналізовано явища зловживання владою 
з точки зору його прояву у державних структу-
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рах. Визначено шляхи попередження цього нега¬ 
тивного прояву реалізації державно-владних по¬ 
вноважень. 

01.02.12.46. 
340.12:1 Рабінович П. М. Загальнотеоретичне 

праводержавознавство в Україні: здобутки, про¬ 
блеми, перспективи / П. М. Рабінович / / Бюле
тень Міністерства юстиції України. — 2012. — 
№ 1. — С. 1 6 - 2 6 . 

Охарактеризовано сучасний стан і можли¬ 
вості розвитку загальної теорії права та держа¬ 
ви, а також філософії права. Використано мате¬ 
ріали щорічних звітів Відділення теорії та історії 
держави і права НАПрН України й інші джере¬ 
ла. Відмічено, що лише узагальнююче-системний 
(невибірковий) аналітичний огляд загальнотео¬ 
ретичних правових досліджень в Україні дозво¬ 
ляє представити адекватну картину їх сучасного 
стану і тенденцій розвитку. 

01.02.12.47. 
340.12:1:572.02 Рабінович П. М. Людяність 

як об 'єкт правового захисту (до 65-річчя завер¬ 
шення Нюрнберзького процесу) / П. М. Рабіно-
вич / / Бюлетень Міністерства юстиції України. 
— 2011. — № 10. — С. 4 5 - 5 3 . 

Проаналізовано делікти проти людяності , 
посягання на які вперше були офіційно оголо¬ 
шені протиправними у документах Нюрнберзь¬ 
кого трибуналу (1945—1946). Використано прак¬ 
тику Європейського суду з прав людини. Залуче¬ 
но положення науки антропології. 

01.02.12.48. 
340.130 Руднєва О. М. Сучасні питання тлу¬ 

мачення д ж е р е л права як втілення феномена 
правової глобалізації / О. М. Руднева / / Право і 
суспільство. — 2011. — № 6 . — С. 14—18. 

Досліджено проблему інтерпретації джерел 
права в умовах глобалізації . Проаналізовано 
різні концепції, що існують у сучасній правовій 
доктрині, досліджено еволюцію підходів до тлу¬ 
мачення прав людини та запропоновано авторсь¬ 
кий погляд на цю проблему. 

01.02.12.49. 
340.11:165.243 Самбор М. Право як поняття 

та підходи до його розуміння / М. Самбор / / 
Вісник Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011. — 
Вип. 87. — С. 59—63. 

Розглянуто різні підходи до розуміння понят¬ 
тя «право». Проведено порівняльно-правовий 
аналіз поглядів на право у різних правових шко¬ 
лах та правових с ім 'ях , зокрема романо-гер-
манській та мусульманській правових сім'ях. 
Використано історичний метод аналізу дефініції 
«право». Виділено змістовні ознаки поняття 
«право» у різних концептуальних підходах. Зап¬ 
ропоновано напрямки для подальших розробок 
даного поняття. 

01.02.12.50. 
340.132(37) Соболев Д. К. Некоторые прин¬ 

ципы применения норм римского права / 
Д. К. Соболев / / Закон и право. — 2 0 1 1 . — 
№ 12. — С. 30—33. 

Исследован вопрос о том, какие принципы 
имели место при применении древнеримскими 
юристами норм римского права. Указано , что 
анализ трудов древнеримских юристов, а также 
работ исследователей римского права позволил 
вывести несколько принципов применения норм 
римского права , которые имеют важное значе¬ 
ние для понимания правоприменительной прак¬ 
тики древнеримского права , поскольку указан¬ 
ные принципы предъявляли к правопримени¬ 
тельной практике различные, порой противопо¬ 
ложные, требования. 

01.02.12.51. 
340.111.5 Степанов О. А. Безопасность как 

объект правоотношений в современном обще¬ 
стве / О. А. Степанов, Е. Н. Тюрина / / Совре¬ 
менное право. — 2011. — № 10. — С. 13—15. 

Рассмотрены безопасность и право как обще¬ 
ственные явления. Определено, что для обеспе¬ 
чения безопасности социума и государства необ¬ 
ходимо изменить систему правовых и нравствен¬ 
ных ценностей. 

01.02.12.52. 
340:008(477) Сушко А. І. Політика держави у 

формуванні культури громадянського суспіль¬ 
ства: вибір стратегії / А. І. Сушко / / Актуальні 
проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ О Ю А , 
Південноукр. центр гендер. проблем. — О. , 
2011. — Вип. 43 . — С. 10—15. 

Висвітлено та проаналізовано загальносвітові 
тенденції формування культурної політики су¬ 
часних держав . Осмислено процес модернізації 
державної політики України у сфері культури. 
Зроблено спробу віднайти адекватне визначення 
сутності , змісту поняття державної культурної 
політики, проаналізувавши її визначення як у 
вітчизняних, так й у зарубіжних учених. 

01.02.12.53. 
340.12:321.01 Ткачова Н. А. Ідеологічна функ¬ 

ція держави та її роль у правовому регулюванні 
суспільних відносин / Н. А. Ткачова / / Держава 
і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. 
/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 19—24. 

Обґрунтовано суспільну необхідність та со¬ 
ціальну роль ідеологічного, виховного напряму 
діяльності держави. Наголошено на особливому 
значенні правової ідеології, яка становить юри¬ 
дичний фундамент життєдіяльності суспільства 
та держави . Досліджено механізм правового 
впливу, його структуру та взаємодію її складо¬ 
вих, що уможливлює підвищення ефективності 
правового виховання. 
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01.02.12.54. 
340.12:165.12 Ткачова Н. Методологічні пи¬ 

тання дослідження проблеми виховання право¬ 
вої свідомості / Наталія Ткачова / / Підприєм¬ 
ництво, господарство і право. — 2011. — № 12. 
— С. 1 2 - 1 6 . 

Розглянуто ключові питання вдосконалення 
правовиховної роботи, формування правосвідо¬ 
мості, орієнтованої на загальнолюдські ідеали та 
цінності. Запропоновано авторське бачення ме¬ 
тодологічних аспектів створення механізму ви¬ 
ховання правосвідомості, впливу права на роз¬ 
виток юридичного гуманістичного мислення у 
процесі пізнання й усвідомлення його сутності. 

01.02.12.55. 
340.12:165.12 Ткачук А. С. Деформації право¬ 

свідомості: їх сутність та наслідки / А. С. Тка¬ 
чук / / Актуальні проблеми політики : зб. наук. 
пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер. про¬ 
блем. — О., 2011. — Вип. 43 . — С. 5 6 - 6 3 . 

Розглянуто основні деформації правосвідо¬ 
мості: правовий інфантилізм, правовий ідеалізм 
(романтизм), правовий дилетантизм, правова 
демагогія, правовий нігілізм, правовий нега¬ 
тивізм та «перероджена» правосвідомість. Дано 
загальне уявлення про суть цих аномалій, їх 
деструктивну роль, причини, форми прояву та 
шляхи усунення. 

01.02.12.56. 
340.134 Трофимов В. В. Вопросы теории пра-

вообразования в истории отечественной юриди¬ 
ческой науки / Василий Владиславович Трофи
мов / / История государства и права. — 2011. — 
№ 22. — С. 1 9 - 2 3 . 

Пронализиривоны особенности интерпрета¬ 
ции процесса образования права в рамках раз¬ 
личных научно-теоретических подходов. Проде¬ 
монстрированы трактовки правообразования в 
дореволюционной российской и советской пра¬ 
вовой науке. Выявлены особенности научных 
концепций исследования правообразовательного 
процесса. Определены приоритетные варианты 
теории правообразования в российской юрисп¬ 
руденции. 

01.02.12.57. 
340.132+340.141 Форманюк В. В. Співвідно

шення локальних норм та звичаїв / В. В. Форма-
нюк / / Актуальні проблеми політики : зб. наук. 
пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер. 
проблем. — О., 2011. — Вип. 43 . — С. 6 4 - 6 8 . 

Розглянуто теоретико-методологічні пробле¬ 
ми аналізу системи взаємодії у суспільних відно¬ 
синах локальних норм і звичаїв. Розкрито за¬ 
гальні риси локальних норм та звичаїв. На 
підставі комплексного аналізу наукової літерату¬ 
ри обґрунтовано авторську версію поняття кор¬ 
поративного звичаю. 

01.02.12.58. 
340.116:316.75 Хаустова М. Г. Ідеологічний 

складник у структурі правової системи суспіль-

ства / М. Г. Хаустова / / Проблеми законності : 
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 
— Х., 2011. — Вип. 114. — С. 1 5 - 2 6 . 

Визначено роль правової системи суспіль¬ 
ства. Висвітлено різні підходи до структури пра¬ 
вової системи, особливу увагу приділено інте¬ 
лектуально-психологічному рівню. Визначено, 
що саме ця складова в структурі правової систе¬ 
ми є сукупністю поглядів на право й інші пра¬ 
вові явища, які діляться на правову психологію, 
правову ідеологію і правову культуру. 

01.02.12.59. 
340.12:124.5:(343.151+347.951) Цакиракис С. 

Пропорциональность: посягательство на права 
человека? В ответ на статью Мадхава Кослы / 
Ставрос Цакиракис / / Сравнительное конститу¬ 
ционное обозрение. — 2011. — № 5. — С. 6 7 - 7 0 . 

Статья написана в продолжение полемики о 
преимуществах и недостатках теста на пропор¬ 
циональность. Автор отвечает Мадхаву Косле 
на его критические замечания, сделанные в ста¬ 
тье «Пропорциональность: посягательство на 
права человека? Ответ Ставросу Цакиракису», 
отстаивая свою точку зрения, согласно которой 
невозможно обойтись без размышления над ка¬ 
тегориями политической морали, связанной с 
ценностями, от которых зависят приоритеты 
при сопоставлении различных интересов в ходе 
вынесения судебного решения. 

01.02.12.60. 
340.12:348.96 Цвігун Л. А. Правила тлума

чення Галахи / Л. А. Цвігун / / Актуальні про¬ 
блеми політики : зб . наук. пр. / НУ ОЮА, 
Південноукр. центр гендер. проблем. — 2011. — 
Вип. 43. — С. 2 5 7 - 2 6 7 . 

Розглянуто та проаналізовано основні прави¬ 
ла тлумачення Галахи — традиційного джерела 
іудейського права, яке являє собою сукупність 
законів і постанов іудаїзму, що регламентують 
релігійне, родинне та суспільне ж и т т я євреїв. 
Дано не лише опис правил, але і практичні при¬ 
клади щодо їх вживання. Зазначено, що правила 
тлумачення Галахи роблять можливим вживан¬ 
ня релігійних норм у сучасному суспільстві, ос¬ 
кільки пристосовують їх до соціальних умов, що 
змінилися. 

01.02.12.61. 
340.142:347.991(477) Шацька Б. Судовий 

прецедент в Україні: тенденції новітньої практи¬ 
ки / Богдана Шацька / / Підприємництво, гос¬ 
подарство і право. — 2012. — № 1. — С. 1 8 - 2 1 . 

Досліджено особливості рішень ВС України, 
що приймаються за результатами перегляду 
справ із підстав неоднакового застосування су¬ 
дами касаційних інстанцій однієї і тієї ж норми 
матеріального права у подібних правовідноси¬ 
нах, на предмет можливості кваліфікувати такі 
рішення як судові прецеденти. Зроблено спробу 
оцінити ефективність діяльності ВС України в 
його сучасній новітній практиці та сформульова-
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но пропозиції щодо можливих шляхів подальшо¬ 
го розвитку прецедентної практики ВС України. 

01.02.12.62. 
340.142 Шацька Б. А. Судовий прецедент: 

форми обходу / Б. А. Шацька / / Держава і пра¬ 
во. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 71—77. 

Досліджено шляхи уникнення застосування 
судового прецеденту в країнах загального права. 
Здійснено порівняльний аналіз двух форм обхо¬ 
ду судового прецеденту: відхилення прецеденту 
та розрізнення прецеденту. Зазначено низку 
умов, які пояснюють закономірності прийняття 
рішення про відхилення прецеденту. Виокремле¬ 
но та обґрунтовано різні випадки відхилення. 

01.02.12.63. 
347.121 Шишка О. Р. Соматичні права та пер¬ 

спективи розвитку їх в Україні / О. Р. Шишка / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011. — Вип. 59. — С. 284—293. 

Проаналізовано концепцію соматичних прав, 
що розглядається російськими вченими. Зазна¬ 
чено, що соматичні права, у більшості випадків, 
є особистим немайновим правом особи, яке на¬ 
правлено на охорону та реалізацію права особи 
на будь-які дії з приводу свого тіла, але ті дії, 
які не заборонені законом. Інші права, що скла¬ 
дають зміст соматичних прав , за своєю приро¬ 
дою, не мають суто правового характеру , а є 
більш суб'єктивно оціночним правом, а не об'єк
тивно оціночним, тобто суб 'єктивним правом 
фізичної особи. Запропоновано власні доктри-
нальні визначення поняття «суб'єктивно оціноч¬ 
не право», «об'єктивно оціночне право». 

01.02.12.64. 
340.12:347.96 Шмоткін О. Філософсько-пра¬ 

вова характеристика правоохоронних органів / 
Олексій Шмоткін / / Підприємництво, госпо¬ 
дарство і право. — 2011. — № 12. — С. 8—11. 

Здійснено філософсько-правовий аналіз ос¬ 
новних характеристик правоохоронних органів. 
Надано авторське визначення правоохоронних і 
праворегулятивних органів. Сформульовано про¬ 
позиції щодо вдосконалення правового регулю¬ 
вання їх діяльності. 

01.02.12.65. 
342.5:340.132:321.01 Югов А. А. Кратонорма: 

идея и обоснование феномена / Анатолий Алек
сандрович Югов / / Конституционное и муници¬ 
пальное право. — 2011. — № 10. — С. 35—40. 

На основе ранее опубликованных разработок 
о сущности и содержании публичной власти 
сформулировано понятие кратологической нор¬ 
мы (кратонормы) , как обязательного правила , 
исходящего от институтов и органов официаль¬ 
ной публичной власти. Определены и описаны 
основные функции и признаки кратонормы. По¬ 
казана социальная ценность учения о кратонор-

ме с учетом того, что публичная власть функци¬ 
онирует во всех сферах общественной жизни. 

01.02.12.66. 
340.132.6 Юхимюк О. М. Співвідношення по¬ 

нять «правозастосування» та «застосування 
норм права» / О. М. Юхимюк / / Часопис Київ¬ 
ського університету права. — 2011. — № 4. — 
С. 53—56. 

Визначено правозастосування як діяльність 
уповноважених суб 'єктів , яка спрямована на ре¬ 
алізацію принципів та норм права. Залежно від 
юридичної основи правозастосування поділено 
на застосування норм права та застосування 
принципів права. Зазначено, що поняття «право-
застосування» та «застосування норм права» 
співвідносяться як загальне та конкретне. 

Див. також: 07.01.12.754. 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 

Книги 

01.02.12.67. 
340.15(477)"17/20":340.134 Іванова А. Ю. За¬ 

конодавчий процес і законодавча техніка в пер¬ 
іод Центральної Ради, Гетьманату П. П. Скоро¬ 
падського та Директорії : Проект «Наукова кни-
га-2011» (Молоді вчені) : монографія / 
A. Ю. Іванова; Ін-т держави і права ім. 
B. М. Корецького НАН України. — К. : Наук. 
думка, 2011. — 221 с. 

На документальних нормативних матеріалах 
державних інституцій періоду української рево¬ 
люції початку XX ст. визначено основні стадії 
законодавчого процесу, правила і прийоми ство¬ 
рення та систематизації законодавчих актів, що 
на той час склалися і діяли. Розглянуто питання 
впровадження у нормотворчість державної мови 
та української правничої термінології. Висловле¬ 
но пропозиції щодо раціонального використання 
у новітню добу досвіду Української Центральної 
Ради, Гетьманату П. П. Скоропадського (Украї¬ 
нської Держави) і Директорії у справі законо¬ 
давчого процесу і техніки. 

01.02.12.68. 
340.15(477.7-25Од)«18»:352 Тиганій К. А. 

Правові засади формування інституту міського 
самоврядування в Російській імперії у другій по¬ 
ловині XIX ст. (на матеріалах міста Одеси) : мо¬ 
нографія / К. А. Тиганій. — О. : Юрид. л-ра, 
2011. — 368 с. 

Досліджено процес формування інституту 
міського самоврядування у Російській імперії у 
другій половині XIX ст. (на матеріалах м. Оде¬ 
си). На основі широкого кола використання 
джерел та л ітератури розглянуто інституціо-
нальні процеси в міському самоврядуванні Рос¬ 
ійської імперії. Висвітлено особливості форму¬ 
вання нормативно-правової бази та її практично¬ 
го застосування щодо структури, функцій, діяль-
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ності, компетенції органів міського самовряду¬ 
вання, а також її трансформація впродовж дру¬ 
гої половини ХІХ ст. Проаналізовано вплив 
діяльності Одеської міської думи на реформу¬ 
вання міського самоврядування у Російській 
імперії в другій половині ХІХ ст. 

Автореферати 

01.02.12.69. 
3 4 0 . 1 5 ( 4 7 7 ) " 1 8 / 1 9 " Медведєв Ю. Л. Міське 

самоврядування у державному механізмі Рос¬ 
ійської імперії у кінці ХІХ — на початку ХХ ст. 
(на матер і алах укра їнських губерній) : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мед-
ведєв Юрій Львович ; Луган. держ. ун-т внутр. 
справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 2011 . 
— 20 с. 

Розглянуто стан і ступінь дослідження про¬ 
блеми вітчизняною та зарубіжною історико-пра-
вовою наукою. Визначено особливості та ос¬ 
новні етапи становлення й розвитку міського 
самоврядування українських губерній Російської 
імперії, зокрема його реформування з кінця 
XVIII до початку ХХ ст. Досліджено діяльність 
Міністерства внутрішніх справ та Урядуючого 
Сенату з конкретизації норм міського законодав¬ 
ства та її вплив на практичну діяльність і компе¬ 
тенцію органів міського самоврядування. З'ясо¬ 
вано роль губернських адміністрацій і губерна¬ 
торів у здійсненні нагляду за органами міського 
самоврядування та причини його підсилення на 
межі ХІХ і ХХ ст. Визначено особливості право¬ 
вого статусу органів самоврядування повітових 
міст і містечок у контексті їх взаємовідносин із 
повітовою адміністрацією. Проаналізовано пра¬ 
вові засади та характер взаємовідносин органів 
міського самоврядування українських губерній з 
органами державної влади спеціальної компе¬ 
тенції. Досліджено юридичні механізми та прак¬ 
тику взаємовідносин органів міського самовря¬ 
дування з земствами та органами корпоративно¬ 
го самоврядування. 

Статті 

01.02.12.70. 
340.15:343.2(477)"9/18" Буша Н. Становлення 

і розвиток кримінального права України в Х — 
першій половині XIX ст. / Наталія Буша / / 
Юридична Україна. — 2011. — № 12. — С. 10-14. 

Обґрунтовано, що кримінальне право, як й 
інші правові явища, пройшло свою еволюцію, 
удосконалення та збагачення на різних етапах 
розвитку історії українського народу, пов'язаних 
з існуванням чи відсутністю української держав¬ 
ності, поступово вироблялися сучасні стандарти 
у цій галузі правових відносин. 

01.02.12.71. 
340.15:342.4(477)"1919" Гончаренко В. Пра¬ 

вовий статус населення України за Конститу-

цією УСРР 1919 р. / В. Гончаренко / / Вісник 
Академії правових наук України : зб. наук. пр. / 
Президія НАПрН України. — Х., 2011. — № 4 . 
— С. 5 8 - 6 9 . 

На підставі аналізу норм Конституції УСРР 
1919 р., діючих на той момент конституцій бага¬ 
тьох зарубіжних країн і Конституції У Н Р 
1918 р. обґрунтовано висновок щодо класового 
підходу до визначення правового статусу грома¬ 
дян республіки. Це призвело до появи в УСРР 
нового за своєю природою суспільного ладу, в 
якому заперечувалися такі демократичні 
цінності, як недоторканність власності, рівність 
усіх перед законом, свобода і недоторканність 
особи, житла і т. д. 

01.02.12.72. 
340.15:342.4(477.83/86)"1850" Гриб Н. П. 

Крайова конституція для Галичини 1850 р.: пере¬ 
думови її прийняття, структура та основні поло¬ 
ження / Н. П. Гриб / / Часопис Київського уні¬ 
верситету права. — 2012. — № 1. — С. 7 2 - 7 6 . 

Досліджено передумови прийняття урядом 
Австрійської імперії Крайової конституції для 
Галичини 1850 р. Розглянуто її структуру і вис¬ 
вітлено основні положення. Досліджено повно¬ 
важення місцевих органів влади за даною кон¬ 
ституцією та роль намісника у здійсненні місце¬ 
вої влади. 

01.02.12.73. 
340.15:351.74:342.8(477) Гудзь Л. Історичний 

досвід участі міліції (поліції) у забезпеченні 
виборчих прав громадян України / Людмила 
Гудзь / / Підприємництво, господарство і право. 
— 2011. — № 11. — С. 1 2 - 1 6 . 

Досліджено історичний досвід участі міліції 
(поліції) у забезпеченні виборчих прав громадян 
України. Визначено її роль у виборчому процесі 
на всіх етапах формування Української держав¬ 
ності. 

01.02.12.74. 
340.15(474.5)"15":343.8 Єпур В. М. Загальні 

принципи призначення покарання у писаному 
литовсько-руському праві XVI ст. / В. М. Єпур 
/ / Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні на¬ 
уки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 1 4 5 - 1 5 1 . 

Визначено принципи призначення покарання 
за Статутами Великого князівства Литовського, 
встановлено їх походження. На підставі аналізу 
матеріалів судової практики показано особли¬ 
вості реалізації цих принципів при правозастосу-
ванні. Зазначено, що низка принципів литов¬ 
сько-руського права були запозичені із римсько¬ 
го права. 

01.02.12.75. 
3 4 0 . 1 5 : 3 4 3 . 1 3 ( 4 7 7 ) " 1 6 " + 3 4 0 . 1 5 : 3 4 7 . 9 1 / 

95(477)"16" Ж у р а в е л ь М. В. Основні риси та 
принципи судового процесу в Гетьманщині дру¬ 
гої половини XVII століття / М. В. Журавель / / 
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Бюлетень Міністерства юстиції України. — 
2012. — № 1. — С. 3 3 - 4 0 . 

Розглянуто основні риси та принципи судо¬ 
чинства в Гетьманщині другої половини XVII 
століття. Досліджено стадії цивільного та кримі¬ 
нального процесів, джерельну базу доказів у 
цивільному та кримінальному процесах. Обґрун¬ 
товано правовий статус учасників цивільного та 
кримінального процесів. 

01.02.12.76. 
340.122:342.7(477) Захарчук А. С. Права лю¬ 

дини в контексті доктрини природного права 
періоду Української Народної Республіки й Ук¬ 
раїнської держави / А. С. Захарчук / / Бюлетень 
Міністерства юстиції України. — 2011. — № 12. 
— С. 5 - 1 3 . 

Досліджено проблеми, пов'язані з еволюцією 
доктрини прав людини на етапі Української ре¬ 
волюції, а саме: періоду Центральної Ради та 
Гетьманату П. Скоропадського. На основі по¬ 
рівняльного аналізу політико-правової ідеології 
різноманітних прошарків суспільства визначено 
причини поразки революції. Запропоновано 
підходи, спрямовані на реалізацію прав людини 
в українському суспільстві на сучасному етапі. 

01.02.12.77. 
340.12:349.6:630(477) Кіндюк Б. В. Доктрини 

українського лісового права та їх відображення 
в нормативно-правових актах / Б. В. Кіндюк / / 
Бюлетень Міністерства юстиції України. — 
2011. — № 11. — С. 3 5 - 4 1 . 

Розглянуто ліберальну, еклектичну, релігійну 
й інтервенціоністську доктрини, що діяли на 
різних етапах становлення лісового права. Пока¬ 
зано їх відображення у законодавчих актах. Зап¬ 
ропоновано виділити три варіанти інтервенціон¬ 
істської доктрини: жорсткий, помірний і м'який. 

01.02.12.78. 
340.15:349.41(477)"1919" Корновенко С. В. 

Законодавство Особливої наради з урегулюван¬ 
ня поземельних відносин на підконтрольних 
білому руху Півдня Росії українських територіях 
(1919 р.) / С. В. Корновенко / / Часопис Київсь¬ 
кого університету права. — 2 0 1 1 . — № 4. — 
С. 3 4 - 3 8 . 

Вивчено маловідомі аспекти законодавства 
Особливої наради з урегулювання поземельних 
відносин на українських територіях, що перебу¬ 
вали під управлінням Головнокомандувача Зброй¬ 
ними Силами на Півдні Росії у 1919 р. Проанал¬ 
ізовано основні положення та зміст законодав¬ 
ства Особливої наради з урегулювання поземель¬ 
них відносин, його реалізацію на практиці, став¬ 
лення до нього селянства, громадськості. 

01.02.12.79. 
340.15:343.241(477)" 1359/1774" Марисюк К. Б. 

Майнові покарання на території українських зе¬ 
мель у складі Молдавії ( 1 3 5 9 - 1 7 7 4 рр.) / 
К. Б. Марисюк / / Часопис Київського універси¬ 
тету права. — 2011. — № 4. — С. 4 1 - 4 5 . 

Досліджено питання майнових покарань на 
території українських земель у складі Молдавії 
у період 1359-1774 рр. Вивчено їхні ознаки та 
особливості застосування. Особливу увагу при¬ 
ділено питанням їх співвідношення та з іншими 
видами покарань. 

01.02.12.80. 
340.15:342.72/73(477) Мацькевич М. М. 

Культурні права і свободи в системі прав і сво¬ 
бод людини і громадянина в Україні: історико-
правовий аспект / М. М. Мацькевич / / Бюле¬ 
тень Міністерства юстиції України. — 2011. — 
№ 1 1 . — С. 4 2 - 4 7 . 

Досліджено питання класифікації культурних 
прав і свобод людини і громадянина в Україні в 
історико-правовому аспекті. Зроблено висновок 
про існування сьогодні великої кількості позицій 
учених щодо класифікації суб'єктивних консти¬ 
туційних культурних прав і свобод на види. 

01.02.12.81. 
340.15:316.346.2-055.2(477.8) Міщук М. Б. 

Роль УСПР у процесі політизації жіночого руху 
(на прикладі функціонування Союзу українських 
працюючих жінок «Жіноча громада») / 
М. Б. Міщук / / Актуальні проблеми політики : 
зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр 
гендер. проблем. — О., 2 0 1 1 . — Вип. 43 . — 
С. 2 8 5 - 2 9 1 . 

Зроблено спробу розглянути процес політи-
зації жіночого руху в Західній Україні в кон¬ 
тексті суспільно-політичної діяльності Союзу 
українських працюючих жінок «Жіноча грома¬ 
да» — допоміжної партійної організації УСРП. 
Розглянуто її вплив на політичне життя краю у 
міжвоєнний період. Зазначено три головних на¬ 
прямки культурно-просвітницької роботи членів 
«Жіночої громади» відповідно до статуту това¬ 
риства, рішень та постанов загальних зборів і 
Головної ради. 

01.02.12.82. 
340.15(477)"9/18":347.637 Озель В. І. Право¬ 

ве регулювання особистих немайнових відносин 
батьків і дітей в Україні у Х - Х К ст. (історико-
правовий аспект) / В. І. Озель / / Держава і пра¬ 
во. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 135 -139 . 

Висвітлено особливості розвитку правового 
регулювання особистих відносин батьків і дітей 
в Україні Х - Х К ст. На підставі норм світського 
права, церковних канонів та звичаєвого права 
досліджено питання законності народження ди¬ 
тини, межі батьківської влади над дітьми, права 
та обов'язки дітей. 

01.02.12.83. 
340.15:347.627(477)"16/18" Озель В. І. Пра¬ 

вове регулювання припинення шлюбу на украї¬ 
нських землях у другій половині ХVII — Х К ст. 
/ В. І. Озель / / Часопис Київського університе¬ 
ту права. — 2012. — № 1. — С. 9 1 - 9 5 . 
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На основі аналізу норм церковного, світсько¬ 
го та звичаєвого права висвітлено юридичні 
підстави, зміст та процедури припинення шлюбу 
на українських землях у часи Гетьманщини та 
Російської імперії (друга пол. XVII — XIX ст.). 
Здійснено спробу охарактеризувати причини та 
наслідки змін у правовому регулюванні інститу¬ 
ту розлучення в зазначений історичний період. 

01.02.12.84. 
343.81(477)(091) Радзієвський В. До історії 

формування кримінальної субкульури на землях 
Руси-України у добу Київської Русі / Віталій 
Радзієвський / / Підприємництво, господарство і 
право. — 2011. — № 11. — С. 119—122. 

Зроблено спробу з точки зору кримінологіч¬ 
ної науки зробити екскурс у давню та середнь¬ 
овічну історію Руси-України, коли на землях 
Київської Русі починали зароджуватися прооб¬ 
рази майбутньої східнослов'янської, а з часом й 
української кримінальної субкультури. 

01.02.12.85. 
340.15:342.26(477)"18" Редько А. Принципи 

організації компартійно-державного управління 
в західних областях УРСР у 40-х роках XX ст. і 
забезпечення його керівними кадрами / Андрій 
Редько / / Підприємництво, господарство і пра¬ 
во. — 2011. — № 12. — С. 17—19. 

Розглянуто особливості проведення адмініст¬ 
ративно-територіальних реформ у західних обла¬ 
стях УРСР після їх входження до складу СРСР. 
Звернено увагу на регіональну специфіку поши¬ 
рення обласного принципу територіальної орган¬ 
ізації СРСР у західних областях УРСР. Дослід¬ 
жено зміни в статусі адміністративно-територі¬ 
альних одиниць західних областей УРСР. 

01.02.12.86. 
340.15:349.22(477):331.105.44"1921/24" Чер-

ниченко С. А. Д е я т е л ь н о с т ь государственных 
органов и профсоюзных организаций Украины 
по защите трудовых прав и интересов рабочих 
частных предприятий в первые годы Н Э П а 
(1921 — 1924) / С. А. Черниченко / / Проблеми 
законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, Нац. ун-т Юрид. акад. України 
ім. Я. Мудрого . — X., 2 0 1 1 . — Вип. 113. — 
С. 11—22. 

Показано внедрение системы предпринима¬ 
тельства в Украине в годы НЭПа. Дана краткая 
характеристика различным категориям арендато¬ 
ров государственных предприятий. Сделан ана¬ 
лиз законодательного обеспечения защиты прав 
и интересов работников частных предприятий, 
освещена работа государственных органов и 
профсоюзных организаций в этом направлении. 

Див. також: 11.02.12.1030. 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Статті 

01.02.12.87. 
347.65/ .68(470)(091) Абраменков М. С. На¬ 

следственное право России в 1835—1917 гг. / 
Михаил Сергеевич Абраменков / / Наследствен¬ 
ное право. — 2011. — № 4. — С. 3—8. 

Описано регулирование наследственных от¬ 
ношений в отечественном гражданском праве от 
Свода законов Российской империи 1835 г. до 
1917 г. Рассмотрены регламентации наследова¬ 
ния в проекте Гражданского уложения России, 
разработанном в 1906 г. 

01.02.12.88. 
340.15:343.263(470) Алексеев В. И. Исполне¬ 

ние наказания в виде лишения свободы в кон¬ 
тексте государственного управления и его мо¬ 
дернизации (1879—1917 годы) / В. И. Алексеев, 
В. И. Попов / / Юристъ-правоведъ. — 2011. — 
№ 5. — С. 53—57. 

Предпринят анализ управления российской 
тюремной системой, обеспечения реализации 
пенитенциарной политики государства. Отмече¬ 
но, что четко налаженная деятельность тюрем¬ 
ной администрации ведет к результату частного 
предупреждения преступности в местах лише¬ 
ния свободы, а обратные связи в системе управ¬ 
ления исправительными учреждениями позволи¬ 
ли снизить накал противостояния между тюрем¬ 
ной администрацией и осужденными. 

01.02.12.89. 
340.15:341.21(479.225)" 1924/36" Дзидзоев В. Д. 

Законодательные акты СССР и Грузинской ССР 
о правовом статусе Юго-Осетинской автономной 
области (1924—1936 гг.) / В. Д. Дзидзоев / / Се¬ 
веро-Кавказский юридический вестник. — 2011. 
— № 2. — С. 10—16. 

Проанализированы законодательные акты 
СССР и Грузинской ССР о правовом статусе 
Юго-Осетинской автономной области в 1924— 
1936 гг. Подчеркнуто, что законодательные акты 
Грузинской ССР и в целом СССР не давали в 
тот период конкретного определения правового 
статуса автономных образований, в том числе и 
Южной Осетии. Проанализировано реальное 
расширение полномочий автономной Южной 
Осетии до 1936 г. 

01.02.12.90. 
340.15:341.241.7(470) Ильницкий К. О. Учас¬ 

тие Российской империи в международных кон¬ 
венциях о литературной и художественной соб¬ 
ственности / К. О. Ильницкий / / Закон и право. 
— 2011. — № 12. — С. 27—29. 

Проведен правовой анализ конвенций о лите¬ 
ратурной и художественной собственности, зак¬ 
люченных Российской империей с Францией и 
Бельгией. Дано сопоставление норм конвенций 
с действовавшим на тот момент законодатель-
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ством России об авторском праве . Выявлена 
значимость заключения конвенций для законода¬ 
тельства России. 

01.02.12.91. 
340.15:349.6(470) Киблицкая О. А. Приори

тетные направления современной экологической 
политики в России и зарубежных странах: исто-
рико-правовой анализ / О. А. Киблицкая / / 
Юристъ-правоведъ. — 2011. — № 5. — С. 6 5 - 6 9 . 

Акцентировано внимание на том, что России 
следует ориентироваться на экологическую по¬ 
литику передовых зарубежных стран, позволив¬ 
шую им занять лидирующее положение в эконо¬ 
мике и экологическом бизнесе, укрепить нацио¬ 
нальную безопасность. Подчеркнуто, что до¬ 
биться эффективного решения современных эко¬ 
логических задач возможно лишь при сплочен¬ 
ных совместных усилиях всех государств, по¬ 
скольку экологические проблемы приобрели 
международный характер. 

01.02.12.92. 
340.15(34):294 Левчук С. В. Религиозно-пра¬ 

вовые особенности государственного и обще¬ 
ственного строя Древней Индии по «Законам 
Ману» / Сергей Владимирович Левчук / / Исто¬ 
рия государства и права. — 2011. — № 22. — 
С. 3 1 - 3 8 . 

Рассмотрены цивилизационные и правовые 
аспекты государственного и общественного 
строя Древней Индии по «Законам Ману». Осо¬ 
бое внимание уделено аксиологическим особен¬ 
ностям религиозно-правовых и этико-моральных 
норм, закрепленных в законах в контексте тео¬ 
рии частого права. 

01.02.12.93. 
340.15:347.963(470) Лукожев Х. М. История 

возникновения и развития государственного об¬ 
винения в России / Хусен Манаевич Лукожев 
/ / История государства и права. — 2 0 1 1 . — 
№ 22. — С. 2 3 - 2 7 . 

Исследована история становления института 
государственного обвинения. Отмечено, что 
только после судебной реформы 1864 г. в Рос¬ 
сии появились государственные обвинители. 
При этом перераспределение полномочий проку¬ 
рора в сторону государственного обвинения не 
лишило деятельность прокурора надзорной сущ¬ 
ности. 

01.02.12.94. 
340.15(470.13):340.13 Плоцкая О. А. Юриди¬ 

ческая техника нормативно-правовых актов 
Коми Автономной области на этапе построения 
основ социализма / Ольга Андреевна Плоцкая 
/ / История государства и права. — 2 0 1 1 . — 
№ 22. — С. 2 7 - 2 9 . 

Рассмотрены проблемы юридической техники 
нормативно-правовых актов в Коми Автономной 
области в послереволюционный период. Пред¬ 
ставлен сравнительно-правовой анализ норма¬ 
тивно-правовых актов в Коми Автономной обла-

сти. Особое внимание уделено определению за¬ 
кономерностей и особенностей развития юриди¬ 
ческой техники в рассматриваемый период. 

01.02.12.95. 
340.15:323.2:168.4(61+5)"2011" Польовий М. А. 

Системно-синергетична експланація біфуркації 
політичного процесу в країнах Північної Африки 
та Близького Сходу на початку 2011 року / 
М. А. Польовий / / Актуальні проблеми політи¬ 
ки : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. 
центр гендер. проблем. — О., 2011. — Вип. 43 . 
— С. 1 6 - 2 7 . 

Проаналізовано можливості системно-синер¬ 
гетичного опису політичних процесів. З позицій 
синергетичного підходу розглянуто ситуацію 
біфуркації політичного процесу в деяких країнах 
Північної Африки та Близького Сходу на почат¬ 
ку 2011 р. 

01.02.12.96. 
340.15(37):347.95 Рехтина И. В. Правовая 

определенность (res judica ta) в истории права 
Древнего Рима / Ирина Владимировна Рехти-
на / / История государства и права. — 2011. — 
№ 22. — С. 4 3 - 4 6 . 

На основе первоисточников, исторических и 
сравнительно-правовых материалов раскрыто 
возникновение, преобразование и развитие 
принципа правовой определенности (res 
jud ica ta ) и обеспечивающих его элементов в 
истории права Древнего Рима в результате пос¬ 
ледовательной смены различных форм процесса. 

01.02.12.97. 
340.15:215(470)"1918/30" Синельников С. П. 

Советское законодательство о религиозной про¬ 
паганде (1918-1930-е гг.) / Сергей Петрович 
Синельников / / История государства и права. 
— 2011. — № 22. — С. 3 8 - 4 1 . 

Раскрыто содержание и направленность кон¬ 
ституционных норм, партийных и правитель¬ 
ственных постановлений, а т а к ж е Уголовного 
кодекса — в отношении религиозной пропаган¬ 
ды. Установлено, что советские органы власти 
проводили не только идеологическую и разобла¬ 
чительную борьбу против религиозных верова¬ 
ний, но также осуществляли административные 
и уголовные преследования верующих и духо¬ 
венства — с целью запрещения всякой религи¬ 
озной пропаганды и исповедования веры. 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ 
УЧЕНЬ 

Статті 

01.02.12.98. 
340.123:342.2(477) Габінет Д. А. Відображен¬ 

ня ідей про форму української держави в дер¬ 
жавно-правових поглядах П. І. Чижевського / 
Д. А. Габінет / / Часопис Київського універси¬ 
тету права. — 2011. — № 4. — С. 7 1 - 7 5 . 
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Розглянуто питання, пов 'язані із творчою 
спадщиною активного учасника українського 
національного руху першої чверті XX століття 
П. І. Чижевського . Проаналізовано погляди 
П. І. Чижевського на форму державного правлін
ня, форму державного устрою та форму держав
ного режиму майбутньої незалежної Української 
держави. 

01.02.12.99. 
340.123:342.24(73) Головко Ю. М. От сепара

тизма штатов к союзному государству: развитие 
федералистской концепции в политико-правовых 
взглядах Д. Адамса / Ю. М. Головко / / Юристъ-
правоведъ. — 2011. — № 5. — С. 6 9 - 7 3 . 

Рассмотрена концепция федерализма во 
взглядах второго президента США Д. Адамса, 
крупного теоретика государства и права, автора 
проектов и ряда работ обобщающего характера. 
Указано, что этот дальновидный государствен¬ 
ник наряду с другими основателями республики 
постепенно осознал необходимость замены 
аморфного политического образования, сформи¬ 
ровавшегося во время Войны за независимость, 
на федерацию штатов, построенную на прочной 
законодательной основе — Конституции США 
1787 г. 

01.02.12.100. 
340.123:261.7 Паненкова М. А. Государство и 

церковь во взглядах А. Менгера / Мария Ана
тольевна Паненкова / / История государства и 
права. — 2011. — № 22. — С. 2 9 - 3 1 . 

Рассмотрены взгляды Антона Менгера на 
развитие государства и христианской церкви 
среди общественных союзов. Указано, что право 
признавало только те общественные союзы, ко¬ 
торые имели известную организацию и могли 
быть представлены определенными лицами. Та¬ 
кими общественными юридическими союзами 
являлись государства, т. е. церквями, союзами и 
всякого рода обществами. 

01.02.12.101. 
340.124"19" Тимошина Е. В. Концепция нор

мативности Л. И. Петражицкого и проблема дей¬ 
ствительности права в юридическом позитивиз¬ 
ме XX в. / Елена Владимирова Тимошина / / 
Известия высших учебных заведений. Правове¬ 
дение. — 2011. — № 5. — С. 4 6 - 7 1 . 

Проанализировано сходство идей психологи¬ 
ческой теории права Л. С. Петражицкого с неко¬ 
торыми важными тенденциями в юридическом 
позитивизме XX века. Теория мотивации поведе¬ 
ния Л. И. Петражицкого сопоставляется с тео¬ 
риями Г. Кельзена. Г. Харта, Є. Паттаро и пред¬ 
ставителей скандинавского правового реализма. 

01.02.12.102. 
340.12:1(73) Титов В. Творчий шлях Роналда 

Дворкіна / В. Титов, Т. Коваленко / / Вісник 
Академії правових наук України : зб. наук. пр. / 
Президія НАПрН, Нац. юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого. — X., 2011. — № 4 . — С. 8 0 - 9 3 . 

Матер іал присвячено 80-річчю видатного 
американського юриста, філософа права і пол¬ 
ітика Роналда Дворкіна. Представлено аналіз 
основних праць вченого: «Модель правил», 
«Серйозний погляд на права», «Імперія права», 
«Закон Свободи. Моральне прочитання Амери¬ 
канської Конституції» та ін. Виокремлено та 
проаналізовано теми, що займають особливе 
місце у творчій спадщині Роналда Дворкіна, а 
саме: критика юридичного позитивізму; гро
мадська непокора; посилення захисту права, 
його верховенства над міркуваннями політики 
чи економічної вигоди ; л іберальна егалітарна 
теорія; конституційна інтерпретація та ін. Наго¬ 
лошено, що виходячи з поглядів Р. Дворкіна, 
настала нагальна необхідність нової революції у 
свідомості, метою якої є безпечний для ціннос
тей світ науки. Важливим є визнання того, що 
існують абсолютні моральні цінності, які знахо¬ 
дяться в центрі людського життя — це гідність 
і самоповага. 

01.02.12.103. 
340.123:261.7(477) Турчин Я. Б. Проблема 

врегулювання державно-церковних відносин у 
працях О. Ейхельмана / Я. Б. Турчин / / Акту¬ 
альні проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ 
ОЮА, Південноукр. центр гендер. проблем. — 
О., 2011. — Вип. 43. — С. 2 6 7 - 2 7 5 . 

Розглянуто погляди О. Ейхельмана по врегу¬ 
люванню державно-церковних відносин. Визна¬ 
чено сфери державного та релігійного життя, а 
т а к о ж форми їх взаємодії. Розкрито позицію 
ученого з питання відділення державно-право¬ 
вих норм від релігійного життя, організації Ук¬ 
раїнської автокефальної православної церкви як 
національної. Доведено актуальність поглядів О. 
Ейхельмана в умовах сучасної держави в Ук¬ 
раїні. 

01.02.12.104. 
340.111:336.763(470) Чикулаев Р. В. Станов¬ 

ление правового регулирования рынка ценных 
бумаг в России в дореволюционный и советский 
периоды / Р. В. Чикулаев / / Российский юриди¬ 
ческий журнал. — 2011. — № 6. — С. 2 0 7 - 2 1 6 . 

Рассмотрены основные этапы развития в 
России в дореволюционный и советский перио¬ 
ды рынка ценных бумаг как объекта правового 
регулирования. Выявлены особенности и прин¬ 
ципы формирования правовой модели российс¬ 
кого фондового рынка в указанное время. Уста¬ 
новлено влияние правовых норм этих лет на 
развитие нормативной базы в будущем. 

Див. також: 02.02.12.195. 
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12.00.02 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Автореферати 

02.02.12.105. 
342.764/766(477)(043 .3) Богашева Н. В. 

Відносини держави і політичних партій в Ук¬ 
раїні: конституційно-правові аспекти : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Богашева 
Наталія Владиславівна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2011. — 19 с. 

З 'ясовано, що вплив держави на політичні 
партії здійснюється у двох основних формах — 
законодавчому регулюванні та здійсненні контро¬ 
лю за додержанням політичними партіями Кон¬ 
ституції та законів України. Проаналізовано регу¬ 
лювання процесів утворення партії та її місцевих 
організацій. З 'ясовано правову природу установ¬ 
чих документів партії — програми та статуту. 
Розглянуто законодавче регулювання організац¬ 
ійної структури політичних партій. Вивчено кон¬ 
ституційно-правову природу контролю за додер¬ 
жанням політичними партіями Конституції та за¬ 
конів України як діяльності уповноважених 
органів державної влади, спрямованої на забезпе¬ 
чення поваги партій до основних цінностей сусп¬ 
ільства, недопущення у їх політичній діяльності 
порушень правопорядку, вимог до політичних 
партій. Розглянуто підстави, способи здійснення 
та правові наслідки припинення діяльності партій 
та їх місцевих організацій. 

02.02.12.106. 
342.53:328.17(477)(043.3) Олькіна О. В. Кон¬ 

ституційний інститут дострокового припинення 
повноважень вищих посадових осіб України: 
розвиток законодавства та юридичної практики : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / 
Олькіна Олена Володимирівна ; НУ ОЮА. — 
О., 2011. — 21 с. 

Досліджено правову природу інституту до¬ 
строкового припинення повноважень вищих по¬ 
садових осіб України. Визначено його функції та 
висвітлено проблеми, що виникають під час до¬ 
строкового припинення повноважень вищих по¬ 
садових осіб держави . Обґрунтовано критерії 
віднесення посадових осіб до категорії «вищих», 
охарактеризовано взаємодію інституту достроко¬ 
вого припинення повноважень вищих посадових 
осіб України, припинення державно-службових і 
трудових відносин, а також співвідношення з 
інститутом конституційно-правової відповідаль¬ 
ності. Виділено місце інституту дострокового 
припинення повноважень вищих посадових осіб 
України в системі «стримувань та противаг». 
Виявлено прогалини у конституційно-правовому 
регулюванні дострокового припинення повнова¬ 
жень Голови Верховної Ради України, Президен¬ 
та України, Прем'єр-міністра України. Розробле¬ 
но пропозиції щодо вдосконалення конституцій¬ 
но-правового регулювання підстав, порядку та 

наслідків дострокового припинення повнова¬ 
жень вищих посадових осіб держави. Запропо¬ 
новано теоретичні висновки, які можуть бути 
підставою для подальшого розвитку теорії кон¬ 
ституційного права України. 

02.02.12.107. 
342.849.2(477)(043.3) Шеверєва В. Є. Про¬ 

блеми правового регулювання передвиборної 
агітації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.02 / Шеверєва Віталіна Євгенів
на ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Муд
рого». — Х., 2011. — 22 с. 

Досліджено передвиборну агітацію як комп¬ 
лексну багатоелементну категорію науки кон¬ 
ституційного права та політико-правовий фено¬ 
мен. З 'ясовано її сутність, відповідність змістов¬ 
ним характеристикам, еволюції, специфіці пра¬ 
вового регулювання в Україні та за кордоном. 
Розкрито обмеження, форми і засоби її прове¬ 
дення, а також розв 'язано проблеми інституту 
передвиборної агітації у виборчому праві. Сфор¬ 
мульовано комплекс пропозицій щодо вдоскона¬ 
лення правового регулювання передвиборної аг¬ 
ітації в Україні. 

Статті 

02.02.12.108. 
342.849.2(477) Адашис Л. І. Тлумачення пе¬ 

редвиборної агітації та форми її здійснення 
політичними партіями на виборах народних де¬ 
путатів України / Л. І. Адашис / / Право і сусп¬ 
ільство. — 2011. — № 6. — С. 1 9 - 2 5 . 

Досліджено конституційно-правове регулю¬ 
вання порядку проведення політичними партія¬ 
ми передвиборної агітації. На підставі вітчизня¬ 
ного та зарубіжного досвіду проаналізовано ос¬ 
новні форми її здійснення. Виявлено ряд не¬ 
доліків нормативно-правового забезпечення пе¬ 
редвиборної агітації. Запропоновано шляхи 
вдосконалення законодавства України. 

02.02.12.109. 
342.1/4 Андрушко І. П. Категорія «інтерес» у 

конституційному праві: поняття та зміст / 
І. П. Андрушко / / Бюлетень Міністерства юс¬ 
тиції України. — 2011. — № 10. — С. 122-130 . 

Крізь призму науки конституційного права 
розкрито поняття та зміст категорії «інтерес». 
Звернуто увагу, що неможливо охопити всі інте¬ 
реси юридичною регламентацією, через це пра¬ 
вове опосередкування одержують найбільш 
істотні, суспільно значимі і типові інтереси. 
Сформульовано визначення категорії «інтерес» 
у конституційному праві. 

02.02.12.110. 
342(477) Андрушко І. П. Категорія «публіч¬ 

ний інтерес» у конституційному праві: поняття 
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та зміст / І. П. Андру шко / / Часопис Київсько¬ 
го університету права. — 2 0 1 1 . — № 4. — 
С. 1 3 7 - 1 4 1 . 

Досліджено категорію «публічний інтерес» у 
конституційному праві. Вказано на генезис та 
основні підходи щодо визначення цієї категорії. 
Акцентовано, що публічні інтереси є найвищим 
рівнем інтересів у конституційному праві Украї¬ 
ни. Зроблено висновок, що під публічними інте¬ 
ресами слід у першу чергу розуміти найбільш 
значущі інтереси у суспільстві та державі . 

02.02.12.111. 
342.519(477) Антонов В. О. Проблема взає¬ 

модії виконавчої влади у сфері національної без¬ 
пеки України / В. О. Антонов / / Держава і пра¬ 
во. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 186-190 . 

Досліджено проблеми, які пов'язані з підви¬ 
щенням ефективності взаємодії органів виконав¬ 
чої влади усіх рівнів у галузі забезпечення на¬ 
ціональної безпеки. Відмічено, що важливою 
проблемою є розмежування повноважень 
органів державної влади і управління в системі 
забезпечення та гарантування національної без¬ 
пеки. Зазначено, що подальше удосконалення 
системи управління національною безпекою є 
життєво важливим для своєчасного та адекват¬ 
ного реагування на сучасні виклики і загрози 
для Української держави. 

02.02.12.112. 
342.734(477) Б а р а б а ш Ю. Соціальні права 

громадян та можливості їх захисту Конституцій¬ 
ним Судом України (частина перша) / Юрій 
Барабаш / / Публічне право. — 2011. — № 4. — 
С. 1 5 - 2 2 . 

Розкрито основні підходи до захисту соціаль¬ 
них прав органами конституційної юрисдикції. 
Надано авторську інтерпретацію окремих кон¬ 
ституційних положень, які стосуються гаранту¬ 
вання соціальних прав. Висловлено пропозиції 
щодо вдосконалення практики конституційного 
судочинства у зазначеній сфері. 

02.02.12.113. 
342.511.2 Батанов О. В. Інавгурація Прези¬ 

дента як інститут конституційного права: аксіо-
логічні та онтологічні засади / О. В. Батанов / / 
Часопис Київського університету права. — 2011. 
— № 4. — С. 114 -119 . 

Досл іджено поняття «інавгурація». Вказано 
на проблеми в питаннях щодо етимологі ї та 
написання слова інавгурація. Здійснено аналіз 
такого інституту конституційного права , як 
інавгурація президента. Інавгурація розгляну¬ 
то як конституційний юридичний факт, консти¬ 
туційна традиція та політико-правовий символ 
і ритуал. 

02.02.12.114. 
342.511(477) Берназюк Я. О. Розпорядження 

Президента України як один із видів актів глави 

держави / Я. О. Берназюк / / Держава і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 152-158 . 

Здійснено дослідження сутності та конститу¬ 
ційно-правового характеру розпоряджень Прези¬ 
дента України, за результатами якого дано ав¬ 
торське визначення поняття розпорядження 
Президента України. Обґрунтовано їх класифі¬ 
кацію за попередньо визначеними критеріями. 
Виділено різновиди розпоряджень Президента 
України, виданих протягом останніх років. 

02.02.12.115. 
342.511(477) Волощук О. Т. Місце Президен

та у механізмі державної влади / О. Т. Волощук 
/ / Бюлетень Міністерства юстиції України. — 
2011. — № 12. — С. 2 3 - 3 3 . 

Проаналізовано основні аспекти проблеми 
конституційної регламентації та доктринального 
визначення місця Президента у механізмі дер¬ 
жавної влади з позицій концепції розподілу 
влад. Звернуто увагу, що факт невключення 
Президента України до жодної з трьох гілок 
влади не означає невизначеності у питанні про 
його правовий статус. Зазначено, що при всій 
універсальності доктрини розподілу влади, наяв¬ 
ності різних моделей для різних форм державно¬ 
го правління, що дозволяє використовувати 
досвід зарубіжних країн, вимагається розробка і 
застосування національних механізмів її реалі¬ 
зації. 

02.02.12.116. 
342.728 Гаєва Н. П. Право на свободу об'єд¬ 

нання як суб 'єктивне право / Н. П. Гаєва / / 
Часопис Київського університету права. — 2011. 
— № 4. — С. 123 -127 . 

Відмічено, що в правовій літературі вислов¬ 
люються різні точки зору з приводу структури 
(елементів) суб 'єктивних прав людини та гро¬ 
мадянина, що ускладнює з 'ясування їх змісту. 
Розглянуто право на свободу об ' єднання як 
суб 'єктивне право. Досліджено правову приро¬ 
ду права на свободу об ' єднання за сутністю, 
змістом та формою. Запропоновано дефінітивну 
формулу суб ' єктивного права на свободу об¬ 
'єднання. 

02.02.12.117. 
342.565.2(477) Григор'єв В. А. Повноваження 

Конституційного Суду України: проблеми реалі¬ 
зації і необхідність систематизації / В. А. Гри-
гор'єв / / Держава і право. Юридичні і політичні 
науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 158-164 . 

Проаналізовано повноваження Конституцій¬ 
ного Суду України з точки зору доцільності їх 
розширення й удосконалення їх системи. Дове¬ 
дено, що конституційні повноваження Конститу¬ 
ційного Суду України носять вичерпний харак¬ 
тер, розширювальному тлумаченню не підляга¬ 
ють, проте потребують чіткішої систематизації. 
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02.02.12.118. 
342.565.2(477) Дуброва О. Б. Поняття , 

суб'єкти та різновиди конституційного контролю 
(на прикладі України) / О. Б. Дуброва / / Бюле¬ 
тень Міністерства юстиції України. — 2011. — 
№ 12. — С. 8 8 - 9 7 . 

Досліджено доктринальну та нормативно-
правову базу у сфері (регулювання) конституц¬ 
ійного контролю. Виділено суб 'єкти, які прямо 
чи опосередковано його здійснюють. Наведено 
класифікацію правовидів. 

02.02.12.119. 
342.518(477) Ж у р б а Я. М. Взаємообумов-

леність форми правління держави та способу 
формування і відповідальність уряду / 
Я. М. Журба / / Д е р ж а в а і право. Юридичні і 
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 
2011. — Вип. 53. — С. 196 -202 . 

Стверджено, що визначення способу форму¬ 
вання уряду в державі спирається не на фор¬ 
мально закріплені процедури, а на те, хто має 
визначальний вплив на склад та політику уряду. 
Досліджено закономірності у механізмі держав¬ 
ної влади щодо формування та відповідальності 
уряду, які обумовлюються формою правління 
держави. Зазначено, що труднощі у теоретично¬ 
му визначенні способу формування уряду, пе¬ 
редбаченому Конституцією України, пов'язані з 
тим, що механізм змішаної форми правління був 
імплементований у конституційні норми з певни¬ 
ми недоліками, елементами, не властивими «кла¬ 
сичній» змішаній республіці. 

02.02.12.120. 
342.565.2(477) Івановська А. М. Питання 

політики і права в діяльності Конституційного 
Суду України / А. М. Івановська / / Універси¬ 
тетські наукові записки: Часопис Хмельниц. 
ун-ту управління та права: Право . Економіка. 
Управління. — Хмельницький, 2011. — Вип. 4. 
— С. 5 0 - 5 9 . 

Досліджено питання співвідношення політи¬ 
ки і права в діяльності органів конституційного 
контролю, функціональних меж діяльності Кон¬ 
ституційного Суду України, покликаних забезпе¬ 
чити для органу конституційної юрисдикції роль 
гаранта верховенства Конституції України у 
правотворчій і правозастосовчій практиці, не до¬ 
пустити перетворення Конституційного Суду 
України на орган, що став би інструментом для 
забезпечення інтересів окремих політичних сил. 
Висвітлено його позаполітичний статус неупе-
редженого арбітра в системі поділу влади. 

02.02.12.121. 
342.72/73:347.152 Косілова О. Правозахисні 

функції громадянського суспільства / Ольга 
Косілова / / Підприємництво, господарство і 
право. — 2011. — № 10. — С. 1 0 - 1 3 . 

Визначено зміст поняття «правозахисні функції 
громадянського суспільства». Проаналізовано 
функції громадянського суспільства у сфері захис-

ту прав і свобод громадян. Висвітлено роль гро¬ 
мадських організацій у реалізації цих функцій. 

02.02.12.122. 
342.727-053.2 Красицька Л. В. Про право ди¬ 

тини вільно висловлювати власні погляди та 
думки з усіх питань, що її стосуються / 
Л. В. Красицька / / Університетські наукові за¬ 
писки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та 
права: Право. Економіка. Управління. — Хмель¬ 
ницький, 2011 . — Вип. 4. — С. 8 0 - 8 6 . 

Звернуто увагу на міжнародно-правові стан¬ 
дарти щодо прав дитини вільно висловлювати 
власні погляди та свої думки з усіх питань. Роз¬ 
глянуто та систематизовано окремі правомоч¬ 
ності вітчизняного права дитини вільно вислов¬ 
лювати власні погляди та думки з усіх питань, 
що торкаються дитини. Проаналізовано особли¬ 
вості його здійснення. З 'ясовано, як встановити, 
що дитина може висловлювати свою думку. 

02.02.12.123. 
342.5 Ладиченко В. Системна єдність дер¬ 

жавної влади як гарантія державно-правової 
цілісності / Віктор Ладиченко / / Публічне пра¬ 
во. — 2011. — № 4. — С. 2 4 3 - 2 4 9 . 

Розглянуто державну владу як цілісну систе¬ 
му. Досліджено процеси цілеспрямованої діяль¬ 
ності, через яку виражається сутність держави 
як єдиного організму. Акцентовано увагу на по¬ 
єднанні принципів автономності елементів і су¬ 
веренної єдності політичного цілого. 

02.02.12.124. 
342.53(477) .001.73 Ладиченко В. Якими бу¬ 

дуть функції українського парламенту / Віктор 
Ладиченко / / Юридична Україна. — 2011 . — 
№ 9. — С. 1 8 - 2 2 . 

Обґрунтовано думку щодо конституційної 
реформи, яка була покликана забезпечити зміну 
форми правління в Україні. Визначено шляхи 
розвитку сучасного парламентаризму. Звернуто 
увагу на точку зору науковців про зменшення 
ролі парламенту. Висвітлено місце парламенту в 
системі вищих державних органів. Зазначено, 
щоб український парламент посів належне місце 
серед структур влади, необхідне творче застосу¬ 
вання на українському ґрунті кращого зарубіж¬ 
ного досвіду. 

02.02.12.125. 
342.846(477) Лазарев А. Принципи діяль¬ 

ності Центральної виборчої комісії в Україні / 
А. Лазарев / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 
— К., 2011 . — Вип. 88. — С. 118 -122 . 

Розглянуто поняття принципів діяльності 
Центральної виборчої комісії в Україні. З'ясова¬ 
но їх систему та визначено зміст кожного з них, 
зокрема, принципів: верховенства права, закон¬ 
ності, незалежності , компетентності, об'єктив¬ 
ності, професійності, колегіальності розгляду і 
вирішення питань, обґрунтованості прийнятих 
рішень, відкритості, гласності. 
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02.02.12.126. 
342.38:342.34 Литвинов О. Право на участь в 

управлінні державними справами в умовах рес¬ 
публіканської форми правління / Олександр 
Литвинов / / Публічне право. — 2011. — № 3. 
— С. 3 5 - 4 1 . 

Наголошено на необхідності на етапі консти¬ 
туційного реформування встановити більш 
чіткий зв 'язок між принципом народовладдя та 
правом на участь в управлінні державними спра¬ 
вами, що є головним правом у правовому ста¬ 
тусі громадянина. Проаналізовано зміст права 
на участь в управлінні державними справами в 
умовах дії республіканських традицій. Виявлено 
проблемні питання його гарантування та визна¬ 
чено способи їх усунення. 

02.02.12.127. 
342.573(477):342.553 Максакова Р. Достроко¬ 

ве припинення повноважень представницьких 
органів влади як предмет всеукраїнського рефе¬ 
рендуму: позиція держави / Руслана Максако¬ 
ва / / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 8. — С. 113-116 . 

Звернуто увагу, що Конституція України пря¬ 
мо не закріплює можливість проведення рефе¬ 
рендумів щодо дострокового припинення повно¬ 
важень Верховної Ради України або Президента 
України. Проаналізовано позицію органів дер¬ 
жавної влади щодо можливості дострокового 
припинення повноважень представницьких 
органів влади шляхом всеукраїнського референ¬ 
думу. Зазначено, що робота над удосконаленням 
чинного законодавства України має вестись у 
напрямі вирішення колізій конституційних норм, 
а питання дострокового припинення повноважень 
представницьких органів влади як предмет всеук¬ 
раїнського референдуму буде вирішено остаточно 
лише за умови чіткого визначення в тексті Ос¬ 
новного Закону переліку питань, які не можуть 
бути предметом всеукраїнського референдуму. 

02.02.12.128. 
342.727(477) Мацькевич М. М. Культурні 

права та свободи людини і громадянина в Ук¬ 
раїні: ціннісно-правовий аспект / М. М. Мацьке-
вич / / Право України. — 2 0 1 1 . — № 9. — 
С. 2 0 8 - 2 1 4 . 

Розглянуто ціннісно-правовий аспект консти¬ 
туційних культурних прав та свобод людини і 
громадянина. Проаналізовано юридичний зміст і 
сутність суб'єктивних культурних прав та сво¬ 
бод громадянина в Україні. Обґрунтовано пози¬ 
цію, згідно з якою культурні права та свободи 
людини і громадянина мають соціальну та осо-
бистісну цінність. 

02.02.12.129. 
342.34(477) Мірошниченко Ю. Р. Конститу¬ 

ційно-правові засади визначення категорії «на¬ 
род» як основного суб'єкта народовладдя в Ук¬ 
раїні / Ю. Р. Мірошниченко / / Бюлетень 
Міністерства юстиції України. — 2011. — № 12. 
— С. 3 4 - 3 9 . 

Відмічено, що в Основному Законі України 
категорія «Український народ» вживається в 
трьох різних за своїм змістовним навантажен¬ 
ням значеннях, що не сприяє розвитку науки 
конституційного права в аспекті сутнісного ро¬ 
зуміння народу як суб'єкта народовладдя в Ук¬ 
раїні. Досліджено юридичну категорію «народ» 
через призму конституційно-правового регулю¬ 
вання здійснення народом своєї влади. Рекомен¬ 
довано, якщо в Конституції України терміни 
«Український народ», «народ», «громадяни Ук¬ 
раїни всіх національностей», «громадяни Украї¬ 
ни» вживаються як рівнозначні, то варто пере¬ 
глянути всі випадки використання цих кате¬ 
горій, щоб у кожному конкретному положенні 
використати найбільш адекватний термін. 

02.02.12.130. 
342.34(477) Мірошниченко Ю. Проблеми 

конституційно-правового регулювання реалізації 
принципу народного суверенітету як фундамент 
народовладдя в Україні / Ю. Мірошниченко / / 
Право України. — 2011. — № 8. — С. 2 6 2 - 2 7 3 . 

Розглянуто проблеми конституційно-правово¬ 
го регулювання реалізації принципу народного 
суверенітету. З 'ясовано його співвідношення з 
народовладдям. Встановлено причини нечіткості 
цього принципу в Конституції України. Сформу¬ 
льовано пропозиції щодо змін відповідних поло¬ 
жень Основного Закону держави. 

02.02.12.131. 
342.57(477) Мірошниченко Ю. Р. Установча 

влада Українського народу: сутність, зміст, про¬ 
блеми та перспективи конституційно-правового 
регулювання / Ю. Р. Мірошниченко / / Право 
України. — 2011. — № 10. — С. 1 8 5 - 1 9 1 . 

Відмічено, що ґрунтовне розуміння явища та 
феномена установчої влади дає змогу системно 
підійти для вирішення багатьох проблемних пи¬ 
тань і відбудувати у процесі конституційної ре¬ 
форми таку суспільну модель організації власної 
держави, яка сприятиме розвитку громадського 
суспільства, прямої демократії , народовладдя 
тощо. Досліджено та сформульовано наукові 
підходи щодо питання юридичної природи, 
суб'єкта, акта, органу та змісту установчої вла¬ 
ди Українського народу. 

02.02.12.132. 
342.4(477) Мішина Н. Європеїзація конститу¬ 

ційного права України: проблеми і перспективи 
/ Наталя Мішина / / Публічне право. — 2011. 
— № 3. — С. 1 2 - 1 9 . 

Звернуто увагу, що основною концептуаль¬ 
ною проблемою, яка уповільнює процес набли¬ 
ження норм галузі конституційного права Украї¬ 
ни до сучасних європейських норм є концепція 
розвитку галузі на подальшому вдосконаленні 
формування та функціонування органів публіч¬ 
ної влади. Тож залишаються осторонь інші скла¬ 
дові предмета правової регламентації галузі. 
Рекомендовано проводити європеїзацію норм 
цієї галузі таким чином, щоб такі властиві кон-
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ституційному праву в демократичних державах 
риси, як адаптивність інститутів і положень 
права до нових процесів розвитку і постійна 
перевірка конституційних догм і рецепція нових 
імпульсів розвитку, використовувалися щодо 
всіх, а не тільки до окремих інститутів галузі 
конституційного права України. 

02.02.12.133. 
342.413(477) Наливайко Л. P. Поняття полі

тичної функції Української держави / Л. Р. Нали
вайко, М. В. Бєляєва / / Бюлетень Міністерства 
юстиції України. — 2011. — № 10. — С. 5 4 - 6 4 . 

Проаналізовано інтерпретації змісту терміна 
«політична функція Української держави». Виз¬ 
начено її місце в системі об 'єктивних функцій 
сучасної держави. Виокремлено та обґрунтовано 
наукові підходи до розуміння змісту політичної 
функції Української держави в умовах форму¬ 
вання громадянського суспільства. 

02.02.12.134. 
342(477).001.73 Невідомий В. І. Основні моти¬ 

ви реформування вітчизняного конституційного 
законодавства / В. І. Невідомий / / Проблеми за¬ 
конності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого. — Х., 2011. — Вип. 113. — С. 2 3 - 3 3 . 

Констатовано, що вітчизняне конституційне 
законодавство на сьогодні не позбавлене певних 
внутрішніх колізій та прогалин, що є підставою 
для висновку про його логічну суперечливість та 
неповноту. Виявлено ті ключові формальні та 
змістовні невідповідності чинного конституцій¬ 
ного законодавства України, спрямованістю на 
усунення яких має визначатись його подальше 
реформування. Зазначено, що раціональність 
визначення напрямів подальшого реформування 
та вдосконалення вітчизняного конституційного 
законодавства передбачає врахування тих обста¬ 
вин, що фігурують у якості базових мотивуючих 
чинників самого його перегляду. 

02.02.12.135. 
342.5.001.73 Невідомий В. Структурні транс¬ 

формації сучасного суспільства та реформуван¬ 
ня конституційних основ Української держави / 
В. Невідомий / / Право України. — 2011. — № 8. 
— С. 2 7 4 - 2 8 2 . 

Обґрунтовано доцільність та визначення ос¬ 
новних напрямків узгодження вітчизняних кон¬ 
ституційних реформ у сфері організації держав¬ 
ної влади з динамікою структурних перетворень 
сучасної соціально-політичної реальності . Про¬ 
аналізовано вплив цієї динаміки на реалізацію 
принципу поділу влади, а також на реформуван¬ 
ня в основних її підсистемах. 

02.02.12.136. 
342.72/73(477) Панасюк В. В. Конституційно-

правовий статус особи. Український вимір / 
В. В. Панасюк / / Бюлетень Міністерства юс¬ 
тиції України. — 2011. — № 10. — С. 131 -1 3 8 . 

Розкрито суть інституту конституційно-пра-

вового статусу особи. Визначено його складові. 
Проведено теоретико-правовий аналіз головних 
аспектів конституційно-правового статусу особи 
в Україні. 

02.02.12.137. 
342.096 Приходько Х. В. Категорія «техно¬ 

логії» в теорії конституційного процесу / 
X. В. Приходько / / Часопис Київського універ¬ 
ситету права. — 2011. — № 4. — С. 127 -132 . 

Конституційний процес досліджено в аспекті 
прикладного застосування його методологічного 
інструментарію. Запропоновано визначення кон¬ 
ституційного процесу як системного комплексу 
конституційно-процесуальних технологій. Розг¬ 
лянуто змістовні інструментально-функціональні 
складові конституційно-процесуальних техно¬ 
логій, серед яких конституційно-процесуальні 
принципи, конституційно-процесуальні строки, 
конституційно-процесуальна відповідальність. 

02.02.12.138. 
342.76(477) Скрипнюк О. Конституційно-пра¬ 

вове регулювання обмеження прав і свобод 
людини і громадянина в Україні / Олександр 
Скрипнюк / / Публічне право. — 2011. — № 3. 
— С. 5 - 1 1 . 

Підкреслено, що діючу нині систему прав і 
свобод людини і громадянина, що гарантується 
Конституцією України, розроблено з урахуван¬ 
ням міжнародно-правових актів. Проаналізовано 
питання конституційно-правового регулювання 
обмеження прав і свобод людини і громадянина 
в межах ст. 64 Конституції України. З 'ясовано 
їхні характер, порядок, строки, процедуру та 
предметні межі. Наголошено, що зазначені у 
статті випадки можливого обмеження конститу¬ 
ційних прав і свобод громадян України повністю 
відповідають вимогам міжнародно-правових до¬ 
кументів і є лігитимними. 

02.02.12.139. 
342.72/73(477) Скрипнюк О. Права та свобо¬ 

ди людини в конституційній системі України (ча¬ 
стина перша) / Олександр Скрипнюк / / 
Публічне право. — 2011. — № 4. — С. 6 - 1 4 . 

Проаналізовано теоретико-методологічні, 
правотворчі і правозастосовні аспекти конститу¬ 
ційних прав і свобод людини в конституційній 
системі України та визначено їх відповідності 
європейським та світовим нормам. Запропонова¬ 
но способи, напрями й засоби вдосконалення 
гарантій прав і свобод людини в Україні. 

02.02.12.140. 
342.534(477) Словська І. Є. Професійність 

народних депутатів України як засіб підвищення 
довіри до парламенту / І. Є. Словська / / Держа¬ 
ва і право. Юридичні і політичні науки : зб. 
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 191-196 . 

Проаналізовано зв 'язок між рівнем довіри до 
Верховної Ради України і професійністю народ-
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них депутатів. Наголошено, що народні депута
ти, які обіймають посади протягом кількох ка
денцій парламенту, перешкоджають появі нової 
генерації політиків. Запропоновано методи по¬ 
кращення їх фахових якостей. 

02.02.12.141. 
342.518(477) Совгиря О. Види та правова 

природа актів Кабінету Міністрів України / 
Ольга Совгиря / / Юридична Україна. — 2011. 
— № 8. — С. 3 9 - 4 5 . 

Проаналізовано питання щодо поняття, пра¬ 
вової природи та видів актів Кабінету Міністрів 
України. Обґрунтовано необхідність досліджен¬ 
ня саме конституційно-правової природи зазна¬ 
чених актів. Охарактеризовано ознаки актів Ка¬ 
бінету Міністрів України, що дозволить говори¬ 
ти про них як про окремий вид юридичних актів. 
Окрему увагу приділено визначенню місця і вла¬ 
стивостей нормативно-правових актів уряду в 
системі законодавства України. 

02.02.12.142. 
342.565.2(477) Совгиря О. Місце актів Кон¬ 

ституційного Суду України у правовому забезпе¬ 
ченні діяльності Кабінету Міністрів України / 
О. Совгиря / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 
— К., 2011. — Вип. 88. — С. 5 7 - 6 0 . 

Досліджено проблеми правового регулюван¬ 
ня діяльності вищого органу виконавчої влади в 
аспекті визначення у механізмі такого регулю¬ 
вання місця актів Конституційного Суду Украї¬ 
ни. Зокрема, з ' ясовано, що на сьогодні акти 
Конституційного Суду України мають регулюю¬ 
чий вплив щодо складу уряду, статусу міністрів, 
визначення правової природи відповідальності 
урядовців, змісту принципів діяльності уряду, 
розв 'язання т. зв. «компетенційних спорів». Ок¬ 
реслено перспективи такого регулювання у час¬ 
тині сприяння знаходження політико-правового 
балансу між парламентом, главою держави та 
урядом. 

02.02.12.143. 
342.518(477) Совгиря О. Правове регулюван¬ 

ня формування уряду: досвід зарубіжних країн 
та проблеми вітчизняного законодавства / 
О. Совгиря / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 
— К., 2011. — Вип. 89. — С. 3 8 - 4 1 . 

Досліджено питання стосовно історії та про¬ 
блем законодавчого регулювання порядку фор¬ 
мування Кабінету Міністрів України, що поста¬ 
ли у зв ' я зку із «поверненням» до Конституції 
України 1996 р. та прийняттям ЗУ «Про Кабінет 
Міністрів України» від 7 жовтня 2010 р. Про¬ 
аналізовано досвід зарубіжних країн із зазначе¬ 
ної проблеми з метою виявлення тих положень, 
які можуть бути застосовані у вітчизняній прак¬ 
тиці державотворення. 

02.02.12.144. 
342.518(477) Совгиря О. Процедура прийнят¬ 

тя актів уряду: конституційно-правові аспекти / 
О. Совгиря / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 
— К., 2011. — Вип. 87. — С. 2 9 - 3 5 . 

З позицій конституційного права, тобто з 
акцентом на участі у цій процедурі вищих 
органів державної влади, досліджено процедуру 
прийняття актів Кабінету Міністрів України, що 
включає стадії підготовки проектів актів Кабіне¬ 
ту Міністрів України, їх безпосереднього прий¬ 
няття , оприлюднення та набрання ними чин¬ 
ності. Вказано на існування потреби у Дер¬ 
жавній програмі розвитку законодавства Украї¬ 
ни, яка б консолідувала зусилля і бачення всіх 
причетних до законотворчості суб'єктів та була 
науково обґрунтованою. 

02.02.12.145. 
342:341.242 Терлецький Д. С. Поняття і ме¬ 

ханізм конституційної імплементації міжнарод¬ 
них договорів / Д. С. Терлецький / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 132-137 . 

На основі системного підходу обґрунтовано 
думку про необхідність розширення рамок на¬ 
укового дослідження і виділення конституцій¬ 
ної імплементаці ї м іжнародних договорів в 
цілому як самостійної складової більш загаль¬ 
ного явища національної імплементації міжна¬ 
родно-правових норм. У з в ' я з к у з цим комп¬ 
лексно розглянуто механізм конституційної 
імплементаці ї м іжнародних договорів . Виок¬ 
ремлено його правову, організаційну та функ¬ 
ціональну складові . 

02.02.12.146. 
342.8(477).001.76 Тешенко Т. В. Актуальні 

проблеми вдосконалення законодавства України 
про місцеві вибори в інтересах жителів територ¬ 
іальних громад / Т. В. Тешенко / / Проблеми за¬ 
конності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого. — X., 2011. — Вип. 113. — С. 3 4 - 3 9 . 

Підкреслено, що основні засади реформуван¬ 
ня виборчого законодавства пов'язані з утверд¬ 
женням як у законодавстві , так і у виборчій 
практиці таких загальноприйнятих принципів 
виборчого права, як змагальність, альтерна¬ 
тивність, гласність, публічність, законність, вер¬ 
ховенство права, розширення сфери судового 
захисту виборчих прав, запровадження більш 
чіткого правового регулювання всіх виборчих 
процедур. Досліджено теоретичні і практичні 
положення з удосконалення чинного виборчого 
законодавства України про місцеві вибори в 
інтересах жителів місцевих громад. Зазначено, 
що наповнення сучасним змістом законодавчої 
бази місцевого самоврядування прямо залежить 
від загальнополітичних процесів, які відбувають¬ 
ся в даний час в Україні. 
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02.02.12.147. 
342.8(477) Тимошенко І. Сутність виборчих 

прав громадян України та їх місце в загальній 
системі прав і свобод / Ірина Тимошенко / / 
Публічне право. — 2011. — № 4 . — С. 4 9 - 5 6 . 

Досліджено виборчі права, які формують 
конституційний статус особи, їхні сутність, оз¬ 
наки та властивості . Значну увагу приділено 
такій властивості , як комплектність виборчих 
прав, що пов'язує як конституційні, так і похідні 
правові можливості громадян України. 

02.02.12.148. 
342.72/73(477):572 Тиріна М. П. Теоретичні 

аспекти конституційного регулювання біологіч¬ 
них прав та свобод людини в Україні / М. П. Ти-
ріна / / Держава і право. Юридичні і політичні 
науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 2 0 2 - 2 0 7 . 

Проаналізовані норми Конституції України, 
які прямо чи опосередковано стосуються біоло¬ 
гічних прав та свобод людини та громадянина. 
Розглянуто необхідність їх закріплення в Основ¬ 
ному Законі держави . Обґрунтовано значення 
конституційного права в регулюванні прав лю¬ 
дини. 

02.02.12.149. 
342.417(477) Тисянчин В. Конституційна мо¬ 

дель економічної системи в Україні: основні на¬ 
прями вдосконалення / Володимир Тисянчин / / 
Публічне право. — 2011. — № 3. — С. 2 6 2 - 2 6 6 . 

Проаналізовано конституційну модель еконо¬ 
мічної системи в Україні в сучасних реаліях. 
З 'ясовано основні напрями вдосконалення кон¬ 
ституційного регулювання економіки. Зроблено 
висновок про принципову специфіку соціально-
економічних прав людини, закріплених у Кон¬ 
ституції України. 

02.02.12.150. 
347.18(477):329 Ущапівська Л. В. Правові 

проблеми створення об 'єднань громадян в Ук¬ 
раїні / Л. В. Ущапівська / / Д е р ж а в а і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011 . — Вип. 53. — С. 3 7 8 - 3 8 4 . 

Проаналізовано чинне законодавство України 
щодо об'єднань громадян. Визначено та дослід¬ 
жено правові проблеми щодо створення об'єд¬ 
нань громадян в Україні. Запропоновано зміни 
до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців» та ЗУ 
«Про об'єднання громадян». 

02.02.12.151. 
342.4(477)"1991/2011" Федоренко В. Л. Роз¬ 

виток державотворення незалежної України: 
конституційно-правовий вимір / В. Л. Федорен-
ко / / Бюлетень Міністерства юстиції України. 
— 2011. — № 8/9. — С. 5 - 1 5 . 

Розглянуто конституційно-правові аспекти 
основних віх державотворення та правотворен-

ня в Україні від часу проголошення її незалеж¬ 
ності до сьогодення (1991-2011 рр.). Доведено, 
що генезис української державност і отримав 
своє найбільш повне правове втілення в Консти¬ 
туції України. Проаналізовано досвід, здобутки і 
прорахунки конституційного розвитку України. 
Визначено перспективи подальшого вдоскона¬ 
лення Основного Закону. 

02.02.12.152. 
342.52(477) Фрицький Ю. Правові засади 

реалізації законодавчої влади Верховною Радою 
України / Юрій Фрицький / / Публічне право. — 
2011. — № 4. — С. 3 7 - 4 3 . 

На основі історико-правового та нормативно¬ 
го аналізу поняття парламенту визначено ос¬ 
новні ознаки Верховної Ради України під кутом 
зору її функції як органу законодавчої влади. 
Сформульовано визначення поняття «законодав¬ 
ча влада в Україні». 

02.02.12.153. 
347.97/99(477) Халюк С. О. Конституційно-

правові гарантії діяльності Вищої ради юстиції / 
С. О. Халюк / / Бюлетень Міністерства юстиції 
України. — 2011. — № 10. — С. 7 1 - 7 7 . 

Визначено гарантії діяльності Вищої ради 
юстиції України та з ' ясовано їх значення при 
реалізації нею своїх повноважень. Здійснено 
аналіз чинного законодавства України щодо кон¬ 
ституційно-правових гарантій діяльності Вищої 
ради юстиції. Внесено деякі пропозиції щодо 
посилення правового статусу Вищої ради юс¬ 
тиції як однієї із ланок у системі державних 
органів в Україні. 

02.02.12.154. 
342(477) Цоклан В. Система джерел консти¬ 

туційного права в контексті розвитку вітчизня¬ 
ного конституціоналізму: тенденції та перспек¬ 
тиви / Віктор Цоклан / / Публічне право. — 
2011. — № 3. — С. 2 0 - 2 6 . 

Виявлено основні тенденції і шляхи розвитку 
системи джерел конституційного права України 
у контексті ґенези вітчизняного конституціонал¬ 
ізму. Здійснено правову характеристику відпов¬ 
ідних тенденцій, враховуючи новели чинного 
конституційного законодавства України, обумов¬ 
лені рішенням Конституційного Суду України 
від 30 вересня 2010 р. № 20-рп, яким було 
відновлено дію Конституції України від 28 черв¬ 
ня 1996 р. 

02.02.12.155. 
342.5(477) Шатіло В. Структурно-функціо¬ 

нальні та конституційні принципи побудови ме¬ 
ханізму державної влади / В. Шатіло / / Вісник 
Київського національного університету ім. 
Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011 . — 
Вип. 88. — С. 5 1 - 5 4 . 

Розглянуто співвідношення між структурно-
функціональними та конституційними принципа¬ 
ми побудови механізму державної влади, а та¬ 
кож визначено взаємозв 'язок між конституцій-
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ними нормами-аксіомами й нормами-принципами 
та структурними особливостями побудови кон¬ 
ституційного механізму державної влади в Ук¬ 
раїні. Зазначено, що принципи нашої держави і 
державного ладу є пріоритетними, основними, 
але не єдиними. Відмічено, що опосередковано 
Конституція України закріплює й низку інших 
принципів держави (субсидіарних принципів), 
зокрема принципи національної держави і прин¬ 
цип світської держави. 

02.02.12.156. 
347.7(477)-053.2/5 Швець І. В. Нормативне 

регулювання конституційно-правового статусу 
дитини в Україні / І. В. Швець / / Бюлетень 
Міністерства юстиції України. — 2011. — № 10. 
— С. 139-146 . 

Досліджено акти міжнародно-правового ха¬ 
рактеру, які визначають міжнародні стандарти 
прав дитини, а також відповідні національні нор¬ 
мативно-правові акти та ступінь виконання Ук¬ 
раїною зобов ' я зань згідно з Конвенцією про 
права дитини. Обґрунтовано думку про не¬ 
обхідність посилення конституційно-правового 
статусу дитини в Україні шляхом підняття захи¬ 
сту прав дитини на підгалузевий рівень, що 
сприятиме його вдосконаленню. 

Див. також: 07.02.12.708. 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ 
КРАЇН 

Книги 

02.02.12.157. 
342(470)(075.8) Баглай М. В. Конституцион¬ 

ное право Российской Федерации : учебник для 
вузов / М. В. Баглай. — 9-е изд., изм. и доп. — 
М. : НОРМА, 2011. — 767 с. 

Настоящий учебник, представляющий собой 
девятое , измененное и дополненное, издание, 
написан известным российским ученым, членом-
корреспондентом Российской академии наук, 
профессором, доктором юридических наук. 
В нем освещаются институты конституционного 
права, которые формируются и развиваются 
после принятия Конституции РФ. Читатель по¬ 
лучит знания о новых законах, регулирующих 
права и свободы граждан, механизм государ¬ 
ственной власти. Отличительной чертой данного 
учебника является стремление автора дать уг¬ 
лубленные теоретические знания по всем вопро¬ 
сам, а также ввести в учебный процесс практи¬ 
ку Конституционного Суда РФ. 

Реферати 

02.02.12.158. 
342 .849 .2 :323 .23 :659 .4(73+430) Андриано¬ 

ва М. А. Правовое регулирование участия 
средств массовой информации в предвыборной 

агитации в современных зарубежных странах 
(на примере США и Германии) / М. А. Андриа
нова / / Ж у р н а л зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения. — 2011. — № 3. 
— С. 3 6 - 4 2 . 

Статья М. А. Андрианова будет интересна 
читателям по нескольким причинам. Во-первых, 
анализом правового регулирования участия 
средств массовой информации в избирательном 
процессе в США и ФРГ; во-вторых, заявленной 
автором проблемой реализации принципа равно¬ 
го доступа кандидатов к бесплатному эфирному 
времени и печатной площади вовремя избира¬ 
тельной кампании. 

Автором установлено, что в исследуемых го¬ 
сударствах избирательное законодательство 
представлено на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, что соответствует пра¬ 
вовому опыту Российской Федерации. 

Важным представляется наблюдение автора 
о том, что в соответствии с законодательством 
США эфирное время предоставляется исключи¬ 
тельно на платной основе, в то время как зако¬ 
нодательство европейских государств предус¬ 
матривает обязательное наличие бесплатного 
эфирного времени или печатной площади. 

Автор делает вывод о соответствии законода¬ 
тельства США и ФРГ общим демократическим 
принципам проведения предвыборной агитации 
в средствах массовой информации. 

Н. Ю. Кацин 

02.02.12.159. 
342.7(44) Пилипенко А. Н. Защитник прав во 

Франции / А. Н. Пилипенко / / Ж у р н а л зарубеж¬ 
ного законодательства и сравнительного право¬ 
ведения. — 2011. — № 3. — С. 4 3 - 4 9 . 

Проблема эффективной защиты прав челове¬ 
ка остается одной из важных задач нашего вре¬ 
мени. Это также остается актуальным и для 
европейских государств, где институты граж¬ 
данского общества получили свое наибольшее 
развитие и где защита прав человека постоянно 
находится в фокусе общественного внимания. 

В статье рассмотрено появление защитника 
прав во Франции, независимого конституционно¬ 
го органа, ориентированного на защиту прав и 
свобод граждан. Исследованием установлена 
также опасность поглощения этим новым орга¬ 
ном других правозащитных органов и сосредото¬ 
чение в нем большого объема полномочий, что 
потенциально может сказаться на конфликте 
компетенций и его бюрократизации. 

Автор статьи также прослеживает противо¬ 
речие подхода к процедуре легитимации защит¬ 
ника прав традиционному для европейских госу¬ 
дарств подходу, что может привести к пониже¬ 
нию его эффективности как очень важного 
субъекта в процессе защиты прав человека. 

Н. Ю. Кацин 

02.02.12.160. 
378.147:342 Троицкая А. Образование для 

компетентного юриста: сравнительный метод и 
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саве-law в конституционном праве / Александра 
Троицкая / / Сравнительное конституционное 
обозрение. — 2012. — № 1. — С. 4 7 - 5 6 . 

Статья открывает серию публикаций, посвя¬ 
щенных методике преподавания конституцион¬ 
но-правовых дисциплин. Принятие новых стан¬ 
дартов высшего профессионального образова¬ 
ния актуализирует исследования, имеющие це¬ 
лью сохранение традиции фундаментального 
юридического образования, поиск и обоснова¬ 
ние применения новых приемов обучения сту¬ 
дентов. 

Проанализированы основные подходы к срав¬ 
нению как к методу получения научного знания, 
умение пользоваться которым должно быть 
сформировано у студентов, а также оценивается 
эффект и определяется стратегия работы в ходе 
занятий не только с нормативным материалом, 
но и правоприменительными решениями, что 
призвано обеспечить более глубокие знания сту¬ 
дентов, в том числе в области сравнительного 
конституционализма. 

З.-О. Н. Козловская 

Статті 

02.02.12.161. 
342.565.2(470) Авакьян С. А. Юбилей Кон¬ 

ституционного Суда Российской Федерации: не¬ 
которые итоги и размышления / Сурен Адибе-
кович Авакьян / / Конституционное и муници¬ 
пальное право. — 2011. — № 10. — С. 2 - 4 . 

Рассмотрены некоторые итоги деятельности 
Конституционного Суда РФ за прошедшие 
20 лет. Внесены предложения по дальнейшему 
совершенствованию конституционного правосу¬ 
дия в России. 

02.02.12.162. 
342.565.2(470):35.082.6 Арановский К. В. Ин¬ 

ститут присяги судьи Конституционного Суда 
РФ: истоки, особенности, значение / Констан
тин Викторович Арановский, Сергей Дмитри¬ 
евич Князев / / Ж у р н а л российского права. — 
2011. — № 10. — С. 1 3 4 - 1 4 1 . 

Исследованы вопросы присяги, которую 
предназначено принести и затем исполнить су¬ 
дье Конституционного Суда РФ. Присяга пред¬ 
ставлена в исторической ретроспективе , в ее 
религиозном происхождении и в общем контек¬ 
сте, определяющем правовой смысл клятвы, с 
сопоставлением этого института с условиями 
приведения к присяге судейства в иностранной 
практике и в практике судов иных юрисдикций 
России. Изложены условия и последствия при¬ 
несения присяги, процессуальные и материаль¬ 
но-правовые аспекты, ее значение в легализации 
судейского назначения. 

02.02.12.163. 
342.565.2(470) Ашхотов З. А. Конституцион¬ 

ный Суд Российской Федерации как субъект 
права законодательной инициативы / Залимгери 

Асланбекович Ашхотов / / Ж у р н а л российского 
права. — 2011. — № 8. — С. 4 0 - 4 8 . 

Изучены вопросы реализации Конституцион¬ 
ным Судом РФ права законодательной инициа¬ 
тивы, предоставленного ему Конституцией РФ. 
Обращено внимание на особенность юридичес¬ 
кой природы решений Конституционного Суда 
РФ, которые позволяют ему корректировать 
нормы законов, не прибегая к использованию 
предоставленного права законодательной иници¬ 
ативы. На основе комплексного изучения про¬ 
блемы даны рекомендации и предложения по 
совершенствованию законодательства. 

02.02.12.164. 
342(73).001.31 Берлявский Л. Г. Теории кон¬ 

ституционной интерпретации в США / Леонид 
Гарриевич Берлявский / / Конституционное и 
муниципальное право. — 2011 . — № 10. — 
С. 7 7 - 7 8 . 

В компетенцию Верховного Суда США вхо¬ 
дит судебный конституционный контроль, кото¬ 
рый берет начало с решения по делу Marbury v. 
Madison , 1803. Толкование конституционных 
установлений осуществляется в соответствии с 
разработанными в науке конституционного пра¬ 
ва США доктринами оригинализма (формализ¬ 
ма, текстуализма), ориентации конституционно¬ 
го права на систему общего права, доктрину 
«юридического активизма». Концепция «живой 
конституции» базируется на идее социальных 
изменений, эволюции правовой системы и Ос¬ 
новного закона. 

02.02.12.165. 
342.8(410).001.73 Берлявский Л. Трансформа¬ 

ция избирательной системы Великобритании / 
Леонид Берлявский / / Сравнительное конститу¬ 
ционное обозрение. — 2011. — № 4. — С. 4 7 - 5 3 . 

Рассмотрены основные направления транс¬ 
формации избирательной системы Великобри¬ 
тании, проанализировано британское электо¬ 
ральное законодательство. Сделан вывод о том, 
что в Великобритании на выборах разного 
уровня в настоящее время применяются прак¬ 
тически все существующие ныне модификации 
мажоритарной и пропорциональной избира¬ 
тельных систем. 

02.02.12.166. 
342.565.2(470) Блохин П. О некоторых про¬ 

блемах, связанных с издержками на обращение 
в Конституционный Суд РФ с жалобой на нару¬ 
шение законом конституционных прав и свобод 
/ Павел Блохин / / Сравнительное конституци¬ 
онное обозрение. — 2011. — № 4. — С. 1 1 1 - 1 2 1 . 

Рассмотрены некоторые проблемы, касающи¬ 
еся расходов, которые несут граждане при обра¬ 
щении в Конституционный Суд РФ. Отмечены 
пробелы и коллизии законодательного регулиро¬ 
вания данного вопроса, а также проблемы, по¬ 
явившиеся вследствие переезда Конституцион¬ 
ного Суда в Санкт-Петербург, и предложены 
возможные пути их преодоления. 

27 



02.02.12.167. 
342.565.4(437.1/2+437.6) Бобек М. Админис¬ 

трирование судов в Чешской Республике: в по¬ 
иске конституционного баланса / Михаил Бобек 
/ / Сравнительное конституционное обозрение. 
— 2011. — № 4. — С. 2 0 - 3 8 . 

Статья посвящена администрированию судов 
в Чехии и Словакии. Сравнение недавних зако¬ 
нодательных изменений и соответствующей су
дебной практики в этих странах демонстрирует, 
что во всех посткоммунистических обществах 
проблемы, связанные с администрированием 
судов, одинаковы, независимо оттого, какая ин¬ 
ституциональная модель была выбрана, то есть 
был ли в данной стране учрежден самостоятель¬ 
ный судебный совет или нет. Более того, как 
показывает сегодняшняя ситуация в Словакии, 
создание независимого судебного совета в от¬ 
сутствие развитой политической культуры мо¬ 
жет привести к «монополизации» нового инсти¬ 
тута представителями старой коммунистической 
судебной элиты и выведению его из-под контро¬ 
ля других государственных институтов и обще¬ 
ства под предлогом соблюдения принципа неза¬ 
висимости судов. 

02.02.12.168. 
342.565.2(470) Бондарь Н. С. Конституцион¬ 

ное правосудие и развитие конституционной 
юриспруденции в России / Николай Семенович 
Бондарь / / Ж у р н а л российского права. — 2011. 
— № 10. — С. 3 5 - 4 6 . 

На основе авторского понимания конституци¬ 
онного правосудия, воплощающего в себе един¬ 
ство государственно-властной и доктринально-
исследовательской деятельности, проанализиро¬ 
ваны новые тенденции развития конституцион¬ 
ной юриспруденции. Раскрыта роль Конституци¬ 
онного Суда РФ в расширении системы источни¬ 
ков конституционного права и самого предмета 
конституционно-правового регулирования. Одно¬ 
временно на основе анализа практики конститу¬ 
ционного правосудия обосновывается усиление 
взаимодействия публичных и частных начал в 
системе конституционализма, развития консти¬ 
туционного права как отрасли публично-частно¬ 
го права, повышение его роли в современных 
условиях правовой глобализации. 

02.02.12.169. 
342.565.2(470):340.132 Бондарь Н. С. Право¬ 

вая определенность — универсальный принцип 
конституционного нормоконтроля (практика 
Конституционного Суда РФ) / Николай Семено¬ 
вич Бондарь / / Конституционное и муниципаль¬ 
ное право. — 2011. — № 10. — С. 4 - 1 0 . 

Проанализированы особенности юридической 
природы требования правовой определенности 
как универсального принципа конституционного 
нормоконтроля. Обоснованы его значение и 
формы проявления на основе практики Консти¬ 
туционного Суда РФ как критерия конституци¬ 
онности правовых норм и обеспечения равен¬ 
ства всех перед законом и судом. 

02.02.12.170. 
342.565.4(497.2) Бутирський А. А. Судова 

система Республіки Болгарія: зміст та особли¬ 
вості / А. А. Бутирський / / Д е р ж а в а і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 175-180 . 

Досліджено ґенезис судової системи Болгарії 
та визначено її складові . Підкреслено, що в 
Болгарії діють суди загальної та адміністратив¬ 
ної юрисдикції. Звернуто увагу, що правосуддя 
в Болгарії здійснюється іменем народу. Проана¬ 
лізовано статус Конституційного суду Болгарії 
та його повноваження. 

02.02.12.171. 
342.001.31 Варламова Н. Конституциона¬ 

лизм: вариативность понятия / Наталья Варла¬ 
мова / / Сравнительное конституционное обо¬ 
зрение. — 2011. — № 5. — С. 4 8 - 5 7 . 

Рассмотрены различные интерпретации и 
эволюция понятия «конституционализм». Осо¬ 
бое внимание уделено трактовке конституциона¬ 
лизма как системы институциональных гарантий 
прав человека. 

02.02.12.172. 
342.718(4) Васильева Т. Регламентация двой¬ 

ного гражданства в европейских странах: совре¬ 
менные тенденции / Татьяна Васильева / / 
Сравнительное конституционное обозрение. — 
2011. — № 4. — С. 5 4 - 6 6 . 

Рассмотрены причины и условия предостав¬ 
ления двойного гражданства в европейских 
странах, современные тенденции и правовые 
коллизии в данной сфере правового регулирова¬ 
ния. По мнению автора, вопрос о множествен¬ 
ном гражданстве сильно политизирован, по¬ 
скольку он связан с проблемой формирования 
государственности и трактовкой государствен¬ 
ной идентичности. 

02.02.12.173. 
342.7(470) Ведерников Н. Т. Государство и 

личность в конституционном праве России / 
Николай Трофимович Ведерников, Андрей Ни¬ 
колаевич Ведерников / / Государственная 
власть и местное самоуправление. — 2011 . — 
№ 9. — С. 3 - 5 . 

Рассмотрены вопросы реализации, охраны и 
защиты прав личности в государстве. Сделан 
вывод о том, что обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина является важнейшим 
явлением в доктрине правового положения лич¬ 
ности в государстве. 

02.02.12.174. 
342.565.2(470).001.76 Витрук Н. В. Актуаль¬ 

ные проблемы модернизации конституционного 
правосудия в России / Н. В. Витрук / / Жур¬ 
нал российского права. — 2 0 1 1 . — № 10. — 
С. 1 1 9 - 1 3 3 . 

Дана оценка 20-летней деятельности Консти¬ 
туционного Суда РФ, отмечены тенденции раз-
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вития и модернизации конституционного право¬ 
судия в России. Предложены для обсуждения-
ния меры, направленные на активизацию и по
вышение эффективности деятельности Консти¬ 
туционного Суда РФ. 

02.02.12.175. 
342.518 Воробьева Е. В. Институт правитель

ства в национальном праве / Е. В. Воробьева / / 
Московский журнал международного права. — 
2011. — № 4. — С. 114-127 . 

Рассмотрены вопросы функций и признаков 
исполнительной власти. Представлены уникаль¬ 
ные модели правительства в разных странах. 
Выделено, что правительство может быть сове¬ 
щательным органом при индивидуальном или 
коллективном главе государства (монархе, пре¬ 
зиденте, революционном совете, военной хунте 
и т. п.). Подчеркнуто, что в условиях военного 
режима правительство может даже структурно 
не выделяться из состава военного совета (сове¬ 
та национальной безопасности и т.п.). Проана¬ 
лизирован аппарат правительства, состав аппа¬ 
рата, организационно-правовые формы его дея¬ 
тельности. 

02.02.12.176. 
342.5 Габиева С. М. Взаимодействие Совета 

Федерации с другими органами государственной 
власти в обеспечении единого правового про¬ 
странства России / С. М. Габиева, М. З. Басрие-
ва / / Современное право. — 2011. — № 7. — 
С. 2 6 - 2 8 . 

Рассмотрены проблемы взаимодействия Со¬ 
вета Федерации Федерального собрания РФ с 
другими органами государственной власти в 
обеспечении единого правового пространства 
РФ. Отмечено, что одной из причин недостаточ¬ 
ной эффективности функционирования власти в 
настоящее время является несбалансирован¬ 
ность властных полномочий внутри государ¬ 
ственной системы. 

02.02.12.177. 
342.565.2(470) 342.565.2(470) Гаджиев Г. А. 

Закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»: новеллы конституционного судо¬ 
производства 2010 / Гадис Абдуллаевич Гад-
жиев / / Ж у р н а л российского права. — 2011. — 
№ 10. — С. 1 7 - 2 6 . 

Проанализированы поправки, внесенные в 
Федеральный конституционный закон «О Кон¬ 
ституционном Суде РФ» в 2010 г. Законодатель¬ 
ные новеллы рассмотрены как отдельный этап 
развития конституционного судопроизводства. 
Особое внимание уделено структурному меха¬ 
низму функционирования Конституционного 
Суда РФ, статусу его Председателя. Сопостав¬ 
лена практика отечественного и европейского 
конституционного правосудия. 

02.02.12.178. 
342:114/115 Гаджиев Г. О пространственно-

временном мышлении в конституционном праве 

(вопросы юридической онтологии и аксиологии) 
/ Гадис Гаджиев / / Сравнительное конституци¬ 
онное обозрение. — 2011. — № 6. — С. 8 2 - 9 3 . 

Статья посвящена анализу природы правово¬ 
го концептуального пространства и его структу¬ 
ры, в рамках которого поднимается вопрос соот¬ 
ношения и взаимодействия конституционных 
ценностей, многие из которых являются выра¬ 
жением противоречивых интересов различных 
социальных групп. Автор высказывает идею об 
уравновешивании взаимосвязанных конституци¬ 
онных принципов, что позволяет найти баланс 
между разнополюсными ценностями и способ¬ 
ствует гармонизации общественной жизни. 

02.02.12.179. 
342.565.2+341.231.14 Герасимова Е. Обраще¬ 

ние в Конституционный Суд как обязательное 
для исчерпания внутригосударственное сред¬ 
ство правовой защиты при направлении индиви¬ 
дуальной жалобы в Европейский суд по правам 
человека: сравнительно-правовой аспект / Евге¬ 
ния Герасимова / / Сравнительное конституци¬ 
онное обозрение. — 2011. — № 4. — С. 104-110 . 

Рассмотрен дискуссионный вопрос о призна¬ 
нии обращения в Конституционный Суд с жало¬ 
бой внутригосударственным средством правовой 
защиты, необходимым для исчерпания при на¬ 
правлении индивидуальной жалобы в Европей¬ 
ский суд по правам человека. На основании 
практики Европейского суда сделан вывод о 
том, что различия в институте конституционной 
жалобы позволяют признавать или не призна¬ 
вать обращение в Конституционный Суд таким 
средством. Проведен сравнительно-правовой 
анализ различных моделей конституционной 
жалобы на основании зарубежного и российско¬ 
го законодательства и практики Европейского 
суда. 

02.02.12.180. 
(342.565.2+342.56)(470) Гравина А. А. Акты 

Конституционного Суда РФ и законодательство 
о судебной власти / Алла Аркадьевна Гравина 
/ / Ж у р н а л российского права. — 2011. — № 10. 
— С. 4 7 - 5 4 . 

Рассмотрены особенности юридической при¬ 
роды Конституционного Суда РФ, влияние пра¬ 
вовых позиций Конституционного Суда РФ на 
законодательство, определяющее положение су¬ 
дебной власти в системе государственных орга¬ 
нов, вопросы допустимости пересмотра решений 
Конституционного Суда. 

02.02.12.181. 
342 .565 .2(470+430+73) .001 .36 Гриценко Е. 

Пределы конституционно-судебного нормотвор¬ 
чества / Елена Гриценко / / Сравнительное кон¬ 
ституционное обозрение. — 2 0 1 1 . — № 5. — 
С. 107-130 . 

Дан сравнительный анализ теоретических 
основ конституционной юстиции в Соединенных 
Штатах Америки, Германии и России. Обсужда¬ 
ются проблемы соотношения охранительных и 
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правотворческих начал в деятельности органа 
конституционного правосудия в различных мо¬ 
делях конституционной юстиции, особенности 
принципов и правил конституционного судопро¬ 
изводства. Поднимаются вопросы о содержании 
принципа самоограничения суда и метода кон¬ 
ституционного истолкования законов, а т акже 
проблемы их реализации в России. 

02.02.12.182. 
342.565.2 Жилин Г. А. Конституционное су¬ 

допроизводство в механизме судебной защиты 
прав / Г. А. Жилин / / Ж у р н а л конституционно¬ 
го правосудия. — 2011. — № 4. — С. 1-5 . 

Статья отражает позицию автора относитель¬ 
но природы конституционного судопроизводства 
в РФ как одного из элементов государственного 
механизма судебной защиты прав, содержания 
соответствующего понятия, его соотношения с 
другими понятиями, характеризующими реализа¬ 
цию государственной (судебной) власти Консти¬ 
туционным Судом. Автором отстаивается мнение, 
что предписания конституционных норм о кон¬ 
ституционном судопроизводстве как одном из 
способов осуществления судебной власти Кон¬ 
ституционным Судом, являющимся органом пра¬ 
восудия, полностью соответствуют природе кон¬ 
ституционного судебного нормоконтроля. Приве¬ 
дены аргументы, согласно которым конституци¬ 
онный судебный нормоконтроль есть разновид¬ 
ность судебного нормоконтроля, являющегося 
атрибутом осуществления российским судом го¬ 
сударственной (судебной) власти посредством 
любого вида судопроизводства в целях обеспече¬ 
ния прав и свобод человека и гражданина. 

02.02.12.183. 
342.728:329.1/6 Заикин С. Некоторые аспек¬ 

ты «монополизма» политических партий / Сер¬ 
гей Заикин / / Сравнительное конституционное 
обозрение. — 2011. — № 6. — С. 7 7 - 8 1 . 

На основе российского и зарубежного опыта, 
взглядов различных представителей политичес¬ 
кой и правовой науки дан анализ роли полити¬ 
ческих партий в современном обществе, их мо¬ 
нопольного положения на политическом рынке, 
положительные и отрицательные стороны тако¬ 
го положения. Рассмотрены возможности рас¬ 
ширения и развития взаимодействия между по¬ 
литическими партиями и иными общественными 
объединениями 

02.02.12.184. 
342.5(574+575.2/4):316.46 Залесны Я. Инсти-

туционализация политического лидерства в 
постсоветских странах Центральной Азии / 
Яцек Залесны / / Сравнительное конституцион¬ 
ное обозрение. — 2011. — № 5. — С. 1 4 - 2 9 . 

Предметом анализа в статье являются вопро¬ 
сы институционализации политического лидер¬ 
ства в условиях трансформации постсоветских 
стран Центральной Азии. По мнению автора, 
этот процесс сосредотачивается вокруг прези¬ 
дентских постов, оказывающих ключевое влия-

ние на формирование элит власти и динамику 
политической трансформации. Сделана попытка 
ответить на вопрос, почему в «постсоветских» 
странах Центральной Азии ведется борьба за 
место Президента в системе государственной 
власти, а также определяет механизмы переда¬ 
чи власти. Примечательной особенностью этой 
борьбы является использование института ре¬ 
ферендума как инструмента непосредственного 
обращения лидера к источнику суверенитета с 
целью предотвратить влияние парламента на 
ключевые для государства решения. 

02.02.12.185. 
342.519(470) Зуйков А. О прошлом для буду¬ 

щего: становление Администрации Президента 
России (к 20-летию президентского аппарата) / 
Антон Зуйков / / Сравнительное конституцион¬ 
ное обозрение. — 2011. — № 6. — С. 3 3 - 5 3 . 

Исследована история создания и развития 
Администрации Президента России, которая за 
20 лет существования постепенно превратилась 
не просто в alter ego главы государства, а фак¬ 
тически в самодостаточный центр управления 
страной, хотя формально она является только 
вспомогательным аппаратом. Обращено внима¬ 
ние на то, что сегодня это один из двух реаль¬ 
ных центров власти в России и имеет место 
тенденция к еще большему усилению влияния 
данной структуры, минимально ограниченной 
рамками правового поля и максимально отража¬ 
ющей объем президентских полномочий. 

02.02.12.186. 
342.565.2:347.129 Игнатьев А. С. Понятие и 

признаки усмотрения при осуществлении судо¬ 
производства в Конституционном Суде Россий¬ 
ской Федерации / А. С. Игнатьев / / Ленинград¬ 
ский юридический журнал. — 2011. — № 4. — 
С. 152-166 . 

Дан анализ позиций российских правоведов, 
касающихся понятия и признаков усмотрения 
(судебного, административного, правопримени¬ 
тельного), сделаны некоторые обобщающие вы¬ 
воды. Предпринята попытка соотнесения выде¬ 
ленных господствующих (консенсусных) поло¬ 
жений правовой науки со сферой конституцион¬ 
ного судопроизводства с постановкой соответ¬ 
ствующих проблем. 

02.02.12.187. 
342.34 Казьмина Е. А. К вопросу о формах 

(способах) реализации конституционной право¬ 
субъектности народа / Е. А. Казьмина / / Совре¬ 
менное право. — 2011. — № 10. — С. 3 3 - 3 6 . 

Рассмотрена проблема сочетания прямых и 
опосредованных форм реализации народом сво¬ 
ей правосубъектности. Выявлен ряд проблем, 
связанных с реализацией отдельных форм. 
Сформулированы некоторые предложения по 
совершенствованию законодательства. 
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02.02.12.188. 
342.531.41(476):340.136 Кирякова И. Н. Раз¬ 

граничение предмета регулирования законов и 
делегирования актов в зарубежных странах и 
Республике Беларусь / Ирина Николаевна Ки-
рякова / / Государственная власть и местное 
самоуправление. — 2011. — № 8. — С. 4 2 - 4 5 . 

Отмечено, что определение предмета право¬ 
вого регулирования актов, издаваемых на осно¬ 
вании делегирования законодательных полномо¬ 
чий, в первую очередь необходимо для установ¬ 
ления границ компетенции в сфере законода¬ 
тельного регулирования между парламентом и 
исполнительными органами государственной 
власти. Обращено внимание на то, что в боль¬ 
шинстве зарубежных стран установлен круг 
вопросов, относящихся к исключительной ком¬ 
петенции парламента. В результате анализа тек¬ 
стов конституций зарубежных стран в статье 
исследуются способы ограничения сферы регла¬ 
ментации актов, издаваемых на основании деле¬ 
гирования законодательных полномочий, анали¬ 
зируется перечень вопросов, относящихся к ис¬ 
ключительной компетенции парламента. Прове¬ 
ден сравнительный анализ норм конституций 
зарубежных стран и Конституции Республики 
Беларусь , регулирующих указанные вопросы. 
Предложены методы разграничения предмета 
правового регулирования законов и декретов, 
издаваемых на основе делегированных полномо¬ 
чий, в Республике Беларусь. 

02.02.12.189. 
342.565.2(470) Кокотов А. Н. Обязательность 

решений Конституционного Суда Российской 
Федерации / А. Н. Кокотов / / Ж у р н а л консти¬ 
туционного правосудия. — 2011 . — № 4. — 
С. 6 - 1 2 . 

Проанализировано такое свойство решений 
Конституционного Суда РФ, содержащихся в 
них положений, как обязательность (общеобяза¬ 
тельность). Соотнесены обязательность и окон¬ 
чательность судебных решений, обязательность 
и императивность конституционно-судебных по¬ 
ложений. Названы основные способы осуществ¬ 
ления конституционно-судебных решений и 
очерчен механизм исполнения решений, прини¬ 
маемых в рамках абстрактного и конкретного 
нормоконтроля. 

02.02.12.190. 
342.53(470) Колесников Е. В. Взаимодей¬ 

ствие Государственной Думы и Совета Федера¬ 
ции в законодательном процессе / Евгений Вик¬ 
торович Колесников, Денис Васильевич Па-
жетных / / Конституционное и муниципальное 
право. — 2011. — № 10. — С. 6 0 - 6 4 . 

Рассмотрены вопросы участия Государствен¬ 
ной Думы и Совета Федерации Федерального 
Собрания России в законодательном процессе. 
Акцентировано внимание на практике верхних 
палат парламентов. Уделено внимание законода¬ 
тельным инициативам представительных орга¬ 
нов российских субъектов. Указано на необхо-

димость повышения взаимодействия палат Фе¬ 
дерального Собрания. Проанализирована парла¬ 
ментская практика некоторых зарубежных госу¬ 
дарств. 

02.02.12.191. 
342.565.2(470+73):159.955 Крапивкина О. А. 

Субъект особого мнения конституционного су¬ 
дьи: скриптор или личность? / О. А. Крапивкина 
/ / Ж у р н а л конституционного правосудия. — 
2011. — № 6. — С. 2 3 - 2 7 . 

Проанализирован жанр особого мнения кон¬ 
ституционного судьи (на примере особых мне¬ 
ний судей Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда США). Сделаны 
выводы о его самостоятельности в жанровом 
пространстве судебного дискурса. 

02.02.12.192. 
342.511(470) Краснов М. Законодательно 

закрепленные полномочия Президента России: 
необходимость или сервилизм? / Михаил Крас¬ 
нов / / Сравнительное конституционное обозре¬ 
ние. — 2011. — № 4. — С. 9 1 - 1 0 3 . 

Проанализирован объем и характер полномо¬ 
чий Президента РФ, законодательно закреплен¬ 
ных за ним, на примере таких полномочий всех 
трех президентов РФ. Сделан вывод о том, что 
в отсутствие работающей системы сдержек и 
противовесов объем законодательно закреплен¬ 
ных полномочий Президента РФ не только резко 
увеличивается, но и пополняется новыми полно¬ 
мочиями, весьма сомнительными с точки зрения 
их соответствия Конституции РФ. 

02.02.12.193. 
342.511(470):342.7 Куриленко А. В. Деятель¬ 

ность Президента РФ по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации / А. В. Куриленко / / Современное 
право. — 2011. — № 8. — С. 5 1 - 5 5 . 

Рассмотрены вопросы, связанные с обеспече¬ 
нием прав и свобод человека и гражданина, а 
также деятельность Президента РФ по их обес¬ 
печению. Предложены механизмы по улучше¬ 
нию взаимодействия Президента РФ и органов 
власти в области прав и свобод. 

02.02.12.194. 
342 .4 (439)"2011" Кюппер Г. Конституція 

Угорщини 2011 року / Герберт Кюппер / / Пуб¬ 
лічне право. — 2011. — № 4. — С. 2 3 - 3 6 . 

Проаналізовано процес прийняття, загальні 
норми та принципи, новели нової Конституції 
Угорщини від 25 квітня 2011 року. Наголошено 
на факті, що процес її прийняття тривав в ос¬ 
новному за зачиненими дверима та був обмеже¬ 
ний у часі. Крім того, професійних юристів було 
позбавлено можливості взяти участь у розроб¬ 
ленні проекту і його обговоренні. Зазначено, що 
цей спосіб розроблення конституції і той факт, 
що її текст ґрунтується на партійній ідеології 
Фідер, ігноруючи всі інші політичні ідеї та блага, 
зробили нову Конституцію дуже одностороннім 
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документом. Констатовано, що нова конституція 
має хиби як символічного, так і правового харак¬ 
теру та деякою мірою слабкі технічні стандарти, 
загалом вона відповідає європейським нормам 
конституціоналізму. 

02.02.12.195. 
342.24(470)(091) Лебедев А. Образы федера¬ 

тивной России в отечественной науке конститу¬ 
ционного права в досоветский период / Антон 
Лебедев / / Сравнительное конституционное 
обозрение. — 2011. — № 6. — С. 1 2 5 - 1 4 1 . 

Статья посвящена возникновению и разви¬ 
тию идеи переустройства России на федератив¬ 
ных принципах в XIX — начале XX веков. Сде¬ 
лан вывод, что аргументы противников федера¬ 
лизации России, среди которых были ведущие 
либеральные ученые-юристы, являются более 
разнообразными и весомыми, чем доводы побор¬ 
ников развития государства по федеративному 
сценарию, страдающие однобокостью и слабой 
теоретической обоснованностью. Отмечено, что 
представители обеих указанных точек зрения не 
в полной мере учитывали взаимосвязь между 
соблюдением принципов федерализма и обеспе¬ 
чением гражданских свобод. 

02.02.12.196. 
342.76(470) Левчик В. А. Конституционные 

запреты / В. А. Левчик / / Современное право. 
— 2011. — № 8. — С. 4 8 - 5 0 . 

Проанализированы конституционные запре¬ 
ты — нормы, защищающие и вводящие права и 
свободы, но сформулированные в негативной 
форме. Показаны предусмотренные Конституци¬ 
ей РФ механизмы ограничения прав и свобод, а 
также преодоления конституционных запретов. 
Установлен факт наличия в Основном законе 
непреодолимых запретов. Полученные результа¬ 
ты использованы для анализа Федерального за¬ 
кона «О персональных данных». 

02.02.12.197. 
342.565.2(470):349.2 Ломакина С. В. Роль 

правовых позиций Конституционного Суда Рос¬ 
сийской Федерации в развитии трудового зако¬ 
нодательства / С. В. Ломакина / / Ж у р н а л зару¬ 
бежного законодательства и сравнительного 
правоведения. — 2011. — № 4. — С. 159 -167 . 

Отмечено, что под влиянием мирового опыта 
и доктрины конституционного правосудия в Рос¬ 
сии была воспринята европейская модель созда¬ 
ния специального органа конституционного кон¬ 
троля — Конституционного Суда. Статья посвя¬ 
щена полномочиям Конституционного Суда РФ 
по осуществлению конституционного контроля, 
который выражается в проверке и оценке кон¬ 
ституционности нормативных правовых актов в 
области трудового законодательства. Обращено 
внимание на то, что при разрешении большин¬ 
ства дел о конституционности нормативных пра¬ 
вовых актов имеет место интерпретация и нор¬ 
мативная конкретизация отраслевых правовых 
норм, в том числе трудового законодательства. 

02.02.12.198. 
342.827 Любарев А. Е. О проблемах использо¬ 

вания пропорциональной избирательной системы 
на муниципальных выборах / Аркадий Ефимович 
Любарев / / Конституционное и муниципальное 
право. — 2011. — № 10. — С. 6 8 - 7 2 . 

Отмечено, что принятие Федерального зако¬ 
на от 20 марта 2011 г. № 38-ФЗ не решило всех 
проблем, связанных с использованием пропор¬ 
циональной избирательной системы на муници¬ 
пальных выборах. Остается сомнительным пра¬ 
во федерального и регионального законодателей 
навязывать муниципальным образованиям опре¬ 
деленную избирательную систему или даже су¬ 
ж а т ь их выбор до двух вариантов: полностью 
пропорциональная или смешанная система. Об¬ 
ращено внимание на то, что использование на 
муниципальных выборах полностью пропорцио¬ 
нальной системы в сочетании с ограничительны¬ 
ми положениями российского избирательного и 
партийного законодательства не обеспечивает 
реализацию пассивного избирательного права 
граждан. Сомнительным является также исполь¬ 
зование на муниципальных выборах закрытых 
списков и методик распределения мандатов, ис¬ 
кажающих пропорциональность. 

02.02.12.199. 
342.565.2(574) Малиновский В. А. О поиске 

оптимальной модели конституционного контро¬ 
ля (опыт Республики Казахстан) / В. А. Мали¬ 
новский / / Ж у р н а л конституционного правосу¬ 
дия. — 2011. — № 4. — С. 3 0 - 3 5 . 

На примере Республики Казахстан обоснова¬ 
на необходимость осознанного внедрения (вдум¬ 
чивой рецепции) конституционного контроля 
(правосудия) в конституционный ландшафт го¬ 
сударства с учетом страновой специфики. В кон¬ 
тексте конституционной реформы показана эво¬ 
люция статуса и полномочий Конституционного 
Суда ( 1 9 9 2 - 1 9 9 5 ) и Конституционного Совета 
Республики Казахстан (с 1996 г. по настоящее 
время), опыт функционирования которых позво¬ 
лил автору считать Конституционный Совет оп¬ 
тимальной моделью конституционного контроля 
для Республики Казахстан в рамках действую¬ 
щей формы правления и на данном этапе поли¬ 
тического транзита. Автор выступает сторонни¬ 
ком института рационализированной индивиду¬ 
альной (конституционной) жалобы. 

02.02.12.200. 
342.537 Марусенко Д. А. Региональный уро¬ 

вень парламентского контроля / Денис Анато¬ 
льевич Марусенко / / Конституционное и муни¬ 
ципальное право. — 2011. — № 10. — С. 6 5 - 6 7 . 

Рассмотрены вопросы организации конт¬ 
рольной деятельности законодательных (пред¬ 
ставительных) органов субъектов РФ. Сформу¬ 
лированы и обоснованы предложения по совер¬ 
шенствованию правового регулирования парла¬ 
ментского контроля на региональном уровне. 
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02.02.12.201. 
342.766(470):351.746.1 Минбалеев А. В. Ог¬ 

раничение свободного выезда за пределы Рос¬ 
сийской Федерации в связи с допуском к сведе¬ 
ниям, составляющим государственную тайну / 
Алексей Владимирович Минбалеев / / Конститу¬ 
ционное и муниципальное право. — 2011 . — 
№ 10. — С. 5 4 - 5 6 . 

Исследована проблема временного ограниче¬ 
ния выезда за пределы РФ в связи с допуском к 
государственной тайне. Проанализированы нор¬ 
мы Конституции РФ и законодательства о го¬ 
сударственной тайне. Рассмотрены вопросы о 
возможности увеличения сроков, а также осно¬ 
вания для ограничения выезда из РФ. 

02.02.12.202. 
342(497.115):341 Морина В. Соотношение 

международного и национального права в кон¬ 
ституционно-правовой системе Косово / Визар 
Морина, Фисник Кореница, Дрен Доли / / Срав¬ 
нительное конституционное обозрение. — 2011. 
— № 6. — С. 1 5 - 3 2 . 

Статья посвящена вопросу соотношения 
международного и национального права в право¬ 
вой системе Косово; отправной точкой анализа 
в данной работе является конституционное за¬ 
конодательство Косово. Обоснован тезис о том, 
что конституция Косово предусматривает мони¬ 
стическую модель соотношения международного 
и национального права, признавая при этом как 
прямое действие международных соглашений, 
так и то, что они являются частью националь¬ 
ной правовой системы. Помимо этого в статье 
объясняется , каким образом международные 
нормы по правам человека проникают в нацио¬ 
нальную правовую систему, включая анализ 
широкой конституционализации международных 
механизмов защиты прав человека, которая дос¬ 
таточно наглядно проявляется в конституции 
Косово. 

02.02.12.203. 
342.24(4) Мяловицька Н. А. Форми екстери¬ 

торіальних автономій в країнах Європи / 
Н. А. Мяловицька / / Бюлетень Міністерства 
юстиції України. — 2011. — № 10. — С. 6 5 - 7 0 . 
Досліджено форми екстериторіальних (культур¬ 
них) автономій деяких країн Європи та визначе¬ 
но їх статус. Охарактеризовано форми цих авто¬ 
номій як персональні і корпоративні. Звернуто 
увагу на проблему рівності культур, незалежно 
від форми, у якій проживають громадяни, що 
представляють цю культуру. Визначено органі¬ 
заційні засоби їх реалізації. 

02.02.12.204. 
342.565.2(470) Никитин С. В. Роль правовых 

позиций Конституционного Суда РФ в развитии 
судебного нормоконтроля / Сергей Васильевич 
Никитин / / Ж у р н а л российского права. — 
2011. — № 10. — С. 5 5 - 6 8 . 

Проанализирована роль правовых позиций 
Конституционного Суда РФ в становлении и 

развитии судебного контроля за законностью 
нормативных правовых актов в гражданском и 
арбитражном процессах, в том числе по воп¬ 
росам разграничения компетенции судов в 
сфере прямого нормоконтроля, порядка оспа¬ 
ривания дефектных и утративших силу норма¬ 
тивных предписаний, а т а к ж е правовых по¬ 
следствий признания нормативных актов неза¬ 
конными. 

02.02.12.205. 
342.565.2(470):349.2 Нуртдинова А. Ф. Значе¬ 

ние решений Конституционного Суда РФ для 
совершенствования трудового законодательства 
/ Алия Фаварисовна Нуртдинова / / Ж у р н а л 
российского права. — 2011. — № 10. — С. 6 8 - 8 1 . 

На основе анализа решений Конституционно¬ 
го Суда РФ выявлено значение выводов, сделан¬ 
ных Судом, для дальнейшего совершенствова¬ 
ния трудового законодательства , в частности, 
обеспечения разумной стабильности правового 
регулирования трудовых отношений, достиже¬ 
ния баланса прав работников и работодателей, 
решения проблемы так называемых абстракт¬ 
ных гарантий и др. Основой совершенствования 
трудового законодательства, исходя их положе¬ 
ний концепции социального государства, долж¬ 
но стать признание прав человека в сфере тру¬ 
довой деятельности и создание гарантий их ре¬ 
ализации. 

02.02.12.206. 
342.4+342.565.2 Омейец Я. Новые европейс¬ 

кие переходные конституции и преобразующая 
роль конституционных судов / Я. Омейец / / 
Ж у р н а л конституционного правосудия. — 2011. 
— № 5. — С. 2 5 - 3 7 . 

Проанализированы общие черты конститу¬ 
ций, принятых постсоциалистическими государ¬ 
ствами после обретения ими независимости (но¬ 
вые европейские переходные конституции). Ав¬ 
тор анализирует «драму противостоящих импе¬ 
ративов»: возникшее и существующее поныне 
глубокое расхождение между идеалами, зафик¬ 
сированными в новых переходных конституциях, 
и действительным положением вещей в постсо¬ 
циалистических обществах. Обращено внимание 
на то, что появление и небывалый взлет инсти¬ 
туциональной конституционной юриспруденции 
в постсоциалистических европейских государ¬ 
ствах является результатом объективных по¬ 
требностей в том, чтобы новые переходные кон¬ 
ституции посредством толкования конституци¬ 
онных норм конституционными судами стали 
местом действенной встречи «идеального» и 
«реального». Сделан вывод, что роль конститу¬ 
ционных судов в европейских постсоциалисти¬ 
ческих государствах является преобразующей. 
Данные суды постепенно и в оптимальной мере 
направляют правопорядок этих государств к 
идеалам, воплощенным в их новых переходных 
конституциях. 
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02.02.12.207. 
342.5:007 Павлов И. Ю. Доступ к информа

ции о деятельности органов власти: новое зако
нодательство и первые проблемы правопримене
ния / Иван Юрьевич Павлов, Дарья Николаев
на Сухих / / Государственная власть и местное 
самоуправление. — 2011. — № 8 . — С. 2 0 - 2 3 . 

Рассмотрены отдельные положения нового 
Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 
Отмечены проблемы, возникшие с применением 
судами норм данного закона, обусловленные 
формированием узкого подхода к толкованию 
понятия «информация о деятельности государ¬ 
ственных органов и органов местного самоуп¬ 
равления». Приведены примеры из судебной 
практики по данному вопросу. 

02.02.12.208. 
342.565.2(476) Пастухов М. Конституцион¬ 

ная юстиция и судебная власть в Республике 
Беларусь: законодательство и практика / Миха¬ 
ил Пастухов / / Сравнительное конституцион¬ 
ное обозрение. — 2011. — № 4. — С. 122-130 . 

Отражено состояние судебной системы Рес¬ 
публики Беларусь. Выделены особенности пра¬ 
вового регулирования организации судов общей 
и специальной компетенции, Конституционного 
Суда Республики Беларусь. По результатам ис¬ 
следования сформулированы предложения по 
совершенствованию судебной системы Белару¬ 
си. Использован опыт развития судебной систе¬ 
мы России и Украины. 

02.02.12.209. 
342.565.2:341.231.14 Перчаткина С. А. Реали

зация решений Европейского суда по правам че¬ 
ловека в практике конституционных судов: со¬ 
временные тенденции и перспективы / Светла¬ 
на Александровна Перчаткина / / Журнал рос¬ 
сийского права. — 2011. — № 10. — С. 9 7 - 1 0 8 . 

Изучены проблемы, тенденции и перспекти¬ 
вы реализации конституционными судами реше¬ 
ний Европейского суда по правам человека. 
Особое внимание уделено вопросам качества и 
эффективности применения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и решений 
ЕСПЧ в практике конституционных судов. Дана 
оценка состоянию правового регулирования дея¬ 
тельности органов конституционного контроля с 
учетом потребности их участия в выполнении 
требований Конвенции. 

02.02.12.210. 
342.51.001.73 Петров М. П. Достаточность 

конституционных положений о социальном, пра¬ 
вовом и демократическом государстве для кон¬ 
цептуальной основы реформирования исполни¬ 
тельной власти / М. П. Петров / / Современное 
право. — 2011. — № 8. — С. 5 6 - 5 9 . 

Обоснован управленческо-правовой подход в 
изучении конституционных положений. Рассмот¬ 
рен принцип эффективности как один из при-

оритетов, наряду с конституционными основами 
организации публичной власти. Отмечено, что 
самостоятельная концепция должна синхронизи¬ 
ровать конституционные начала и правовые ре¬ 
шения в сфере административной реформы. 

02.02.12.211. 
342(470) Постников А. Е. Тенденции разви¬ 

тия институтов конституционного права / Алек¬ 
сандр Евгеньевич Постников / / Ж у р н а л рос¬ 
сийского права. — 2011. — № 10. — С. 2 7 - 3 4 . 

Рассмотрены понятие института конституци¬ 
онного права, основные тенденции в развитии 
институтов конституционного права России. 
Раскрыто значение конституционного правосу¬ 
дия для формирования современной системы ин¬ 
ститутов конституционного права. 

02.02.12.212. 
342.3(470) Румянцев А. Эволюционно-психо-

логическое обоснование либеральной государ¬ 
ственности, или Почему принцип «чем меньше 
государства, тем лучше» может помочь России / 
Андрей Румянцев / / Сравнительное конституци¬ 
онное обозрение. — 2011. — № 5. — С. 8 6 - 1 0 6 . 

Статья представляет собой набросок теории, 
объясняющей, почему организация эффективно 
работающего государственного аппарата натал¬ 
кивается в России и во многих других странах 
на непреодолимые трудности. Предпринята по¬ 
пытка синтеза результатов разных научных дис¬ 
циплин, в первую очередь — биологии, психоло¬ 
гии, социологии и права. Продемонстрировано 
применение междисциплинарного подхода к го¬ 
сударственно-правовым явлениям 

02.02.12.213. 
(342 .537 .92+342.728:329 .1 /6) (470) Садовни-

кова Г. Развитие многопартийности в России и 
оппозиционная деятельность: некоторые пробле¬ 
мы и тенденции / Галина Садовникова / / Срав¬ 
нительное конституционное обозрение. — 2011. 
— № 6. — С. 7 2 - 7 6 . 

Рассмотрены проблемаы партийного строи¬ 
тельства в России и зарубежных странах. Отме¬ 
чены явления, свидетельствующие о кризисе 
партий, выявлены особенности современной 
партийно-политической системы и тенденции ее 
развития. Обоснована необходимость правовой 
институционализации политической оппозиции в 
целях развития многопартийности и более диф¬ 
ференцированного отражения в составе пред¬ 
ставительных органов социально значимых инте¬ 
ресов. 

02.02.12.214. 
342(470) Страшун Б. Конституционализм: 

идеал, реальность и возможная перспектива / 
Борис Страшун / / Сравнительное конституци¬ 
онное обозрение. — 2011. — № 5. — С. 4 3 - 4 7 . 

Предложен краткий обзор истории конститу¬ 
ционализма как явления и понятия. Рассмотре¬ 
ны основные его трактовки, принятые в амери¬ 
канской, европейской и российской юридичес-
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кой науке. Отдельно освещены концепции неко¬ 
торых исследователей. Сделан вывод о том, что, 
говоря о конституционализме в России в терми¬ 
нах западных ученых-конституционалистов, не¬ 
обходимо помнить об особенностях развития 
российской государственности. 

02.02.12.215. 
342.565.2(470):347.91/95 Сырунина Т. Перс¬ 

пективы и сложности применения судами эконо¬ 
мического анализа права при разрешении спо¬ 
ров / Татьяна Сырунина / / Сравнительное 
конституционное обозрение. — 2011. — № 4. — 
С. 7 9 - 9 0 . 

Отмечено, что стремительно развивающаяся 
в настоящее время практика применения мето¬ 
дов экономики для разрешения вопросов права 
приобретает все большую значимость и призна¬ 
ние, в том числе среди судейского корпуса. Ста¬ 
тья посвящена исследованию преимуществ и 
потенциальных сложностей применения данного 
подхода судами при разрешении споров. Про¬ 
анализировано одно из решений Конституцион¬ 
ного Суда РФ, используя экономическую логи¬ 
ку, и продемонстрированы оригинальные аспек¬ 
ты широко известных правовых проблем, кото¬ 
рые рассматриваемый подход позволяет обнару¬ 
жить. 

02.02.12.216. 
342.565.2(470):341 Тиунов О. И. Междуна¬ 

родное право и правовые позиции Конститу¬ 
ционного Суда РФ / Олег Иванович Тиунов / / 
Ж у р н а л российского права. — 2011. — № 10. — 
С. 8 2 - 9 6 . 

Рассмотрены различные позиции Конститу¬ 
ционного Суда РФ во взаимодействии с между¬ 
народным правом как основным инструментом 
гармонизации и унификации права государств 
посредством действия общепризнанных принци¬ 
пов, норм и стандартов. Главной формой закреп¬ 
ления обязательства по гарантии является меж¬ 
дународный договор. В современный период со¬ 
храняется значение индивидуальных и коллек¬ 
тивных гарантий, которые могут применяться 
наряду с другими способами обеспечения дого¬ 
воров, в частности в сочетании с международно-
правовым контролем. Как правило, международ¬ 
но-правовые гарантии призваны обеспечить 
юридический статус определенного государства, 
например его постоянный нейтралитет, и явля¬ 
ются важным фактором поддержания междуна¬ 
родной безопасности. 

02.02.12.217. 
342.565.2(470):342.4 Умнова (Конюхова) И. А. 

Легитимность конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации в контексте их защиты 
органами конституционного контроля в Российс¬ 
кой Федерации / И. А. Умнова (Конюхова), 
А. С. Степаненко / / Ж у р н а л конституционного 
правосудия. — 2011. — № 4. — С. 2 3 - 2 9 . 

В существующей федеративной системе раз¬ 
деления государственной власти главное требо-

вание легитимности конституций (уставов) 
субъектов РФ — соответствие положениям Кон¬ 
ституции РФ. Конституция РФ закрепляет феде¬ 
ральные конституционные основы легитимности 
конституций (уставов) субъектов Федерации. 
Этими основами определяется ключевое прави¬ 
ло: конституционность региональных основных 
законов устанавливается исключительно Кон¬ 
ституционным Судом РФ. Проанализирована 
практика Конституционного Суда по этому воп¬ 
росу. Анализируя идею организационного офор¬ 
мления единства Конституционного Суда и кон¬ 
ституционных (уставных) судов субъектов Феде¬ 
рации, авторы предлагают, в частности, поду¬ 
мать о расширении юрисдикции конституцион¬ 
ных (уставных) судов РФ путем наделения их 
правом оценки конституций (уставов) субъектов 
РФ с точки зрения их соответствия Конститу¬ 
ции РФ, если в процессе рассмотрения дел в 
рамках их компетенции возникает коллизия 
между нормой Конституции РФ и положениями 
конституции (устава) субъекта РФ. Конституци¬ 
онный Суд в этом случае предлагается наделить 
по опыту США и ФРГ правом пересмотра реше¬ 
ний конституционных (уставных) судов в каче¬ 
стве высшей надзорной инстанции. 

02.02.12.218. 
342.537.7 Федотова Ю. Г. Парламентское (де¬ 

путатское) расследование как форма парламент¬ 
ского контроля в законодательстве субъектов 
Российской Федерации / Ю. Г. Федотова / / Со¬ 
временное право. — 2011. — № 10. — С. 4 7 - 5 2 . 

Исследована специфика механизма правового 
регулирования парламентского контроля и пар¬ 
ламентского расследования в законодательстве 
субъектов РФ. Сформулирован вывод о том, что 
основные положения проведения парламентско¬ 
го расследования на уровне субъекта РФ долж¬ 
ны быть установлены федеральным законом. 

02.02.12.219. 
342.537.7 Федотова Ю. Г. Правовые послед¬ 

ствия парламентских расследований Федераль¬ 
ного собрания Российской Федерации / 
Ю. Г. Федотова, В. И. Майоров / / Современное 
право. — 2011. — № 7. — С. 2 9 - 3 3 . 

Отмечено, что институт парламентских рас¬ 
следований может стать важным инструментом 
в решении проблем, связанных с нарушениями 
прав и свобод человека и гражданина, и других 
вопросов, представляющих общественную зна¬ 
чимость. Обращено внимание на то, что эффек¬ 
тивность парламентских расследований зависит 
от специфики правового регулирования их пра¬ 
вовых последствий и значения итогового докла¬ 
да парламентской комиссии. 

02.02.12.220. 
342.53(4) Француз-Яковець Т. А. Здійснення 

законодавчих повноважень європейськими дво¬ 
палатними парламентами / Т. А. Француз-Яко-
вець / / Держава і право. Юридичні і політичні 
науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
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В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 164-170 . 

Проведено аналіз досвіду сучасних парла
ментів Європи щодо особливостей реалізації 
основоположної функції парламенту — законо¬ 
давчої. Зазначено, що ступінь самостійності 
європейських парламентів у здійсненні законо
давчої функції відносно невелика, адже має 
місце безпосередній вплив виконавчої гілки вла¬ 
ди на процес ініціювання та проходження зако¬ 
нопроекту. Крім того існують і інші обмеження 
щодо здійснення законодавчих повноважень. 

02.02.12.221. 
342.573(494):342.553 Чернеженко О. М. 

Інструменти прямої демократії у Швейцарії / 
О. М. Чернеженко / / Бюлетень Міністерства юс¬ 
тиції України. — 2011. — № 8/9. — С. 137-142 . 

Розглянуто процедури реалізації механізмів 
прямої демократії у Швейцарії. Досліджено по¬ 
рядок виникнення народних ініціатив та провад¬ 
ження референдумів, їх зміст та особливості у 
вказаній країні. З ' ясовано питання здійснення 
прямої демократі ї на різних рівнях місцевого 
самоврядування. 

02.02.12.222. 
342.565.2(470)+342.24 Чертков А. Н. Практи¬ 

ка Конституционного Суда РФ и динамика феде¬ 
ративных отношений / Александр Николаевич 
Чертков / / Журнал российского права. — 2011. 
— № 10. — С. 109 -115 . 

Исследованы и классифицированы правовые 
позиции Конституционного Суда РФ по вопро¬ 
сам развития федеративных отношений. Проана¬ 
лизировано влияние данных правовых позиций 
на повышение эффективности федеративных 
отношений, преодоление правовых проблем в 
отношениях РФ и ее субъектов, построение са¬ 
мой модели современного российского федера¬ 
лизма. Даны предложения по совершенствова¬ 
нию рассматриваемой практики Конституцион¬ 
ного Суда РФ. 

02.02.12.223. 
342.84(470) Чуров В. Е. Демократия и управ¬ 

ление избирательным процессом: отечественная 
модель / Владимир Евгеньевич Чуров, Борис 
Сафарович Эбзеев / / Ж у р н а л российского пра¬ 
ва. — 2011. — № 11. — С. 5 - 2 0 . 

Рассмотрены вопросы конституционного 
строя РФ и организации избирательного процес¬ 
са. Проведен анализ правового статуса Цент¬ 
ральной избирательной комиссии РФ. Исследо¬ 
ваны современные подходы к теории разделения 
властей и проанализирована конституционная 
модель разделения властей в РФ. Раскрыты воп¬ 
росы, связанные с политическими партиями и 
функционированием конституционного механиз¬ 
ма демократии, с судебной защитой прав членов 
избирательных комиссий. 

02.02.12.224. 
342.518 Шлыков В. В. Создание и развитие 

общей схемы оценки ( С о т т о п A s s e s s m e n t 
Framework — CAF) эффективности деятельнос¬ 
ти органов исполнительной власти / Виталий 
Васильевич Шлыков / / Государственная власть 
и местное самоуправление. — 2011. — № 10. — 
С. 2 5 - 2 7 . 

Исследован вопрос создания в Европе ме¬ 
ханизма оценки эффективности органов власти. 
По мнению автора, данный опыт представляется 
интересным и перспективным. Отмечено, что 
рассматриваемая в статье система может быть 
усовершенствована и использоваться в практи¬ 
ке государственной власти и местного самоуп¬ 
равления. 

Див. також: 03.02.12.372. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Автореферати 

02.02.12.225. 
342.8(043.3) Федоров І. В. Роль органів місце¬ 

вого самоврядування в становленні соціальної 
роботи в територіальній громаді : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Федоров Ігор 
Васильович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 
X., 2011. — 20 с. 

Досліджено роль органів місцевого самовря¬ 
дування в становленні соціальної роботи в тери¬ 
торіальній громаді. На теоретичному та практич¬ 
ному рівні досліджено місцеве самоврядування 
як сферу соціальної роботи. Виявлено значення 
соціальної роботи в системі інтересів держави і 
місцевого самоврядування. Визначено пріорите¬ 
ти локальної демократії в контексті об'єктиві¬ 
зації соціальної роботи в територіальній громаді. 
З 'ясовано конституційно-правовий і муніципаль¬ 
но-правовий підходи до права члена територіаль¬ 
ної громади на надання допомоги в локальному 
соціумі й участь у соціальній роботі. Розглянуто 
соціальну роботу в якості пріоритетного напря¬ 
му діяльності органів місцевого самоврядування 
України, який надав змогу визначити її в кон¬ 
тексті діяльності органів місцевого самовряду¬ 
вання, виявити нормативні підстави та основні 
напрями її становлення і реалізації в територі¬ 
альній громаді, визначити наявні та змоделюва-
ти необхідні компетенційні повноваження, 
організаційно-правові форми діяльності органів 
місцевого самоврядування у сфері організації 
соціальної роботи. 

Статті 

02.02.12.226. 
342.55(477) Безносик А. О. Удосконалення 

правового статусу органів самоорганізації насе¬ 
лення на основі європейського досвіду / 
А. О. Безносик / / Держава і право. Юридичні і 
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політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України. — 
К., 2011 . — Вип. 53. — С. 2 1 1 - 2 1 5 . 

Проаналізовано чинне законодавство України 
та визначено проблеми щодо правового статусу 
органів самоорганізації населення. Розглянуто 
міжнародні стандарти регіональної політики. Зап¬ 
ропоновано напрями вдосконалення законодав¬ 
ства у зазначеній сфері на основі європейських 
стандартів у сфері місцевого самоврядування. 

02.02.12.227. 
342.8(470) Берлявский Л. Г. Избирательная 

система как институт российского муниципаль¬ 
ного права / Леонид Гарриевич Берлявский, 
Николай Александрович Тарабан / / Государ¬ 
ственная власть и местное самоуправление. — 
2011. — № 8 . — С. 2 6 - 3 0 . 

Отмечено, что эффективность муниципаль¬ 
ных выборов определяется рядом факторов, 
связанных с правовым регулированием избира¬ 
тельного процесса, включая избирательную сис¬ 
тему. Переход к пропорциональной и смешанной 
избирательным системам на муниципальных вы¬ 
борах в настоящее время представляет основ¬ 
ную тенденцию развития избирательного права. 
Правовое регулирование муниципальных выбо¬ 
ров осуществляется на всех уровнях вертикали 
публичной власти. Совершенствование законо¬ 
дательства о муниципальных выборах является 
насущной проблемой модернизации обществен¬ 
ной политической системы. 

02.02.12.228. 
352.075.1 Ванеев О. Н. Депутатский отчет 

(муниципальный уровень) / Олег Николаевич 
Ванеев / / Государственная власть и местное 
самоуправление. — 2011. — № 9 . — С. 1 3 - 1 6 . 

Указано на то, что современное развитие ме¬ 
стного самоуправления должно быть нацелено 
на максимальное сближение интересов органов 
местного самоуправления и населения. Отмече¬ 
но, что существенным моментом для развития 
демократии «малых пространств» является ус¬ 
тановление прямых и обратных связей населе¬ 
ния с деятельностью представительного органа 
муниципального образования и с депутатом, 
представляющим интересы местного сообще¬ 
ства. Рассмотрены проблемы отчетов депутатов 
на муниципальном уровне. 

02.02.12.229. 
342.553(477) Гробова В. Щодо підзаконного 

регулювання місцевого самоврядування в Ук¬ 
раїні / Вікторія Гробова / / Публічне право. — 
2011. — № 4. — С. 4 4 - 4 8 . 

Досліджено питання підзаконного регулюван¬ 
ня місцевого врядування в Україні. З ' ясовано 
поняття підзаконного регулювання місцевого 
врядування, запропоновано групування підза-
конних нормативних актів. Виявлено проблема¬ 
тику нормативно-правових актів місцевого вря-
дування. Сформульовано способи врегулювання 
означених проблем. 

02.02.12.230. 
342.553 Гулина В. В. Функциональное назна¬ 

чение местного самоуправления как политико-
правового института / Вера Васильевна Гулина 
/ / Государственная власть и местное самоуправ¬ 
ление. — 2011. — № 9. — С. 1 0 - 1 3 . 

Отмечено, что необходимость выделения 
функций местного самоуправления как полити¬ 
ко-правового института продиктована тем, что 
они являются основой для определения функций 
органов местного самоуправления. Рассмотрена 
обусловленность главной функции местного са¬ 
моуправления как политико-правового институ¬ 
та (удовлетворение основных потребностей на¬ 
селения) экономической основой местного само¬ 
управления, уровнем демократии и децентрали¬ 
зации муниципальной власти. 

02.02.12.231. 
342.553(477) Демченко І. С. Окремі аспекти 

впровадження принципу субсидіарності в 
організацію місцевого самоврядування в Україні 
/ І. С. Демченко / / Бюлетень Міністерства юс¬ 
тиції України. — 2011. — № 8/9. — С. 128-136 . 

Досліджено окремі аспекти упровадження 
принципу субсидіарності в місцевому самовря¬ 
дуванні, визначено механізм його функціонуван¬ 
ня, з ' ясовано стан імплементації у законодав¬ 
ство України. Проаналізовано положення міжна¬ 
родних документів, національного законодав¬ 
ства, а т а к о ж пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства України стосовно закріплення 
принципу субсидіарності в місцевому самовря¬ 
дуванні в Україні. 

02.02.12.232. 
342.565.2(470) Джагарян А. А. Конституци¬ 

онное правосудие как фактор преобразования 
российской модели местного самоуправления / 
А. А. Джагарян / / Ж у р н а л конституционного 
правосудия. — 2011. — № 4. — С. 1 3 - 1 8 . 

Статья посвящена проблемам влияния кон¬ 
ституционного правосудия на состояние и раз¬ 
витие российской модели местного самоуправле¬ 
ния. Автор исходит из того, что Конституцион¬ 
ный Суд РФ по своему конституционно-правово¬ 
му статусу способен не только обеспечивать 
сохранность закрепленных в Конституции РФ 
нормативных характеристик местного самоуп¬ 
равления, но и осуществлять его активное пре¬ 
образование в целях согласования юридической 
и фактической конституции. Сделан вывод о 
том, что конституционное правосудие охватыва¬ 
ет своим воздействием все правовые аспекты 
местного самоуправления как институциональ¬ 
но-структурного, так и субъективно-личностного 
плана и генерирует конституционную онтоло¬ 
гию, аксиологию, телеологию и праксиологию 
муниципальной деятельности. Рассмотрены ос¬ 
новные способы воздействия практики консти¬ 
туционного правосудия на развитие националь¬ 
ной модели местного самоуправления. 
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02.02.12.233. 
342.553:331.107.5 Джагарян А. Муниципаль-

но-частное партнерство в решении социально-
экономических задач местного самоуправления: 
конституционные проблемы институционализа-
ции / Армен Джагарян / / Сравнительное кон¬ 
ституционное обозрение. — 2011 . — № 5. — 
С. 7 1 - 8 5 . 

Статья посвящена анализу специфики парт¬ 
нерских отношений, складывающихся на низо¬ 
вом, наиболее приближенном к населению уров¬ 
не — в системе местного самоуправления. В ней 
раскрывается конституционная природа инсти¬ 
тута муниципально-частного партнерства , его 
цели, задачи, принципы и формы реализации, 
исследуются теоретические и практические про¬ 
блемы его становления в российской правовой 
системе. Особое внимание при этом уделяется 
анализу взаимодействия муниципальной власти 
и традиционных религиозных организаций как 
относительно самостоятельной форме муници-
пально-частного партнерства. 

02.02.12.234. 
342.33(477):342.553 Іванова Т. І. Концепту¬ 

альне та законодавче визначення оптимальної 
децентралізації влади на місцях / Т. І. Іванова 
/ / Часопис Київського університету права. — 
2011. — № 4. — С. 142-146 . 

Звернуто увагу, що державне управління в 
Україні як наслідок надмірної децентралізаці ї 
стало гальмом у проведенні соціально-економіч¬ 
них і політичних реформ, а на місцевому рівні — 
завадою розвитку місцевого самоврядування. 
Розглянуто концептуальне та законодавче виз¬ 
начення оптимальної децентралізаці ї влади на 
місцях. Проаналізовано особливості організації 
місцевого самоврядування в сучасній Україні. 

02.02.12.235. 
342.553.001.31 Корсакова С. В. Правоинтерп-

ретационная политика в сфере местного самоуп¬ 
равления: муниципально-правовой уровень / 
Светлана Владимировна Корсакова / / Консти¬ 
туционное и муниципальное право. — 2011. — 
№ 10. — С. 7 2 - 7 4 . 

Статья посвящена вопросам формирования и 
осуществления правоинтерпретационной поли¬ 
тики в сфере местного самоуправления на уров¬ 
не муниципальных образований. Отмечено, что 
формирование и развитие института толкования 
муниципальных правовых актов, повышение 
эффективности правоинтерпретационной дея¬ 
тельности уполномоченных органов местного 
самоуправления и их должностных лиц являют¬ 
ся приоритетными задачами современной муни-
ципально-правовой политики в целом. 

02.02.12.236. 
342.553:342.228(477-25К) Кулик Т. Реалізація 

жителями столиці України права на місцеве са¬ 
моврядування: проблеми та перспективи / Те¬ 
тяна Кулик / / Юридична Україна. — 2011. — 
№ 10. — С. 1 0 - 1 4 . 

Проаналізовано систему органів місцевого 
самоврядування в столиці України — місті-герої 
Києві в контексті її реформування в 2010 р. 
Окреслено проблемні аспекти, які склалися 
внаслідок змін. Охарактеризовано етапи рефор¬ 
мування місцевого самоврядування в Україні. 
Проаналізовано загальнодержавну політику у 
сфері місцевого самоврядування в контексті 
змін, внесених до ЗУ «Про столицю України 
місто-герой Київ» в 2010 р. 

02.02.12.237. 
342.722(470.343) Михайлов С. Е. О некото¬ 

рых вопросах реализации права граждан на уча¬ 
стие в осуществлении местного самоуправления 
(опыт Республики Марий Эл) / Сергей Евгень¬ 
евич Михайлов / / Конституционное и муници¬ 
пальное право. — 2011. — № 10. — С. 7 4 - 7 6 . 

Отмечено, что в последние годы учеными 
уделяется большое внимание вопросам местного 
самоуправления, в частности различным формам 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. Одной из них является терри¬ 
ториальное общественное самоуправление 
(ТОС) как форма самоорганизации населения. 
Особенности осуществления местного самоуп¬ 
равления в городе и в сельской местности на¬ 
кладывают свой отпечаток и на некоторые ас¬ 
пекты участия граждан в деятельности ТОС. 
Раскрыты особенности осуществления ТОС в 
Республике Марий Эл. 

02.02.12.238. 
342.553 Розвадовський В. І. Підстави та по¬ 

рядок застосування конституційно-правової 
відповідальності до сільського, селищного 
міського голови у формі дострокового припинен¬ 
ня повноважень / В. І. Розвадовський / / Держа¬ 
ва і право. Юридичні і політичні науки : зб. 
наук. пр. / Ін-т д е р ж а в и і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 180-186 . 

Проаналізовано теоретичні та законодавчі 
засади притягнення сільських, селищних, 
міських голів до конституційно-правової відпові¬ 
дальності у формі дострокового припинення по¬ 
вноважень. Окреслено зв 'язки одного інституту 
з іншими галузями національного права. Виявле¬ 
но окремі проблеми правового регулювання 
відповідних правовідносин. 

02.02.12.239. 
342.553 Чернецька О. В. Нормативні акти 

представницьких органів місцевого самовряду¬ 
вання в системі правового регулювання муніци¬ 
пальних відносин / О. В. Чернецька / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 119 -123 . 

Зазначено, що здійснення нормотворчої 
діяльності представницькими органами місцево¬ 
го самоврядування виявило ряд проблем у заз¬ 
наченій сфері, що в цілому зумовлено недостат¬ 
ньо чітким визначенням сфери нормотворчої 
діяльності суб'єктів місцевого самоврядування, 
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відсутність як на загальнодержавному так і на 
місцевому рівнях правових актів, які встановлю¬ 
вали та регламентували б правотворчий процес 
тощо. Висвітлено місце та значення норматив¬ 
них актів представницьких органів місцевого 
самоврядування в механізмі правового регулю¬ 
вання муніципальних відносин. 

02.02.12.240. 
342.8(540) Шлыкова Н. Б. Развитие институ¬ 

та выборов в контексте формирования органов 

местного самоуправления в Индии / Н. Б. Шлы¬ 
кова / / Ж у р н а л зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения. — 2011. — № 5. 
— С. 166-170 . 

Рассмотрена история создания современных 
органов местного самоуправления в Индии, по¬ 
рядок их формирования и компетенция. Сделан 
акцент на выборный аспект местных органов 
государственной власти и развитие избиратель¬ 
ного процесса на местном уровне. 
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12.00.03 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; 
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

Книги 

03.02.12.241. 
347.2 Халабуденко О. А. Имущественные 

права. Кн. 1. Вещное право / О. А. Халабуден-
ко ; Междунар. независимый ун-т Молдовы. — 
Кишинев, 2011. — 305 с. 

Книга посвящена виду имущественных 
прав — вещным правам. Характерные призна¬ 
ки, присущие вещным правам, п о з в о л я ю т 
объеденить их в единое понятие «вещное пра
во». Р а с с мотрен ы освновные категории вещ
ных прав, прослежена их эволюция, определе¬ 
на их таксономия , р а с к р ы т ы особенности их 
приобретения, осуществления, прекращения и 
защиты. Использован правовой материал Рес¬ 
публики Молдова, других стран континенталь¬ 
ного и англо-американского права . Учтена 
многовековая европейская традиция, сложив¬ 
ш а я с я в отношении вещных прав . И з л о ж е н а 
а в т о р с к а я концепция с у б ъ е к т и в н ы х вещных 
прав и вещно-правовых конструкций, высказа¬ 
на позиция по актуальным вопросам, связан¬ 
ным с вещными правами. 

Автореферати 

03.02.12.242. 
347.277.5(043.3) Карпов Р. В. Заставна в си

стемі іпотечних цінних паперів : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.03 / Карпов Роман Ва-
лерійович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. — О., 2011. — 
21 с. 

Наголошено, що конкретизація місця зас¬ 
тавної в системі іпотечних цінних паперів важ¬ 
лива для вдосконалення існуючих і впровад¬ 
ж е н н я нових цивільно-правових нормативних 
актів, що регулюють сферу нерухомості. Звер¬ 
нуто увагу, що практичне значення полягає у 
врегулюванні проблем, що виникають у сфері 
цивільного обороту іпотечних цінних паперів, і 
визначенні шляхів розвитку іпотечних право¬ 
відносин. Сформульовано пропозиції та реко¬ 
мендації щодо вдосконалення правового регу¬ 
лювання цивільного обороту заставної та еміс¬ 
ійних іпотечних цінних паперів. Рекомендовано 
включити правову норму ч. 5 ст. 25 ЗУ «Про 
іпотеку», що передбачає обов 'язок іпотекодер-
ж а т е л я інформувати боржника про перехід 
прав за заставною. Запропоновано уточнити 
перелік видів цінних паперів , закріплених у 
цивільному законодавстві України. Рекомендо¬ 
вано не виділяти в окрему групу іпотечні цінні 
папери, а вважати їх частиною групи боргових 
паперів, оскільки єдиною відмінністю іпотечних 
цінних паперів є наявність забезпечення іпотеч¬ 
ним покриттям. 

03.02.12.243. 
347.763.4(043.3) Ломака В.С. Відповідаль¬ 

ність сторін за невиконання та неналежне вико¬ 
нання обов'язків за договором перевезення ван¬ 
тажів залізницею : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.03 / Ломака Вікторія Сергіївна ; 
НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 
України. — К., 2011. — 19 с. 

Досліджуючи питання щодо відповідальності 
вантажопровідника та вантажоодержувача за 
невиконання та неналежне виконання умов дого¬ 
вору, визначено особливості відповідальності за 
несвоєчасну оплату перевезення, неналежне за¬ 
повнення перевізних документів, несвоєчасне 
виконання вантажних робіт, за пошкодження 
транспортних засобів тощо. Проаналізовано 
проблеми відповідальності перевізника за пору¬ 
шення договірних обов'язків, а саме за несвоє¬ 
часну подачу вагонів та контейнерів, порушення 
строків доставки, незабезпечення схоронності 
вантажів . На основі аналізу судової практики 
розроблено теоретичні узагальнення та прак¬ 
тичні рекомендації щодо вдосконалення законо¬ 
давства у сфері регулювання відповідальності 
залізниці за договорами перевезення вантажів. 

03.02.12.244. 
346.3(477)(043.3) Хімчук Н. І. Д ж е р е л а ци¬ 

вільного права України : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.03 / Хімчук Наталія Іванів¬ 
на ; Міжнар. гуманіт. ун-т. — О., 2011. — 21 с. 

Визначено правила дії джерел цивільного 
права у часі, просторі та за колом осіб. Підкрес¬ 
лено, що джерела цивільного права є системним 
правовим явищем. Досліджуються критерії кла¬ 
сифікації джерел цивільного права. Доводиться, 
що систему джерел цивільного права складають 
Конституція України, міжнародні договори, зго¬ 
да на обов 'язков ість яких надана Верховною 
Радою України, закони та підзаконні правові 
акти, звичаї ділового обороту та локальні пра¬ 
вові акти. Дано їх характеристику як джерел 
цивільного права. Акцентовано увагу на визна¬ 
ченні особливостей актів Конституційного Суду 
та Верховного Суду України, які є допоміжними 
джерелами цивільного права. 

Статті 

03.02.12.245. 
347.648(477) Адаховська Н. С. Опіка над 

майном за цивільним законодавством України / 
Н. С. Адаховська / / Актуальні проблеми держа¬ 
ви і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 59. — 
С. 2 9 3 - 2 9 8 . 

Розглянуто питання, пов'язані з поняттям та 
загальною характеристикою правового інституту 
опіки над майном. Проаналізовано погляди 
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юристів у дослідженні місця і значення опіки 
над майном. Досліджено зміст нормативно-пра¬ 
вових актів, які забезпечують дотримання про¬ 
цедури встановлення опіки над майном з метою 
з 'ясування значення та ролі інституту опіки. 

03.02.12.246. 
347.785(477) Андрусів У. Б. Результати 

діяльності організацій мовлення : тенденції та 
перспективи правової охорони / У. Б. Андрусів 
/ / Часопис Київського університету права. — 
2011. — № 4. — С. 2 6 1 - 2 6 7 . 

Досліджено особливості правової охорони 
прав на результати діяльності організацій мов¬ 
лення, що є особливо актуальним в умовах роз¬ 
витку інновацій телекомунікаційних технологій. 
Проаналізовано чинне законодавство України в 
цій сфері, законодавче поле іноземних держав, а 
також права Європейського Союзу. Сформульо¬ 
вано висновки, які сприятимуть заповненню на¬ 
явних прогалин і подоланню колізій та неточно¬ 
стей. 

03.02.12.247. 
347.1:17.024.1 Бакалінська О. О. Категорія 

«добросовісність» у цивільному праві України / 
О. О. Бакалінська / / Часопис Київського уні¬ 
верситету права. — 2011. — № 4. — С. 2 0 0 - 2 0 3 . 

Проаналізовано один з основних принципів 
цивільного законодавства, презумпції цивільного 
права — добросовісності. Розкрито основні тео¬ 
ретичні підходи до визначення поняття «добро¬ 
совісність». Визначено особливості застосуван¬ 
ня цієї категорії в цивільному праві та процесі 
України. 

03.02.12.248. 
347.453.4(477) Балан Я. В. Права та обов'яз¬ 

ки учасників договору найму (оренди) житла / 
Я. В. Балан / / Актуальні проблеми держави і 
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї¬ 
ни, НУ ОЮА. — О., 2 0 1 1 . — Вип. 59. — 
С. 4 5 4 - 4 6 1 . 

Проаналізовано сукупність умов (пунктів), 
які складають зміст договору найму (оренди) 
житла. Розглянуто три основні групи договірних 
умов найму (оренди) житла: істотні, звичайні та 
випадкові. Більше уваги приділено істотним 
умовам договору, тому як за відсутністю хоча б 
однієї з таких умов договір не може вважатись 
укладеним. Підкреслено, що відповідно до ч. 1 
ст. 812 Ц К України предметом договору найму 
житла можуть бути помешкання, зокрема квар¬ 
тира або її частина, житловий будинок або його 
частина. Детально розглянуто поняття «житло», 
вимоги до житла, відповідність для проживання. 

03.02.12.249. 
347.672:347.155 Барков А. В. Завещательное 

возложение в механизме гражданско-правового 
регулирования ритуальных услуг / Алексей 
Владимирович Барков, Роман Юрьевич Грачев 
/ / Наследственное право. — 2011 . — № 4. — 
С. 3 0 - 3 2 . 

Исследована специфика наследственно-пра¬ 
вовых средств регулирования отношений по ока¬ 
занию ритуальных услуг. Аргументирован вывод 
0 возможности признания завещательного рас¬ 
поряжения на случай смерти о порядке погребе¬ 
ния средством правового регулирования риту¬ 
альных услуг. 

03.02.12.250. 
347.235 Б а р ц Я. Є. Порівняльно-правовий 

аналіз національних систем реєстрації прав на 
нерухоме майно / Я. Є. Барц / / Бюлетень 
Міністерства юстиції України. — 2011. — № 8/9. 
— С. 5 9 - 6 4 . 

Досліджено особливості національних систем 
реєстрації права власності на нерухоме майно і 
угод з ним. Визначено та проаналізовано перева¬ 
ги та недоліки реєстраційних систем окремих 
країн англосаксонської та континентальної пра¬ 
вової сім'ї. 

03.02.12.251. 
347.254 Берназ-Лукавецкая О. М. Особенно¬ 

сти обмена жилыми помещениями в домах 
(квартирах) , которые принадлежат гражданам 
(на праве частной собственности) / О. М. Бер-
наз-Лукавецкая / / Актуальні проблеми держа¬ 
ви і права : зб . наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — Вип. 59. — 
С. 4 6 2 - 4 6 8 . 

Дана характеристика особенностей обмена 
жилых помещений в домах (квартирах), которые 
принадлежат гражданам (на праве частной соб¬ 
ственности), согласно действующему законода¬ 
тельству. Определен круг членов семьи нанима¬ 
теля, согласие которых необходимо для осуще¬ 
ствления обмена. 

03.02.12.252. 
347.254(477) Бернацький М. В. Правовий ре¬ 

жим непридатного для проживання житла / 
М. В. Бернацький / / Держава і право. Юридичні 
1 політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 
2011. — Вип. 53. — С. 3 6 7 - 3 7 3 . 

Проаналізовано чинне законодавство України 
щодо видів житла. З 'ясовано загальну категорію 
«непридатне для проживання житло» та сфор¬ 
мульовано його визначення. Розглянуто види 
непридатного для проживання житла. Особливу 
увагу приділено правам власників та наймачів 
аварійного житла. 

03.02.12.253. 
347.218.3 Бобровская О. Н. Теоретические и 

практические аспекты отказа от приватизации 
жилого помещения в пользу одного члена семьи 
/ О. Н. Бобровская / / Современное право. — 
2011. — № 8. — С. 1 0 0 - 1 0 3 . 

Обращено внимание на то, что приватизация 
жилого фонда России близка к завершению. 
Рассмотрены отдельные вопросы ее осуществле¬ 
ния, которые оказали большое влияние на реа¬ 
лизацию жилищных прав членов семьи, заявив-
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ших отказ от права на участие в приватизацион¬ 
ном процессе. Приведен пример из судебной 
практики. 

03.02.12.254. 
347.51.001.71:316.61 Богданов Д. Е. Социали¬ 

зация гражданско-правовой ответственности как 
одно из направлений ее эволюции / Д. Е. Богда¬ 
нов / / Современное право. — 2011. — № 7. — 
С. 4 3 - 4 7 . 

Обосновывается тезис о том, что процесс 
социализации гражданско-правовой ответствен¬ 
ности в интересах общества происходит посред¬ 
ством закрепления в законе новых видов и осно¬ 
ваний ответственности, увеличения количества 
гражданско-правовых санкций, сужения сферы 
договорной и расширения сферы деликтной от¬ 
ветственности. 

03.02.12.255. 
347.121 Боднар В. В. Поняття та юридична 

природа переважних прав / В. В. Боднар / / Уні
верситетські наукові записки: Часопис Хмель-
ниц. ун-ту управління та права: Право. Економі¬ 
ка. Управління. — Хмельницький, 2 0 1 1 . — 
Вип. 4. — С. 1 1 9 - 1 2 5 . 

Досліджено поняття та окремі аспекти визна¬ 
чення юридичної природи переважних прав у 
цивільному праві. Обґрунтовано висновки про 
те, що переважні права у різних видах цивіль¬ 
них відносин є недосконалими правами, що на¬ 
лежать до аномалій у цивільному праві, а в де¬ 
яких випадках можуть кваліфікуватися як се¬ 
кундарні права. Сформульовано пропозиції щодо 
легального закріплення в Ц К України можли¬ 
вості існування переважних прав у випадках, 
передбачених договором або актами цивільного 
законодавства. 

03.02.12.256. 
347.23: (347+343) Бочкарев С. А. Будущее 

права собственности в концепциях развития 
гражданского и уголовного законодательства / 
С. А. Бочкарев / / Современное право. — 2011. 
— № 8. — С. 1 5 - 2 1 . 

Рассмотрены и проанализированы некоторые 
положения о собственности Концепции разви¬ 
тия гражданского законодательства и Концеп¬ 
ции модернизации уголовного законодательства 
в экономической сфере. Отмечено, что концеп¬ 
ции не исключают, но и не дополняют друг дру¬ 
га. Они не решают общих задач в правовой за¬ 
щите собственности, каждая из концепций со¬ 
средоточена на сугубо своих отраслевых про¬ 
блемах. Предложения Концепции модернизации 
уголовного законодательства не обеспечены 
инициативами Концепции развития гражданско¬ 
го законодательства. Их притязательность друг 
к другу не носит обоюдного и двустороннего 
характера. 

03.02.12.257. 
347.77.028(477) Бошицький Ю. Л. Аспекти 

удосконалення правотворення у сфері охорони 

інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бо-
шицький / / Часопис Київського університету 
права. — 2011. — № 4. — С. 2 5 3 - 2 5 7 . 

Розглянуто пріоритетні аспекти правотвор-
чості у сфері охорони та захисту інтелектуаль¬ 
ної власності на сучасному етапі розвитку Ук¬ 
раїни. Проаналізовано основні інститути інте¬ 
лектуальної власності . Сформульовано пропо¬ 
зиції щодо вдосконалення чинного законодав¬ 
ства у сфері інтелектуальної власності, її право¬ 
вої охорони та захисту. 

03.02.12.258. 
347.254(470) Бреус С. В. К вопросу о право-

реализации некоторых положений Жилищного 
кодекса РФ / С. В. Бреус / / Ленинградский юри¬ 
дический журнал. — 2011. — № 1. — С. 8 3 - 9 1 . 

Статья посвящена проблеме реализации су¬ 
дами положений Жилищного кодекса. Проана¬ 
лизированы решения ряда судов по делам, по 
которым основанием заявления требований выс¬ 
тупали ст. 30, 31 , 70 Жилищного кодекса. Обо¬ 
снована ошибочность толкования судами норм 
материального права (жилищного права) , ре¬ 
зультатом которого становится нарушение ос¬ 
новных прав и свобод граждан, закрепленных 
Конституцией РФ. 

03.02.12.259. 
347.518 Бубіна А. І. Деяк і особливості 

відшкодування шкоди, завданої здоров'ю внаслі¬ 
док дорожньо-транспортної пригоди/ А. І. Бубі-
на / / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
Н У О Ю А . — О., 2011. — Вип. 59. — С. 507-516 . 

Розглянуто особливості відшкодування шко¬ 
ди, завданої здоров'ю внаслідок ДТП. Розкрито 
суть поняття працездатності та права на ком¬ 
пенсацію шкоди, завданої здоров'ю, перелік за¬ 
конодавчих актів, що регулюють питання 
відшкодування шкоди, підстави та умови виник¬ 
нення права на відшкодування зазначеної шко¬ 
ди, а також особливості визначення витрат, що 
підлягають відшкодуванню потерпілому від 
ДТП. 

03.02.12.260. 
347.67(477) :347 .78 Бутнік-Сіверський С. 

Оформлення права на спадщину, до складу 
якої входять авторські та суміжні права / 
Сергій Бутнік-Сіверський / / Підприємництво, 
господарство і право . — 2 0 1 1 . — № 10. — 
С. 4 2 - 4 5 . 

Вказано на складність оформлення прав на 
об 'єкти спадкування, належність яких спадко¬ 
давцю документально не підтверджена. Розгля¬ 
нуто питання оформлення права на спадщину, 
до складу якої входять авторські та суміжні 
права. Запропоновано в Інструкції про порядок 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 
встановити, що в свідоцтві про право на спад¬ 
щину може міститися загальна вказівка на спад¬ 
кування майнових авторських і суміжних прав 
без зазначення конкретних об'єктів. 
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03.02.12.261. 
347.441.142 Варавко А. Ю. Цивільне правове 

регулювання порядку проведення конкурсів на 
право укладання договору / А. Ю. Варавко / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 59. — С. 5 1 6 - 5 2 3 . 

Розглянуто порядок (процедури) проведення 
конкурсів як способу укладення договорів. Про¬ 
аналізовано такі етапи проведення конкурсу на 
право укладання договору: підготовчий етап 
(власне до процедури конкурсу цей етап не 
відноситься, але розглядається, оскільки на цьо¬ 
му етапі формулюються задачі, цілі конкурсу, їх 
предмет, вид та вид конкурсу); оголошення про 
конкурс; прийняття конкурсних пропозицій (зая¬ 
вок); оцінка заявок та визначення переможця; 
винесення рішення про результати конкурсу — 
складання протоколу про результати конкурсу; 
повідомлення учасників конкурсу про результа¬ 
ти конкурсу. 

03.02.12.262. 
347.78 Вахонєва Т. Виконання творів як 

об 'єкт інтелектуальної власності / Тетяна Ва
хонєва / / Підприємництво, господарство і пра¬ 
во. — 2011. — № 9. — С. 1 1 - 1 4 . 

Досліджено загальні й основні юридичні оз¬ 
наки виконання як підстави виникнення суміж¬ 
них прав. З 'ясовано їх взаємозв 'язок із об'єкта¬ 
ми авторського права та співвідношення вико¬ 
нання з окремими способами використання 
творів. Визначено правовий статус виконавців 
як суб'єктів права інтелектуальної власності. 

03.02.12.263. 
347.78:655.3.066.43 Вахонєва Т. М. Гео¬ 

графічні карти та атласи як об'єкти авторського 
права / Т. М. Вахонєва / / Д е р ж а в а і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011 . — Вип. 53. — С. 3 1 7 - 3 2 4 . 

Показано характерні ознаки географічних 
карт (атласів) як об 'єктів авторського права, 
творчі елементи їх створення та особливості 
виготовлення картографічної продукції. Виявле¬ 
но особливості правового статусу творців кар¬ 
тографічної продукції, участь у процесі її ство¬ 
рення та використання держави , а також ос¬ 
новні питання правового регулювання авторсь¬ 
ким законодавством правового режиму вказаних 
об'єктів права інтелектуальної власності. 

03.02.12.264. 
347.785 Вахонєва Т. Передачі (програми) 

організацій мовлення як об'єкти права інтелек¬ 
туальної власності / Тетяна Вахонєва / / Юри¬ 
дична Україна. — 2011. — № 10. — С. 3 8 - 4 2 . 

Досліджено основні характеристики передач 
(програм) організацій мовлення як об 'єктів 
суміжних прав. Виявлено їх основні юридичні 
ознаки. Встановлено взаємозв ' я зок з іншими 
об'єктами авторського права та суміжних прав. 
Здійснено вивчення процесу створення передач 

(програм), з ' ясовано виникнення їх правової 
охорони. Визначено правовий статус організацій 
мовлення як суб 'єкт ів права інтелектуальної 
власності. 

03.02.12.265. 
347.122 Венедиктова И. В. Влияние публич¬ 

ных интересов на частное право / Ирина Вален¬ 
тиновна Венедиктова / / Цивилист. — 2011. — 
№ 4. — С. 2 7 - 3 1 . 

Проанализировано влияние публичных инте¬ 
ресов на частноправовую сферу. Рассмотрено 
понятие «охраняемый законом интерес». Сдела¬ 
ны выводы о балансе публичных и частных ин¬ 
тересов, а также о закономерностях существо¬ 
вания и развития публичных интересов в част¬ 
ном праве. 

03.02.12.266. 
347.122 Венедіктова І. Право на захист охо-

ронюваного законом інтересу / Ірина Венедик-
това / / Юридична Україна. — 2011. — № 10. — 
С. 4 3 - 4 7 . 

Проведено аналіз реалізації захисту охороню-
ваного законом інтересу шляхом застосування 
окремого суб'єктивного права на захист і його 
співвідношення із правомочністю «право на за¬ 
хист» — складовим елементом будь-якого 
суб 'єктивного права. Розкрито зміст права на 
захист охоронюваного законом інтересу. Зробле¬ 
но загальний висновок про підстави застосуван¬ 
ня права на захист охоронюваного законом інте¬ 
ресу. 

03.02.12.267. 
347.122 Венедіктова І. В. Співвідношення 

категорій охорони і захисту охоронюваних зако¬ 
ном інтересів / І. В. Венедіктова / / Право Ук¬ 
раїни. — 2011. — № 10. — С. 192 -198 . 

Проаналізовано правові категорії «охорона» 
і «захист» стосовно охоронюваних законом 
інтересів. Вказано на відмінності в їх застосу¬ 
ванні щодо суб 'єктивних прав і охоронюваних 
законом інтересів . Виділено гарантії захисту 
охоронюваних законом інтересів. Зроблено за¬ 
гальний висновок про те, що поняття «захист 
інтересу» входить до складу поняття «охорона 
інтересу», яка надає носієві цього інтересу пра¬ 
ва на захист. 

03.02.12.268. 
347.77(477):347.44 Волошин В. О. Сучасні 

тенденції та проблеми розвитку правового регу¬ 
лювання договірних відносин у сфері промисло¬ 
вої власності в Україні / В. О. Волошин / / Часо¬ 
пис Київського університету права. — 2011. — 
№ 4. — С. 2 6 7 - 2 7 2 . 

Проведено аналіз стану правового регулю¬ 
вання договірних відносин у сфері інтелектуаль¬ 
ної і промислової власності. Обґрунтовано дум¬ 
ку щодо тенденцій розвитку правового регулю¬ 
вання та визначено шляхи удосконалення право¬ 
вого регулювання договірних відносин у вказа¬ 
них сферах. 
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03.02.12.269. 
342.7:347.122(477) Волощенко Т. М. Абст-

ракті збитки як захист законного інтересу / 
Т. М. Волощенко / / Держава і право. Юридичні 
і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 
К., 2011. — Вип. 53. — С. 2 9 5 - 3 0 1 . 

Відмічено, що саме абстрактні збитки дають 
змогу захистити законний інтерес, оскільки мова 
йде про створення абстрактної можливості не¬ 
сприятливих наслідків, тобто можливу загрозу 
інтересам, що підлягають захисту. Розглянуто 
питання про абстракті збитки як захист закон¬ 
ного інтересу в цивільному праві. Сформульова¬ 
но зміни до ст. 22 ЦК України та запропоновано 
доповнити її ч. 5. 

03.02.12.270. 
347.775(477) Гелич Ю. О. Правові основи 

формування режиму комерційної таємниці на 
підприємстві / Ю. О. Гелич / / Часопис Київ¬ 
ського університету права. — 2011. — № 4 . — 
С. 2 0 4 - 2 0 8 . 

Розкрито систему норм чинного законодав¬ 
ства України, якою регламентуються відносини 
щодо формування режиму комерційної таємниці 
на підприємстві. На основі аналізу чинних нор¬ 
мативно-правових актів та результатів дослід¬ 
жень провідних науковців виокремлено основні 
положення щодо режиму комерційної таємниці 
на підприємстві . Звернуто увагу на важливий 
елемент формування режиму комерційної таєм¬ 
ниці на підприємстві — закріплення відповідаль¬ 
ності. Стверджується, що з огляду на природу 
комерційної таємниці та її інформаційно-право¬ 
вий характер для формування режиму комерцій¬ 
ної таємниці на підприємстві ключовим є затвер¬ 
дження Переліку відомостей, які складають не-
комерційну таємницю підприємства. 

03.02.12.271. 
347.764:347.415 Головачов Я. В. Цілі засто¬ 

сування суброгації у страхових правовідносинах 
/ Я. В. Головачов / / Актуальні проблеми держа¬ 
ви і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 59. — 
С. 5 2 3 - 5 2 8 . 

Розглянуто значення та мету застосування 
механізму суброгації у страхових відносинах. 
Зроблено висновок, що стосовно до кожного із 
суб'єктів, що беруть участь у механізмі субро-
гації, проявляється та або інша специфічна її 
мета. У першому випадку (для страховика) — це 
спосіб зниження збитковості діяльності. У дру¬ 
гому випадку (щодо відповідальної за настання 
страхового випадку особи) — це дисципліную¬ 
чий, виховний ефект суброгації. А для того, хто 
одержав від страховика страхову виплату, суб-
рогація виступає перешкодою його безпідстав¬ 
ному збагаченню. 

03.02.12.272. 
347.4 Голубєва Н. Ю. Характеристика еле¬ 

ментів зобов 'язання / Н. Ю. Голубєва / / Акту-

альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 4 6 8 - 4 7 4 . 

Розглянуто елементи цивільного зобов'язан¬ 
ня як правовідношення на сучасному етапі роз¬ 
витку цивільного права та законодавства. Про¬ 
аналізовано суб 'єкти, об 'єкти, зміст зобов'я¬ 
зального правовідношення. Встановлено 
співвідношення понять «предмет зобов 'язання» 
та «об'єкт зобов 'язання». Визначено проблемні 
аспекти досліджуваних питань. 

03.02.12.273. 
347.189 Горобець Н. О. Право на вибір імені 

дитини / Н. О. Горобець / / Університетські нау¬ 
кові записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управлі¬ 
ння та права: Право. Економіка. Управління. — 
Хмельницький, 2011. — Вип. 4. — С. 7 4 - 7 9 . 

Розглянуто питання щодо вибору батьками 
імені для своєї дитини. Обмірковано проблему 
впливу різних чинників на батьківський вибір. 
Звернуто увагу на дивні, немилозвучні імена, 
якими називають дітей. Зазначено, що імена, 
будучи немайновими благами фізичної особи, 
повинні відповідати, перш за все, інтересам ди¬ 
тини, а не інтересам батьків . Запропоновано 
ввести законодавчі заборони щодо деяких назв, 
які батьки могли б обирати ім'ям дитини. 

03.02.12.274. 
347.132.14 Гришко О. Зловживання правом і 

порушення договірного зобов'язання: співвідно¬ 
шення понять / Олексій Гришко / / Юридична 
Україна. — 2011. — № 9. — С. 4 1 - 4 6 . 

Досліджено проблемні аспекти співвідношен¬ 
ня порушення зобов'язання як невиконання (не¬ 
належного виконання) обов'язку та зловживан¬ 
ня правом як неналежного здійснення права. 
Обґрунтовано критерії їх розмежування . Про¬ 
аналізовано існуючу судову практику щодо 
співвідношення порушення зобов 'язання борж¬ 
ником і зловживання правом у контексті реалі¬ 
зації права вимоги кредитором. Встановлено, що 
порушення зобов 'язання боржником і зловжи¬ 
вання правом за своєю правовою природою є 
різними категоріями, розмежування яких може 
бути здійснене як за їх конститутивними ознака¬ 
ми, так і за різними правовими наслідками для 
суб'єкта їх вчинення. 

03.02.12.275. 
347.441 Давидова І. В. Поняття та ознаки 

обману як підстави недійсності правочину / 
І. В. Давидова / / Актуальні проблеми держави і 
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї¬ 
ни, НУ ОЮА. — О., 2 0 1 1 . — Вип. 59. — 
С. 2 1 8 - 2 2 5 . 

Розглянуто та проаналізовано поняття обма¬ 
ну з часів римського права до сучасності. Розк¬ 
рито проблемні питання поняття та ознаки об¬ 
ману як підстави недійсності правочину. Визна¬ 
чено ознаки обману, виявлення яких дозволяє 
вважати, що має місце обман, на підставі чого 
правочин може бути визнаний недійсним. 
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03.02.12.276. 
347.441.048 Данилов И. А. Отрицательный 

правовой эффект признания исполненной сдел¬ 
ки недействительной при отсутствии возможно¬ 
сти применения последствий ее недействитель¬ 
ности / Иван Александрович Данилов / / Граж¬ 
данское право. — 2011. — № 4. — С. 3 - 6 . 

Обоснована позиция, согласно которой сдел¬ 
ки, на основании которых добросовестные при¬ 
обретатели получают вещи, которые впослед¬ 
ствии могут правомерно удерживать на основа¬ 
нии ст. 302 ГК РФ, несмотря на пороки в 
субъекте, следует признавать действительными, 
поскольку они порождают те правовые послед¬ 
ствия, на которые были направлены. 

03.02.12.277. 
347.441.6 Дорохина И. Н. Проблемы букваль¬ 

ного толкования договора / Ирина Николаевна 
Дорохина / / Цивилист. — 2011 . — № 4 . — 
С. 7 6 - 8 0 . 

Предложена периодизация развития предме¬ 
та гражданского права. Выявлены тенденции и 
проблемы квалификации и регулирования граж¬ 
данско-правовых отношений. Внесены предло¬ 
жения по совершенствованию ГК. 

03.02.12.278. 
347.787:504.54 Дюкарева С. В. Ландшафтний 

дизайн як об 'єкт правового регулювання / 
С. В. Дюкарева / / Часопис Київського універси¬ 
тету права. — 2011. — № 4. — С. 2 1 5 - 2 1 8 . 

Розкрито юридичну природу правовідносин, 
які складаються стосовно ландшафтно-дизай¬ 
нерських робіт. Розглянуто їх як прояв права на 
індивідуалізацію та права на гідний рівень жит¬ 
тя . Звернуто увагу, що правове регулювання 
залежить від напрямку охорони прав та змісту 
самих робіт. Виконання таких робіт на замов¬ 
лення здійснюється у рамках одного змішаного 
договору чи низки поетапних договорів, які 
об'єднані єдиною метою. Це дає можливість за¬ 
стосувати аналогію закону. 

03.02.12.279. 
340.132.6 Ерёменко А. С. Методологические 

начала теории применения гражданского закона 
/ Александр Сергеевич Ерёменко / / Арбитраж¬ 
ный и гражданский процесс. — 2011. — № 8. — 
С. 3 8 - 4 1 ; № 9 . — С. 4 1 - 4 4 . 

Рассмотрены общие методологические подхо¬ 
ды к формированию теоретической структуры 
учения о гражданском правоприменении. Описа¬ 
ны основные понятия теории применения граж¬ 
данского закона. 

03.02.12.280. 
347.788:35.072.6:69 Ершов О. Г. Объект , 

цели и функции авторского надзора в строитель¬ 
стве / О. Г. Ершов / / Право интеллектуальной 
собственности. — 2011. — № 3. — С. 1 1 - 1 3 . 

Рассмотрены вопросы правовой природы ав¬ 
торского надзора в строительстве . Основная 
идея работы в том, что авторский надзор дол-

жен признаваться институтом частного права и 
не заменять публичную функцию контроля. 
Предложен иной, в сравнении с действующим 
законодательством, подход в определении 
объекта, целей и функций авторского надзора в 
строительстве. 

03.02.12.281. 
347.55:69 Ершов О. Г. Понятие и признаки 

гражданского правоотношения по предупрежде¬ 
нию причинения вреда в строительстве / Олег 
Геннадьевич Ершов / / Гражданское право. — 
2011. — № 4. — С. 6 - 9 . 

Рассмотрена теория гражданского правоот¬ 
ношения по предупреждению причинения вреда 
при строительстве. На основе анализа выделен¬ 
ных особенностей правоотношения определены 
ключевые признаки, которые позволяют отли¬ 
чить правоотношение по предупреждению при¬ 
чинения вреда при строительстве от других пра¬ 
воотношений. 

03.02.12.282. 
347 .233 /234 Живихина И. Б. Гражданско-

правовые средства защиты интересов собствен¬ 
ника при прекращении права собственности / 
И. Б. Живихина, П. М. Филиппов / / Граждан¬ 
ское право. — 2011. — № 4. — С. 2 5 - 2 8 . 

Рассмотрены особые способы защиты, кото¬ 
рые имеют целью защиту интересов собственни¬ 
ка, что отличает их от классических способов 
защиты права собственности. Данные способы 
направлены на защиту интересов собственника 
при прекращении права собственности по осно¬ 
ваниям, предусмотренным в законе. 

03.02.12.283. 
347.4 Ж и л а О. В. Проблема визначення еле¬ 

ментів регресного зобов'язання / О. В. Жила / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 59. — С. 4 7 5 - 4 8 0 . 

Розглянуто елементи регресного зобов'язан¬ 
ня як специфічного різновиду зобов 'язань у си¬ 
стемі зобов 'язань українського цивільного пра¬ 
ва. Зроблено висновок, що у регресному зобов¬ 
'язанні беруть участь не три сторони, а дві — 
кредитор (регредієнт) i боржник (регресант) . 
Зазначено, що об'єктом регресного зобов'язання 
є не саме майно, що передається на виконання 
регресного зобов 'язання , а дії регресата з 
відшкодування (відновлення права). 

03.02.12.284. 
347 .772(470) (091) Ж и л и н А. А. К истории 

становления понятия «товарный знак» в оте¬ 
чественном з а к о н о д а т е л ь с т в е / А. А. Жилин 
/ / Ю р и с т ъ - п р а в о в е д ъ . — 2 0 1 1 . — № 2. — 
С. 2 1 - 2 3 . 

Дана историческая ретроспектива становле¬ 
ния понятия «товарный знак» в российском за¬ 
конодательстве . Отмечено, что в России про¬ 
грессивное развитие понятие «товарный знак» 
получило в начале 90-х гг. ХХ в., когда был 
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принят ряд законов, повторяющих требования 
международных конвенций. 

03.02.12.285. 
347.132.124:903.8 Зубенко Ю. С. Археологи¬ 

ческая находка и клад: сравнительно-правовой 
анализ / Юлия Сергеевна Зубенко / / Циви
лист. — 2011. — № 4 . — С. 6 6 - 6 9 . 

Исследована проблема правовой полисемии 
категорий «археологическая находка» и 
«клад» . Автор сравнивает указанные катего¬ 
рии путем в ы я в л е н и я их существенных при¬ 
знаков , о с н о в ы в а я с ь на з а к о н о д а т е л ь с т в е и 
научной доктрине. 

03.02.12.286. 
346.5:330.341.2:330.341.424 Иншакова А. О. 

Задачи национального цивильного права в про¬ 
цессе наноиндустриализации страны / А. О. Ин-
шакова / / Современное право. — 2011. — № 8. 
— С. 9 - 1 4 . 

Рассмотрены вопросы правового регулирова¬ 
ния наукоемких технологий, в том числе нано-
технологий, в действующем внутригосударствен¬ 
ном праве РФ. Изложенные в качестве выводов 
и рекомендаций результаты проведенного иссле¬ 
дования призваны определить и выявить наибо¬ 
лее перспективные унификационные тенденции 
совершенствования уже существующего право¬ 
вого обеспечения развития инновационной дея¬ 
тельности в сфере нанотехнологий, а также ус¬ 
транить основную методологическую недоработ¬ 
ку современных правовых исследований в дан¬ 
ной сфере: недостаточно внимательное отноше¬ 
ние к проблемам унификации и гармонизации 
соответствующей области правового регулиро¬ 
вания. 

03.02.12.287. 
347.412 Ігнатенко В. М. Спільні риси й 

відмінності договірних й недоговірних зобов'я¬ 
зань / В. М. Ігнатенко / / Проблеми законності : 
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 
X., 2011. — Вип. 114. — С. 5 4 - 6 1 . 

Проаналізовано погляди учених-юристів 
щодо договірних й недоговірних зобов 'язань . 
Розкрито загальні риси та визначено відмінності 
вказаних зобов 'язань. Відмічено, що виявлення 
специфіки договірних й недоговірних зобов'я¬ 
зань має важливе значення в правозастосовній 
практиці. 

03.02.12.288. 
347.672(477) Калініченко О. Форми заповіту 

за Цивільним кодексом України / О. Калінічен-
ко / / Вісник Київського національного універси¬ 
тету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 
2011. — Вип. 88. — С. 110 -112 . 

Досліджено класифікацію форм заповітів. 
Обґрунтовано доцільність класифікації форм за¬ 
повітів за двома критеріями — залежно від 
суб ' єкта посвідчення заповіту та за порядком 
посвідчення заповіту. 

03.02.12.289. 
347.51(477) Канзафарова І. Публічно-правові 

аспекти відповідальності за цивільним законо¬ 
давством України / Ілона Канзафарова / / Пуб¬ 
лічне право. — 2011. — № 4. — С. 2 3 5 - 2 4 2 . 

Проаналізовано проблеми розмежування по¬ 
нять «цивільно-правова відповідальність» і 
«відповідальність за цивільним законодав¬ 
ством». Обґрунтовано, що поняттям «відпові¬ 
дальність за цивільним законодавством» охоп¬ 
люються два види відповідальності: відпові¬ 
дальність перед державою, яка має публічно-
правовий характер; відповідальність одного кон¬ 
трагента перед іншим, правопорушника перед 
потерпілим і має приватно-правовий характер. 

03.02.12.290. 
347.277.5 Карпов Р. В. Особливості викорис¬ 

тання заставних / Р. В. Карпов / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 2 4 1 - 2 4 8 . 

Розглянуто порядок використання заставної 
для рефінансування іпотечних кредиторів. З ци¬ 
вільно-правової точки зору дано оцінку спосо¬ 
бам рефінансування. Визначено основні особли¬ 
вості кожного з них. 

03.02.12.291. 
347.251 Касілова Д. Ю. Підстави виникнення 

і припинення володіння / Д. Ю. Касілова / / Ак¬ 
туальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. 
/ МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 2 9 9 - 3 0 5 . 

Звернуто увагу, що обраний законодавцем 
спосіб закріплення системи підстав виникнення 
і припинення володіння, як і інституту володін¬ 
ня в цілому, викликає нарікання науковців. Дос¬ 
ліджено підстави виникнення і припинення во¬ 
лодіння. Проаналізовано чинне цивільне законо¬ 
давство України з цього приводу, положення 
якого порівнюються з нормами проекту Ц К Ук¬ 
раїни. Обґрунтовано висновок щодо неузгодже¬ 
ності відповідних норм Ц К України і необхід¬ 
ності їх подальшого вдосконалення. 

03.02.12.292. 
347.781.5+347.782 Катеринчук К. В. Ототож¬ 

нення за формою вираження творів або їх час¬ 
тин / К. В. Катеринчук, О. В. Войтко / / Дер¬ 
жава і право. Юридичні і політичні науки : зб. 
наук. пр. / Ін-т д е р ж а в и і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 3 3 0 - 3 3 3 . 

Проаналізовано ст. 9 Бернської конвенції про 
охорону літературних і художніх творів. Уза¬ 
гальнено розробки науковців та проаналізовано 
національне та міжнародне законодавство щодо 
зазначеної теми. Наведено приклади зіставлення 
творів. 

03.02.12.293. 
347.27(091)+347.766(091) Кирилюк Д. Прин¬ 

ципи іпотеки: історичний розвиток та сучасний 
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етап / Дмитро Кирилюк / / Юридична Україна. 
— 2011. — № 9. — С. 4 7 - 5 1 . 

Розглянуто принципи іпотеки, передусім най¬ 
важливіші з них: принцип внесення (обов'язко¬ 
вої фіксації) та принцип гласності. Проаналізо¬ 
вано історичний розвиток зазначених принципів 
та їх сучасний стан. Обґрунтовано висновок про 
переважний характер принципу внесення (обо¬ 
в'язкової фіксації) як щодо принципу гласності 
(публічності) іпотеки, так і щодо загального 
принципу заставного права — принципу стар¬ 
шинства. 

03.02.12.294. 
347.453.3 Кириченко О. В. Использование тер¬ 

мина «коммерческий» в отношении договора най¬ 
ма жилого помещения / О. В. Кириченко / / Со¬ 
временное право. — 2011. — № 8. — С. 9 6 - 9 9 . 

Проанализировано употребление термина 
«коммерческий» применительно к договору най¬ 
ма жилого помещения. Приведена аргументация 
позиции автора о необходимости закрепления 
договора коммерческого найма жилого помеще¬ 
ния на законодательном уровне. 

03.02.12.295. 
347.426.6(477) Ківалова Т. С. Стан та перс¬ 

пективи розвитку досліджень інституту зобов'я¬ 
зань відшкодування шкоди у вітчизняному ци¬ 
вільному праві / Т. С. Ківалова / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб . наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 4 4 5 - 4 5 4 . 

Проведено огляд вітчизняної л ітератури з 
проблематики інституту зобов 'язань відшкоду¬ 
вання шкоди з часів Російської імперії, радянсь¬ 
кого періоду та періоду незалежної України, 
досліджень останніх десятиліть , серед яких 
особливу увагу приділено працям вчених, вида¬ 
них після прийняття Ц К України. Зазначено, що 
питання наукового аналізу правового регулю¬ 
вання зобов 'язань відшкодування шкоди наразі 
є актуальними як з теоретичної, так і з практич
ної точок зору. Це пояснюється тим, що, хоча 
наукова розробка окремих проблем зобов'язань, 
які виникають внаслідок завдання шкоди, в юри¬ 
дичній літературі проводилася досить активно, 
загальна концепція зазначених зобов'язань, так 
само як і значна кількість окремих аспектів пра¬ 
вового регулювання у цій галузі, усе ще зали¬ 
шається недослідженою, що особливо помітно у 
контексті оновлення вітчизняного цивільного 
законодавства. 

03.02.12.296. 
347.19:(061:336.14):347.21 Клещев С. Е. Пра¬ 

вовой режим имущества бюджетных учрежде¬ 
ний / Сергей Евгеньевич Клещев / / Граждан¬ 
ское право. — 2011. — № 4. — С. 1 3 - 1 5 . 

Рассмотрен правовой режим имущества та¬ 
кой обновленной в российской системе юриди¬ 
ческих лиц организационно-правовой формы, 
как бюджетное учреждение. Определен закон¬ 
ный режим имущества бюджетного учреждения, 

в том числе новые правила о порядке распоря¬ 
жения бюджетным учреждением имуществом 
учредителя. 

03.02.12.297. 
347.234 Клименко О. М. Примус як критерій 

щодо класифікації способів припинення та на¬ 
буття права власності / О. М. Клименко / / Уні
верситетські наукові записки: Часопис Хмель-
ниц. ун-ту управління та права: Право. Економі¬ 
ка. Управління. — Хмельницький, 2 0 1 1 . — 
Вип. 4. — С. 6 0 - 6 5 . 

Автор погоджується з концепцією, висловле¬ 
ною Д. І. Мейєром, щодо примусового відчужен¬ 
ня майна. Досл іджено категорію примусу як 
критерій юридичної кваліфікації правовідносин 
примусового відчуження об'єктів права приват¬ 
ної власності, зумовленого суспільною необхід¬ 
ністю, а також в аспекті розвитку класифікації 
способів припинення та набуття права влас¬ 
ності. 

03.02.12.298. 
347.42 Колодуб Г. В. Исполнение обязаннос¬ 

ти в теории обязательств / Григорий Вячесла-
вовоч Колодуб / / Гражданское право. — 2011. 
— № 4. — С. 9 - 1 1 . 

Рассмотрен ряд спорных моментов понима¬ 
ния элементов обязательственного правоотно¬ 
шения, в частности исполнения гражданско-пра¬ 
вовой обязанности. Провозглашается стойкая 
необходимость проведения целостного исследо¬ 
вания ряда теоретических вопросов, соотноше¬ 
ния и взаимосвязи близких правовых явлений, 
понятий в рамках обязательственного правоот¬ 
ношения. 

03.02.12.299. 
351.77:615.2/3(477) Комаров В. А. Врегулю¬ 

вання відносин стосовно лікарських засобів в 
Україні / В. А. Комаров / / Актуальні проблеми 
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 59. 
— С. 2 2 5 - 2 3 3 . 

Розглянуто питання про підходи до правово¬ 
го регулювання правовідносин щодо лікарських 
засобів як об'єктів цивільних прав. Автор вва¬ 
жає, що зміна парадигми правового регулюван¬ 
ня цивільних правовідносин на користь гумані¬ 
стичного підходу повинна послідовно проводити¬ 
ся в актах цивільного законодавства. Звернуто 
увагу, що спроба змінити спрямування правово¬ 
го регулювання цих відносин на користь людини 
та, зокрема, забезпечення її життя та здоров'я 
не вдалась із-за традицій пандектної системи 
цивільного права. Обґрунтовано думку про по¬ 
требу змінити підходи до визначення об 'єктів 
цивільних прав на користь концепції гуманізму. 

03.02.12.300. 
347.78(437.6) Комзюк Л. Деякі аспекти об¬ 

меження авторського права в Словацькій Рес¬ 
публіці / Л. Комзюк / / Вісник Київського на¬ 
ціонального університету ім. Т. Шевченка . 
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Юридичні науки. — К., 2 0 1 1 . — Вип. 87 . — 
С. 3 5 - 3 8 . 

Розглянуто деякі аспекти теорії і практики 
обмеження авторських прав у контексті їх зба¬ 
лансованості з конституційним правом на інфор¬ 
мацію. Проаналізовано відповідний досвід Сло¬ 
ваччини. Обґрунтовано необхідність і опти¬ 
мальні шляхи використання цього досвіду для 
вдосконалення законодавства України. 

03.02.12.301. 
347.254(477) Копилова Ж . В. Ж и т л о як родо¬ 

ве поняття одноквартирного житлового будинку 
громадян України / Ж. В. Копилова / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 3 0 6 - 3 1 3 . 

Досліджено поняття «житло» та «одноквар
тирний житловий будинок» громадян України в 
цивільному праві. Виділено загальні (обов'яз¬ 
кові) ознаки житлового будинку і житла в ціло¬ 
му. Проаналізовано законодавчі акти з реєст¬ 
рації прав власності на нерухоме майно. Запро¬ 
поновано власне визначення понять житла і 
житлового будинку. 

03.02.12.302. 
347.515 Королев И. И. Возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями правоох¬ 
ранительных органов, как межотраслевой право¬ 
вой институт / Иван Игоревич Королев / / Граж¬ 
данское право. — 2011. — № 4. — С. 3 3 - 3 5 . 

Раскрыт межотраслевой характер института 
возмещения (компенсации) вреда, причиненного 
незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и 
суда. По мнению автора, в рамках данного ме¬ 
жотраслевого правового института превалирова¬ 
ние имеет гражданско-правовое регулирование. 

03.02.12.303. 
347.65/68:347.78.031 Косинков В. В. Право¬ 

вая природа права на обнародование произведе¬ 
ния и особенности его наследования / В. В. Ко-
синков / / Северо-Кавказский юридический вест¬ 
ник. — 2011. — № 3. — С. 6 1 - 6 6 . 

В Российской Федерации Конституцией РФ 
гарантируется право наследования (п. 4 ст. 35 
Конституции РФ). Дискуссионным и требующим 
решения является вопрос о возможности пере¬ 
хода по наследству права на обнародование про¬ 
изведения. Решение этого вопроса позволит из¬ 
бежать трудностей, связанных с необходимос¬ 
тью определения воли наследователя, а также 
предотвратит переход права на обнародование 
произведения к лицам, не входящим в число 
наследников, путем подделки разных форм вы¬ 
ражения воли наследодателя. 

03.02.12.304. 
347.131.4(477) Коструба А. В. Нормотворчі 

засоби встановлення правоприпиняючих юри¬ 
дичних фактів у цивільному праві / А. В. Кост
руба / / Держава і право. Юридичні і політичні 

науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 3 2 4 - 3 3 0 . 

Проаналізовано нормотворчість як засіб 
фіксації юридичної сторони юридичного факту і 
як спосіб встановлення юридичних фактів. Звер¬ 
нуто увагу на особливості правової системи 
України. Визначено механізм дії юридичного 
факту з точки зору фактичних дій і правової 
моделі, закріпленої в нормі права. 

03.02.12.305. 
347.15/17(477):34.03 Косянчук П. Теоретико-

практичні питання ужиттєвлення особистих не-
майнових прав українців у контексті правної 
відповідальності / П. Косянчук / / Вісник Київ
ського національного університету ім. Т. Шев¬ 
ченка. Юридичні науки. — К., 2011. — Вип. 88. 
— С. 9 9 - 1 0 5 . 

Через логіко-правну парадигму розглянуто 
деякі питання правного гарантування особистих 
немайнових прав українців правоохоронними за¬ 
собами української правничої системи, серед 
яких важливе місце посідає інститут правної 
відповідальності. Обґрунтовано та окреслено 
цілий пласт проблем засадничо запропонованого 
у статті нового напрямку сучасного правознав¬ 
ства як етноправознаство, що особливо нагаль¬ 
но для України в умовах домінування антиетніч-
них за суттю глобалізаційних процесів. Подаючи 
достатні доводи, виокремлено категорію правни¬ 
чого українця як суб 'єкта української правної 
реальності та правного українця як суб ' єкта 
правостосунків відповідно. З 'ясовано наявність 
рідко маніфестованих, як правило, нових для 
загалу особистих немайнових прав українця (в 
межах невичерпності цих прав) та нових видів 
відповідальності за порушення цих прав. 

03.02.12.306. 
347.122:334.716 Кривобок С. Підприємство 

як об'єкт цивільних прав / Світлана Кривобок 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 10. — С. 1 7 - 2 1 . 

Досліджено проблеми підприємства як об'єк¬ 
та цивільних прав. Особливу увагу приділено 
визначенню сутності підприємства як єдиного 
майнового комплексу, що використовується для 
здійснення підприємницької діяльності , його 
складових, а також суб 'єктам права власності 
на нього. 

03.02.12.307. 
347.426.4(477) Крисань Т. Є. Правові аспекти 

відшкодування моральної шкоди у цивільно-пра¬ 
вових відносинах / Т. Є. Крисань / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 2 1 8 - 2 2 1 . 

Наголошено, що розвиток інституту відшко¬ 
дування моральної шкоди залежить від правової 
культури населення, ознайомлення його зі свої¬ 
ми ключовими правами та свободами, а також 
правовими механізмами їх захисту, серед яких 
— відшкодування моральної шкоди. Розглянуто 
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правові аспекти відшкодування моральної шко¬ 
ди у цивільно-правових відносинах. Звернуто 
увагу, що чинне законодавство України не 
містить методики чи способів обчислення мо¬ 
ральної шкоди. Зазначено, що стан інституту 
відшкодування моральної шкоди, завданої особі, 
в частині цивільно-правової відповідальності та 
правового поля України є якщо не задовільним, 
то принаймні прийнятним. 

03.02.12.308. 
347.67(477+460).001.36 Криштопа О. Запові¬ 

ти, процедура їх складання, нотаріального по¬ 
свідчення і реєстрації : Україна та Іспанія / 
О. Криштопа / / Вісник Київського національ¬ 
ного університету ім. Т. Шевченка . Юридичні 
науки. — К., 2011. — Вип. 87. — С. 114 -117 . 

Надано аналіз деяких видів заповітів Іспанії, 
визначено їх позитивні риси та висловлено мож¬ 
ливість їх запозичення до законодавства Украї¬ 
ни. Проаналізовано процедуру посвідчення за¬ 
повітів в Іспанії у порівняльному аспекті з Ук¬ 
раїною та її реєстрацію. 

03.02.12.309. 
347.27 Крушевская М. В. Возникновение 

ипотеки на объект незавершенного строитель¬ 
ства при банкротстве застройщика / Майя Вик¬ 
торовна Крушевская / / Гражданское право. — 
2011. — № 4. — С. 2 8 - 3 0 . 

Исследован вопрос о возникновении ипотеки 
на объект незавершенного строительства при 
банкротстве застройщика. Рассмотрены пробле¬ 
мы разграничения ипотеки «строящегося объек¬ 
та» и «объекта незавершенного строительства» 
и возникновения права собственности на объект 
незавершенного строительства. 

03.02.12.310. 
347.15/17:347.952 Кудрявцева В. П. Вопросы 

классификации требований неимущественного 
характера, содержащихся в исполнительных до¬ 
кументах / Вера Павловна Кудрявцева / / Ар¬ 
битражный и гражданский процесс. — 2011. — 
№ 8. — С. 2 3 - 2 8 . 

Статья посвящена общей характеристике 
требований неимущественного характера. Пред¬ 
ставлены определение требований неимуще¬ 
ственного характера и критерии их разграниче¬ 
ния с имущественными требованиями. Проана¬ 
лизирована судебная практика по данной про¬ 
блеме. Предложено классифицировать требова¬ 
ния неимущественного характера в зависимости 
от субъекта исполнения и характера ожидаемо¬ 
го правового поведения должника или другого 
обязанного лица. 

03.02.12.311. 
347.218.4 Кузьмич О. Виникнення права 

власності у третіх осіб за договорами по відчу¬ 
женню майна: актуальні питання / Олег Кузь¬ 
мич / / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 10. — С. 3 8 - 4 1 . 

Досліджено правові аспекти виникнення пра-

ва власності на майно у третіх осіб за договора¬ 
ми про відчуження майна. Проаналізовано мож¬ 
ливість використання учасниками цивільних 
відносин при укладенні договорів про відчужен¬ 
ня майна моделей переходу права власності на 
майно, які існують в доктрині цивільного права. 

03.02.12.312. 
347.44(477):347.472 Кузьмич О. Проблеми 

правового регулювання договору дарування з 
обов 'язком обдарованого на користь третьої 
особи / Олег Кузьмич / / Юридична Україна. — 
2011. — № 8. — С. 6 1 - 6 5 . 

На підставі аналізу чинного цивільного зако¬ 
нодавства, а також юридичної літератури визна¬ 
чено юридичну сутність договору дарування з 
обов 'язком обдаровуваного на користь третьої 
особи. Проаналізовано правові наслідки, які на¬ 
стають для третьої особи у зв 'язку із розірван¬ 
ням такого договору на підставі ст. 727 ЦК Ук¬ 
раїни, відчуженням обдаровуваним майна (да¬ 
рунку), а т а к о ж зниження майна (дарунку) 
тощо. 

03.02.12.313. 
347.235 Кулинич О. П. Поняття цивільно-пра¬ 

вового способу захисту права приватної влас¬ 
ності на земельні ділянки / О. П. Кулинич / / 
Часопис Київського університету права. — 2011. 
— № 4. — С. 2 2 2 - 2 2 5 . 

Досліджено правову природу цивільно-право¬ 
вих способів захисту права приватної власності 
на земельні ділянки. Проаналізовано основні 
наукові підходи до визначення змісту поняття 
«спосіб захисту». Сформульовано визначення 
поняття «цивільно-правові засоби захисту права 
приватної власності на земельну ділянку». 

03.02.12.314. 
347.235 Кулинич О. П. Право приватної влас¬ 

ності на земельну ділянку як об 'єкт цивільно-
правового захисту / О. П. Кулинич / / Держава і 
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. 
/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 373 -378 . 

Досліджено структуру права власності на 
земельну ділянку як об'єкта цивільно-правового 
захисту. Визначено зміст правомочностей влас¬ 
ника земельної ділянки щодо володіння, корис¬ 
тування та розпорядження нею. Доводено 
доцільність вибору способу цивільно-правового 
способу захисту права власності на земельну 
ділянку у залежності від правомочностей влас¬ 
ника, яка стала об 'єктом протиправного пося¬ 
гання. 

03.02.12.315. 
347.788.5 Кулініч О. О. Особливості викори¬ 

стання фотографічних творів із зображенням 
фізичних осіб після їхньої смерті / О. О. Кулініч 
/ / Університетські наукові записки: Часопис 
Хмельниц. ун-ту управління та права: Право . 
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2011. 
— Вип. 4. — С. 1 0 3 - 1 0 8 . 
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Проаналізовано загальні правила використан¬ 
ня зображень осіб після їхньої смерті. Розгляну¬ 
то приклади з практики розгляду справ як суда¬ 
ми України, так і судами зарубіжних країн, по¬ 
в 'язаних із захистом права на зображення осіб 
після їхньої смерті. Наведено випадки неправом¬ 
ірного використання зображень осіб після їхньої 
смерті з рекламною метою, при виробленні про¬ 
дукції тощо. Звернуто увагу на норми законо¬ 
давства штату Каліфорнія про захист прав по¬ 
мерлих знаменитостей. Надано пропозиції щодо 
вироблення єдиних стандартів права на зобра¬ 
ження «публічних» осіб після їхньої смерті. 

03.02.12.316. 
347.441 Лавріненко І. А. Поняття та зміст 

категорії волі при укладанні правочинів / 
І. А. Лавріненко / / Часопис Київського універ¬ 
ситету права. — 2011. — № 4. — С. 2 2 5 - 2 3 1 . 

Розглянуто категорію воля, визначені її 
структурні елементи та необхідні детермінанти. 
Досліджено та аналізовано погляди різних нау¬ 
ковців з цього приводу. Встановлено етапи, 
в яких можлива вада, та момент, з якого право 
надає можливість анулювати правочин. 

03.02.12.317. 
347.232.4(470) Ландаков В. Н. О непрерывно¬ 

сти давностного владения в российском граж¬ 
данском праве / В. Н. Ландаков / / Современное 
право. — 2011. — № 7. — С. 7 2 - 7 7 . 

Исследованы теоретические аспекты инсти¬ 
тута приобретательной давности, в частности 
давностного владения вещью. Высказан ряд со¬ 
ображений, связанных с течением и прерывани¬ 
ем срока такого владения, а также срока иско¬ 
вой и приобретательной давности. 

03.02.12.318. 
347.779(100)(476) Леанович Е. Б. Междуна¬ 

родная охрана интеллектуальной собственности 
как учебная дисциплина в Республике Беларусь 
/ Е. Б. Леанович / / Право интеллектуальной 
собственности. — 2011. — № 3. — С. 2 5 - 2 9 . 

Раскрыто сущностное содержание термина 
«международная охрана интеллектуальной соб¬ 
ственности», методические основы определения 
его предметной области, проблемы коллизион¬ 
ного регулирования применительно к интеллек¬ 
туальной собственности и вопросы их изучения 
в рамках учебной дисциплины «Международная 
охрана интеллектуальной собственности» в Рес¬ 
публике Беларусь. 

03.02.12.319. 
347.77.028(470) Лопатин В. Н. Правовые кол¬ 

лизии при защите интеллектуальной собствен¬ 
ности в России / В. Н. Лопатин / / Право ин¬ 
теллектуальной собственности. — 2011. — № 4. 
— С. 3 - 1 4 . 

Дан анализ правовых коллизий в российском 
законодательстве и практике правоприменения 
при защите интеллектуальной собственности с 
учетом множественности источников права, од-

новременно действующих в России в сфере ин¬ 
теллектуальной собственности и содержащих 
принципиально разные подходы к ее понима¬ 
нию, охране, использованию и защите. Предло¬ 
жены подходы к их решению, в т.ч. на конкрет¬ 
ных примерах. 

03.02.12.320. 
347.919(477):347.131 Майданик Р. А. Ло¬ 

кальні акти в цивільному праві України: понят¬ 
тя, природа, класифікація / Р. А. Майданик / / 
Бюлетень Міністерства юстиції України. — 
2011. — № 10. — С. 7 8 - 8 5 . 

Досліджено поняття, природу і місце локаль¬ 
них правових актів у цивільному праві. Охарак¬ 
теризовано локальні акти як юридичні факти 
цивільного права. 

03.02.12.321. 
347.191.4(470) Майоров Р. Н. Право опера¬ 

тивного управления учреждений: отдельные ас¬ 
пекты эволюции в Гражданском кодексе Россий¬ 
ской Федерации / Роман Николаевич Майоров 
/ / Гражданское право. — 2011 . — № 4. — 
С. 3 1 - 3 2 . 

Рассмотрены основные этапы эволюции кон¬ 
струкции права оперативного управления уч¬ 
реждений в ГК РФ. По мнению автора, в рос¬ 
сийском гражданском праве оперативное управ¬ 
ление не получило системного развития и еди¬ 
ных признаков у всех типов учреждений. 

03.02.12.322. 
347.65/68 Макаров О. В. Наследство в совре¬ 

менных условиях / Олег Васильевич Макаров 
/ / Наследственное право. — 2011 . — № 4. — 
С. 8 - 1 2 . 

Рассмотрены современные проблемы право¬ 
вого понимания наследства. Доказано, что дей¬ 
ствующее гражданское законодательство при¬ 
держивается исторически устаревшего подхода 
в понимании наследства. Выявлено, что в состав 
наследства входят не только имущественные 
права и обязанности, принадлежавшие наследо¬ 
дателю до смерти, но и иные права и обязанно¬ 
сти. Сформулированы предложения по совер¬ 
шенствованию законодательства о наследствен¬ 
ных правах. 

03.02.12.323. 
347.251(450) Медведев С. Н. Владение в ита¬ 

льянском гражданском праве / С. Н. Медведев 
/ / Северо-Кавказский юридический вестник. — 
2011. — № 2. — С. 3 1 - 3 4 . 

Отмечено, что в настоящее время происходит 
модернизация ГК РФ, и опыт правового регули¬ 
рования владения в итальянском праве может 
быть полезен при разработке конструкции вла¬ 
дения Российского гражданского кодекса. Граж¬ 
данское право Италии знает два вида владения: 
добросовестное владение (il ро88в880 di bona 
fade) и недобросовестное (il роэзезэо di mala 
fade). Их противопоставление основано на раз¬ 
личии правовых последствий. Рассматривая воп-
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рос защиты владения, автор указывает, что ГК 
Италии 1942 г. охраняет владение двумя иска¬ 
ми. Первый иск защищает владельца от насиль¬ 
ственного или тайного изъятия владения. Вто¬ 
рой иск предоставляется владельцу против на¬ 
рушителя фактического состояния и предусмат¬ 
ривает устранение этих нарушений. 

03.02.12.324. 
347.78.02/03(476) Мельдер Т. Н. Ответствен

ность за нарушение авторских прав в Белорус
сии / Т. Н. Мельдер / / Право интеллектуальной 
собственности. — 2011. — № 4 . — С. 1 9 - 2 0 . 

Описано законодательное становление автор¬ 
ского права на территории Белоруссии. Приве¬ 
дена классификация нарушений авторского пра¬ 
ва, примеры из практик по разрешению спора в 
этой области и перечень документов, содержа¬ 
щих нормы ответственности за нарушение ав¬ 
торского права. Обоснована необходимость но¬ 
вого закона «Об авторском праве и смежных 
правах» в Белоруссии. 

03.02.12.325. 
347.457 Мирославський С. Щодо поняття 

системи цінних паперів / Сергій Мирославський 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 8. — С. 5 5 - 5 7 . 

Розглянуто проблеми систематизації цінних 
паперів. Визначено відмінності між терміноло¬ 
гічними словосполученнями «класифікації 
цінних паперів» і «система цінних паперів». 
Сформульовано наукове визначення поняття 
«система цінних паперів». 

03.02.12.326. 
347.44:725.94 Михайлишин-Бойчук О. Л. До¬ 

горів охорони пам'яток культурної спадщини / 
О. Л. Михайлинин-Бойчук / / Д е р ж а в а і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011 . — Вип. 53. — С. 3 5 1 - 3 5 6 . 

Проанал і зовано правову характеристику , 
істотні умови та зміст договору охорони пам'я¬ 
ток культурної спадщини. Звернуто увагу, що 
законодавчі акти інших постсоціалістичних 
країн мають дещо інші підходи до регулювання 
зобов 'язальних відносин щодо охорони пам'я¬ 
ток культурної спадщини. Розглянуто розвиток 
законодавства , яке регулює зобов ' я зальн і 
відносини у сфері охорони цих об'єктів цивіль¬ 
них прав. 

03.02.12.327. 
347.468:347.412:347.151 Михайлова И. А. От¬ 

ветственность поручителя в случае смерти 
должника: законодательство, доктрина и судеб¬ 
ная практика / Ирина Александровна Михайло¬ 
ва / / Цивилист. — 2011. — № 4. — С. 8 6 - 9 1 . 

Рассмотрены проблемы, возникающие в слу¬ 
чае смерти должника в заемном обязательстве, 
не исполнившего или исполнившего частично 
свои обязательства перед кредитной организа¬ 
цией вследствие своей смерти, и решается воп-

рос о субъекте ответственности по этим обяза¬ 
тельствам. 

03.02.12.328. 
347.763 Морозов С. Ю. К вопросу о возмож¬ 

ности договорного регулирования организации 
перевозок пассажиров и багажа в прямом сме¬ 
шанном сообщении / Сергей Юрьевич Морозов 
/ / Гражданское право. — 2011 . — № 4. — 
С. 3 5 - 3 8 . 

Обоснована необходимость применения согла¬ 
шения об организации прямых смешанных пере¬ 
возок пассажиров и багажа. Даны определение 
договора и его общая правовая характеристика. 

03.02.12.329. 
347.233 Музика Л. А. Захист права власності 

у контексті реалізації цивільно-правової політи¬ 
ки / Л. А. Музика / / Університетські наукові 
записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та 
права: Право. Економіка. Управління. — Хмель¬ 
ницький, 2011 . — Вип. 4. — С. 8 7 - 9 4 . 

Розглянуто питання цивільно-правової пол¬ 
ітики та визначено її вплив на відносини влас¬ 
ності, які виявляються у її регулюванні, охороні 
та захисті. Досліджено зв 'язок доктринального 
та правозастосовного рівнів реалізації цивільно-
правової політики. Проаналізовано практичні 
проблеми захисту права власності. Запропонова¬ 
но узагальнити судову практику у справах про 
порушення законодавства при здійсненні право-
чинів з майном, що є комунальною власністю 
(відокремлено від державної власності). 

03.02.12.330. 
347.26 Нагнибіда В. І. Мета правового регу¬ 

лювання відносин обмеженого користування чу¬ 
жим майном / В. І. Нагнибіда / / Універси¬ 
тетські наукові записки: Часопис Хмельниц. 
ун-ту управління та права: Право . Економіка. 
Управління. — Хмельницький, 2011 . — Вип. 4. 
— С. 9 5 - 1 0 2 . 

Досліджено соціально-економічні причини 
виникнення речових прав на чуже майно. Визна¬ 
чено мету та засоби правового регулювання цих 
відносин. Встановлено соціально-економічні при¬ 
чини виникнення окремих речових прав на чуже 
майно у стародавньому світі та їх правове закр¬ 
іплення. Запропоновано висновки щодо перспек¬ 
тив вивчення цього інституту. 

03.02.12.331. 
347 .4(477+478+470) Некіт К. Г. Становлен¬ 

ня інституту довірчого управління майном в 
Україні, Республіці Молдова та Російській Фе¬ 
дерації / К. Г. Некіт / / Актуальні проблеми 
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьс-
порт України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 59. 
— С. 3 3 9 - 3 4 4 . 

Досліджено особливості становлення інсти¬ 
туту довірчого управління майном в Україні, 
Республіці Молдова та РФ. Визначено основні 
етапи становлення інституту довірчого управлін¬ 
ня майном у вказаних країнах. Виявлено спе-
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цифіку підходів законодавців зазначених країн 
до впровадження у національні правові системи 
інституту довірчого управління майном та обу¬ 
мовлені цим відмінності відносин, що виникають 
з договору довірчого управління майном, у вка¬ 
заних країнах. 

03.02.12.332. 
368.029(477) Нечипоренко В. В. До питання 

щодо стану та перспектив розвитку цивільно-
правового інституту перестрахування в Україні 
/ В. В. Нечипоренко / / Держава і право. Юри¬ 
дичні і політичні науки : зб . наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011 . — Вип. 53 . — С. 3 9 9 - 4 0 4 . 

Окреслено суттєві риси цивільно-правового 
регулювання перестрахування в Україні. Визна¬ 
чено недоліки правового регулювання перестра¬ 
хування та з 'ясовано правові причини цих явищ. 
Окреслено заходи щодо мінімізації таких обста¬ 
вин та запропоновано шляхи щодо їх подолання. 
Звернуто увагу на ліцензування як окремий від 
інших видів страхування виду діяльності у сфері 
убезпечення. 

03.02.12.333. 
340.116 Нуриев А. X. К вопросу о целесооб¬ 

разности деления права на частное и публичное 
/ А. X. Нуриев / / Ленинградский юридический 
журнал. — 2011. — № 2 . — С. 2 0 0 - 2 1 5 . 

Рассмотрены проблемы классификации права 
на частное и публичное. Акцентировано внима¬ 
ние на ее значении по вопросу о правоспособно¬ 
сти государства в отношениях с предпринимате¬ 
лями. Уделено внимание проблеме правового 
регулирования в гражданско-правовых отноше¬ 
ниях с участием государства. 

03.02.12.334. 
347.24:7.074 Нуруллина Р. Т. «Антиквариат» 

в гражданском праве / Р. Т. Нуруллина / / Акту¬ 
альные проблемы экономики и права. — 2012. — 
№ 1. — С. 2 4 2 - 2 4 8 . 

Проанализирована проблема современного 
правового регулирования антиквариата в граж¬ 
данском праве России, представлены авторское 
понятие, сущность и признаки антиквариата . 
Обозначены исторические рамки возникновения 
и развития правовых представлений об антиква¬ 
риате. Использован комплексный подход к ис¬ 
следованию современного правового регулиро¬ 
вания антиквариата и принцип межотраслевого 
правового регулирования, в котором обоснован¬ 
но выделены два уровня - международно-право¬ 
вое регулирование и национальное правовое 
регулирование. 

03.02.12.335. 
347.451:334.72 Олефіренко А. М. Частина 

підприємства як предмет договору купівлі-прода-
ж у / А. М. Олефіренко / / Університетські нау
кові записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управ¬ 
ління та права: Право. Економіка. Управління. — 
Хмельницький, 2011. — Вип. 4. — С. 141—146. 

Проаналізовано норми чинного законодав¬ 
ства, що регулюють окремі аспекти купівлі-про-
д а ж у частини підприємства. Наголошено на 
відсутності належного правового регулювання 
вказаних правовідносин, що в багатьох випадках 
зводить нанівець можливість правового захисту 
особи, інтереси якої недостатньо або не в повно¬ 
му обсязі були врегульовані у договорі. Вказано 
на невизначеність та умовність правової конст¬ 
рукції «частина підприємства» з огляду на 
відсутність її легальної дефініції. Запропоновано 
авторське визначення поняття «частина підприє¬ 
мства». 

03.02.12.336. 
347.453.3 Омельчук О. С. Деякі спірні питан¬ 

ня зміни договору найму житла внаслідок 
збільшення або зменшення складу сім'ї наймача 
/ О. С. Омельчук / / Актуальні проблеми держа¬ 
ви і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 59. — 
С. 4 8 6 - 4 9 4 . 

Відмічено, що реалізація права на користу¬ 
вання житлом особами, які не є його власника¬ 
ми, відбувається за допомогою договору найму. 
Звернуто увагу, що договір найму жилого при¬ 
міщення може бути змінений, виходячи з потреб 
родини, що проживає в найманому приміщенні. 
Одним із прав наймача є право на вселення в 
займане житло інших осіб, котре одночасно є й 
підставою зміни умов договору найма житла . 
Досліджено питання про права й обов'язки цих 
осіб та співвідношення правового становища 
зазначених осіб і становища членів сім'ї наймача 
стосовно користування жилим приміщенням. 

03.02.12.337. 
35.075.2(477):347.214.2 Отрош І. Теоретичні 

питання державної реєстрації прав на об 'єкти 
нерухомості та їх обтяжень як засобу цивільно-
правової охорони об 'єктів нерухомості / Інна 
Отрош / / Юридична Україна. — 2011. — № 10. 
— С. 4 8 - 5 4 . 

Досліджено титульну та актову систему дер¬ 
жавної реєстрації. Зазначено, що в Україні зап¬ 
роваджується титульна система реєстрації прав 
на нерухомість. З ' ясовано правову природу 
інституту державної реєстрації прав на неру¬ 
хомість та їх обтяжень. Визначено цілі та прин¬ 
ципи реєстрації. 

03.02.12.338. 
347.68(477+44) Павлюк Н. М. Суб'єкти пра¬ 

ва на обов'язкову частку в спадкуванні за украї¬ 
нським та французьким законодавством / 
Н. М. Павлюк / / Д е р ж а в а і право. Юридичні і 
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 
2011. — Вип. 53. — С. 3 9 5 - 3 9 9 . 

Досліджено питання правового регулювання 
суб'єктів права на обов'язкову частку у спадку¬ 
ванні за українським та французьким законодав¬ 
ством. Здійснено аналіз та зіставлення суб'єктів 
двох інститутів у сучасній правовій системі. За-
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значено, що як в українському, так і у французь¬ 
кому праві першочергове значення має факт 
знаходження в родинних відносинах, знаходжен¬ 
ня у шлюбі, усиновлення. 

03.02.12.339. 
347.67(470+73) Паничкин В. Б. Способы ли¬ 

митирования наследства и отказ от них в рос¬ 
сийском и американском праве / Вячеслав Бо¬ 
рисович Паничкин / / Наследственное право. — 
2011. — № 4. — С. 3 6 - 3 8 . 

Проанализированы три способа лимитирова¬ 
ния наследства: запрет наследовать отдельным 
группам лиц, запрет наследовать имущество 
выше определенного предела и налогообложе¬ 
ние наследства — и сделан вывод об их полном 
исчезновении в праве России и сохранении ре¬ 
ликтов первого способа лимитирования и полно¬ 
стью последнего — прогрессивного налогообло¬ 
жения — в США. 

03.02.12.340. 
347.454.5(477) Приходько А. А. Особливості 

укладення договору про надання послуг аварій¬ 
ного комісара / А. А. Приходько / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб . наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 5 5 1 - 5 5 7 . 

На основі аналізу цивільного законодавства 
та особливостей діяльності аварійних комісарів 
в Україні встановлено особливості укладення 
договору про надання послуг аварійного коміса¬ 
ра. З 'ясовано суть оферти та акцепту вказаного 
договору, а також розмежовано момент укладен¬ 
ня та виконання такого договору. 

03.02.12.341. 
347.191:347.77.043 Прошин С. Н. Лицензия 

— ограничение правоспособности юридического 
лица или ее расширение? / Сергей Николаевич 
Прошин / / Гражданское право. — 2011. — № 4. 
— С. 1 8 - 2 1 . 

Дана общая характеристика института ли¬ 
цензирования. Рассмотрено соотношение лицен¬ 
зирования и правоспособности юридического 
лица. Исследовано понятие исключительной и 
дополнительной правоспособности. 

03.02.12.342. 
347.42 Пучковська І. И. Захисна природа 

видів забезпечення виконання зобов ' я зань / 
І. Й. Пучковська / / Право України. — 2011. — 
№ 9. — С. 2 1 5 - 2 2 1 . 

Проаналізовано сутність видів забезпечення 
виконання зобов 'язань. Підкреслюючи захисну 
природу цього інституту, забезпечення віднесе¬ 
но до способів захисту прав кредитора в догов¬ 
ірних зобов'язаннях. Визначальною ознакою цих 
мір названо наявність джерела виконання пору¬ 
шеного зобов 'язання , за рахунок якого і 
здійснюється захист прав кредитора у разі пору¬ 
шення договору. 

03.02.12.343. 
347.415:347.122 Пьянкова А. Ф. Баланс инте¬ 

ресов сторон в процессе заключения гражданско-
правового договора: сравнительно-правовой ас¬ 
пект / Анастасия Федоровна Пьянкова / / 
Гражданское право. — 2011. — № 4. — С. 4 4 - 4 6 . 

Обоснована целесообразность постановки 
проблемы баланса интересов сторон договора. 
Показана реализация принципа баланса интере¬ 
сов сторон в процессе заключения договора в 
праве зарубежных стран. 

03.02.12.344. 
347.67 Рахвалова М. Н. Субъектный состав 

правоотношения из завещательного отказа / 
Марина Николаевна Рахвалова / / Наслед¬ 
ственное право. — 2011. — № 4. — С. 1 2 - 1 8 . 

Исследованы вопросы субъектного состава 
правоотношения, возникающего на основании 
такого завещательного распоряжения, как заве¬ 
щательный отказ, по российскому законодатель¬ 
ству. Обращено также внимание на проблемы, 
связанные с подназначением отказополучателя. 

03.02.12.345. 
347.416:347.454.3 Романова В. В. Право за¬ 

казчика на отказ от исполнения договора на 
строительство энергетического объекта и обес¬ 
печение интересов подрядчика / Виктория Ва¬ 
лерьевна Романова / / Гражданское право. — 
2011. — № 4. — С. 3 8 - 4 3 . 

Проведен правовой анализ вопросов, возни¬ 
кающих в связи с предусмотренным законом 
правом заказчика на отказ от исполнения дого¬ 
вора. Приведены примеры судебной практики, 
предложены возможные варианты усовершен¬ 
ствования действующего законодательства. 

03.02.12.346. 
347.772(438):631.57 Савич С. С. Особливості 

правової охорони зазначень сільськогосподарсь¬ 
ких продуктів і продовольчих товарів згідно рег¬ 
ламенту 510/2006 Європейського Союзу та на¬ 
ціонального законодавства Республіки Польща / 
С. С. Савич / / Часопис Київського університету 
права. — 2011. — № 4. — С. 2 7 6 - 2 8 0 . 

Розглянуто особливості правової охорони 
зазначень сільськогосподарських продуктів та 
продовольчих товарів, а також назв традиційних 
продуктів. Показано обсяг цієї охорони щодо 
кожного з перелічених об'єктів. Продемонстро¬ 
вано взаємодію польського національного зако¬ 
нодавства з актами ЄС у процесі надання та 
здійснення цієї охорони. 

03.02.12.347. 
347.133.8(477) Савченко Б. Г. До питання 

фідуціарності та правової природи договору уп¬ 
равління майном / Б. Г. Савченко / / Держава і 
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. 
/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 3 6 2 - 3 6 7 . 

Проаналізовано ст. 70 Ц К України — «Уп¬ 
равління майном». Розглянуто питання фідуціар-
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ності та правової природи договору управління 
майном. Проаналізовано позиції вітчизняних та 
зарубіжних науковців щодо зазначеної пробле¬ 
матики. Запропонована авторська характеристи¬ 
ка правової природи та фідуціарності договору 
управління майном. 

03.02.12.348. 
347.77.01(477):613 Селіваненко В. В. Права 

осіб на винаходи в сфері медицини та права 
пацієнтів: гармонізація правового регулювання / 
B. В. Селіваненко / / Часопис Київського універ¬ 
ситету права. — 2011. — № 4. — С. 2 8 0 - 2 8 5 . 

Проаналізовано чинне законодавство України 
у сфері медицини та права пацієнтів. Виявлено 
основні суперечності в регулюванні прав люди¬ 
ни у сфері охорони здоров'я та прав на резуль¬ 
тати інтелектуальної власності, а саме на вина¬ 
ходи. Визначено способи гармонізації режимів 
правового регулювання охорони прав осіб на 
винаходи у сфері медицини та прав пацієнтів, 
зокрема, з огляду на глобалізацію правової охо¬ 
рони прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

03.02.12.349. 
347.122 Сидоренко М. В. Правова природа 

права на судовий захист / М. В. Сидоренко / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 59. — С. 2 5 7 - 2 6 2 . 

Досл іджено право на судовий захист як 
конституційних, так і цивільних прав. На 
підставі аналізу положень Конституції України, 
загальнотеоретичних положень цивільного права 
визначено правову природу, характерні риси 
судового захисту як певної правової можливості 
особи, чиї права, законні інтереси або свободи 
порушені, невизнані чи оспорюються. 

03.02.12.350. 
347.239 Сіда Р. Переважне право купівлі ча¬ 

стки у праві спільної часткової власності / Рок
солана Сіда / / Юридична Україна. — 2011. — 
№ 9. — С. 6 2 - 6 8 . 

Досл іджено природу переважного права 
купівлі частки у праві спільної часткової влас¬ 
ності. Доведено необґрунтованість ототожнення 
письмового повідомлення продавця про намір 
продати частку, направленого іншим співвласни¬ 
кам, з офертою. проаналізовано можливість зас¬ 
тосування норм про переважне право купівлі до 
регулювання відносин з відчуження частки не 
лише за договором купівлі-продажу, а й за інши¬ 
ми договірними конструкціями. 

03.02.12.351. 
347 .78 .01 /02(477) Слободян С. А. О праве 

автора на неприкосновенность произведения в 
Украине / С. А. Слободян / / Право интеллек¬ 
туальной собственности. — 2 0 1 1 . — № 4. — 
C. 1 4 - 1 8 . 

Рассмотрено право автора на неприкосновен¬ 
ность произведения, его место среди других 
прав, проблемные вопросы правового регулиро-

вания в Украине охраны и защиты этого права 
при нарушении со стороны третьих лиц. 

03.02.12.352. 
347.451:339.187.44(477) Смілянець І. П. Де¬ 

які аспекти договору франчайзингу за законо¬ 
давством України / І. П. Смілянець / / Актуальні 
проблеми д е р ж а в и і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 59. — С. 4 9 4 - 5 0 0 . 

Сформульовано визначення договору фран¬ 
чайзингу та з 'ясовано мету укладання цього до¬ 
говору. Розглянуто проблемні питання укладан¬ 
ня договору франчайзингу, а саме які умови 
необхідно обов 'язково враховувати при укла¬ 
данні цього договору, що складає предмет дого¬ 
вору, та в якій формі укладається договір фран¬ 
чайзингу. Особливу увага приділено порядку 
реєстрації договору комерційної концесії. Визна¬ 
чено прогалини законодавства з цього приводу, 
які існують сьогодні. 

03.02.12.353. 
347.754 Степанович Д. Г. Послуга як об 'єкт 

цивільних прав / Д. Г. Степанович / / Актуальні 
проблеми д е р ж а в и і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 59. — С. 5 5 8 - 5 6 4 . 

Підкреслено, що у правотворчій діяльності 
приділяється велика увага категорії послуг, у 
цивільному законодавстві з 'являється новий вид 
договорів про надання послуг, раніше невідомий 
вітчизняному правопорядку. Звернуто увагу на 
прояв аналогічної тенденції в зарубіжних держа¬ 
вах, де в даний час стрімко зростає частка по¬ 
слуг в майновому обороті, витісняючи торгівлю 
матеріальними речами і технологією. Дослідже¬ 
но поняття «послуга» як об'єкт цивільних прав. 
Згідно з новоприйнятою цивільною кодифіка¬ 
цією послуги є одним із різновидів об'єктів ци¬ 
вільних прав, саме стосовно послуг як 
об 'єктів виникають різноманітні зобов 'язальні 
цивільні правовідносини, з урахуванням чого 
виникає питання щодо оптимальності існуючого 
правового режиму регулювання послуг та його 
відповідності реаліям сьогодення. Зазначено, що 
послуга є значним досягненням процесу нормот-
ворення та загального розвитку теорії послуг в 
юридичній науці. Вказано на відсутність єдиного 
підходу до розуміння змісту, обсягу та класифі¬ 
кації послуг в економічній і правовій науці. 

03.02.12.354. 
347.27 Сурженко О. А. Іпотека у відносинах 

кредитування при будівництві житла / 
О. А. Сурженко / / Університетські наукові за
писки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та 
права: Право. Економіка. Управління. — Хмель¬ 
ницький, 2011 . — Вип. 4. — С. 1 0 9 - 1 1 3 . 

Висвітлено коло проблем, пов'язаних із буд¬ 
івництвом житла та шляхами їх вирішення. Вка¬ 
зано на недосконалість законодавчого регулю¬ 
вання іпотечних відносин, що складаються при 
будівництві багатоквартирного житлового бу-

54 



динку, зокрема щодо їх об'єкта. Проаналізовано 
майнові права як предмет іпотеки. 

03.02.12.355. 
347.440:796.07 Суха Ю. С. До питання про 

систематизацію договорів у сфері професійного 
спорту / Ю. С. Суха / / Актуальні проблеми дер¬ 
жави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 59. — 
С. 5 6 5 - 5 7 0 . 

Розглянуто підходи до систематизації цивіль¬ 
но-правових договорів та, зокрема, договорів, 
які опосередковують професійно-спортивні 
відносини. Констатовано, що систематизація 
договорів у сфері професійного спорту може 
проводитися в залежності від різних критеріїв, у 
тому числі за суб'єктним складом, залежно від 
виду спорту, від методу врегулювання відносин 
із професійними спортсменами тощо. Проаналі¬ 
зовано поділ таких договорів на організаційні та 
обслуговуючі; цивільно-правові, трудоправові та 
змішані тощо. 

03.02.12.356. 
347.24:620.9(470):316.42 Ткачев И. В. Частно¬ 

правовые начала энергетической политики Рос¬ 
сии в условиях глобализации / И. В. Ткачев / / 
Северо-Кавказский юридический вестник. — 
2011. — № 1. — С. 7 2 - 7 5 . 

Статья посвящена исследованию особеннос¬ 
тей формирования энергетической правовой по¬ 
литики России в условиях открытости рынков 
энергоресурсов и создания единого энергетичес¬ 
кого пространства. В ней раскрываются законо¬ 
мерности совершенствования механизма госу¬ 
дарственно-частного партнерства как необходи¬ 
мого элемента стратегических планов государ¬ 
ства в глобальных энергетических правоотноше¬ 
ниях. 

03.02.12.357. 
369.06(477) Токарєв Г. Обов 'язкове медичне 

страхування в Україні: соціально-економічні та 
юридичні передумови запровадження / Ген-
надій Токарев / / Публічне право. — 2011 . — 
№ 3. — С. 2 8 6 - 2 9 2 . 

Запропоновано визначення розуміння переду¬ 
мов запровадження обов 'язкового медичного 
страхування. Визначено класифікацію зазначе¬ 
них передумов. Досліджено проблематику зап¬ 
ровадження в Україні обов'язкового медичного 
страхування. Основну увагу приділено соціаль¬ 
но-економічним та юридичним передумовам зап¬ 
ровадження вказаного виду страхування. 

03.02.12.358. 
347.672:347.155 Трапезникова А. В. Проверка 

дееспособности завещателя : теоретические и 
практические вопросы / Анна Владимировна 
Трапезникова / / Наследственное право. — 
2011. — № 4. — С. 3 2 - 3 4 . 

Рассмотрены теоретико-прикладные вопро¬ 
сы, связанные с установлением способности за¬ 
вещателя своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их. 
Очерчен круг необходимых действий правопри¬ 
менителя при установлении факта дееспособно¬ 
сти завещателя, опираясь на базовые цивилис-
тические начала и нотариальную практику. 

03.02.12.359. 
347.19:347.15/17 Федюк Л. В. Поняття осо¬ 

бистих немайнових прав юридичних осіб / 
Л. В. Федюк / / Університетські наукові запис
ки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та пра
ва: Право . Економіка. Управління. — Хмель¬ 
ницький, 2011 . — Вип. 4. — С. 114-118 . 

Вказано на відсутність поняття особистих 
немайнових прав фізичних осіб, яке б повно 
розкрило б його зміст. Досліджено юридичні 
джерела щодо особистих немайнових прав юри¬ 
дичних осіб та порівняно їх різноманітні 
дефініції. Сформульовано визначення поняття 
особистих немайнових прав юридичних осіб. 

03.02.12.360. 
347.254(477) Фігель А. Форми захисту житло¬ 

вих прав фізичних осіб / Андрій Фігель / / 
Підприємництво, господарство і право. — 2011. 
— № 9. — С. 3 1 - 3 4 . 

Проведено правовий аналіз форм захисту 
житлових прав та інтересів фізичних осіб у кон¬ 
тексті цивільного законодавства України. Розк¬ 
рито зміст юрисдикційних та неюрисдикційних 
форм захисту прав. Акцентовано увагу на судо¬ 
вому та позасудовому захисті житлових прав. 
Обґрунтовано доцільність визнання прокурату¬ 
ри юрисдикційним органом захисту таких прав. 

03.02.12.361. 
347:378.634(477.7-250д) Харитонов Є. О. 

Одеська цивілістика ХІХ ст.: сукупність особис
тостей чи наукова школа / Є. О. Харитонов / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 59. — С. 1 6 3 - 1 7 1 . 

Розглянуто питання формування Одеської 
школи цивілістики, що припадає на другу поло¬ 
вину ХІХ ст. Проаналізовано поняття «цивілі-
стика», «наукова школа», «цивілістична школа». 
Визначено особливості наукового стилю Одесь¬ 
кої школи цивілістики та найбільш відомі пред¬ 
ставники останньої. 

03.02.12.362. 
347.77.023/025 Харитонова О. І. Суб'єкти та 

об'єкти правовідносин інтелектуальної власності 
/ О. І. Харитонова / / Актуальні проблеми дер¬ 
жави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — Вип. 59. — 
С. 3 2 9 - 3 3 5 . 

Проаналізовано правовідносини інтелекту¬ 
альної власності та їх елементи. Розкрито по¬ 
няття таких правовідносин, як правовий резуль¬ 
тат реалізації норм права про інтелектуальну 
власність або ж як врегульовані юридичними 
нормами (або такі, що випливають із загальних 
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принципів об'єктивного юридичного права) ідео¬ 
логічні суспільні відносини, які виражаються у 
взаємних юридичних правах і обов 'язках 
суб'єктів права. Особливу увагу приділено та¬ 
ким важливим елементам правовідносин інте¬ 
лектуальної власності, як суб'єкт і об'єкт, розк¬ 
рито їх значення і специфіка. 

03.02.12.363. 
347.2(477+430) .001.36 Харченко Г. Г. Прин¬ 

ципи роз'єднання та абстракції у речовому праві 
/ Г. Г. Харченко / / Часопис Київського універ¬ 
ситету права. — 2011. — № 4. — С. 2 1 1 - 2 1 4 . 

Розкрито зміст принципів роз'єднання та аб¬ 
стракції у німецькій та вітчизняній правовій 
науці. Зазначено, що сутність правових ме¬ 
ханізмів захисту речових прав добросовісних 
набувачів у Німеччині та Україні більшою мірою 
збігається, проте привнесення у законодавство 
принципів роз'єднання та абстракції здатне та¬ 
кий захист посилити. Обґрунтовано доцільність 
їх введення у ЦК України. 

03.02.12.364. 
347.65 Хаскельберг Б. Л. Основания вымороч

ности наследства / Борис Лазаревич Хаскель
берг, Валерий Владимирович Ровный / / Наслед¬ 
ственное право. — 2011. — № 4. — С. 2 2 - 3 0 . 

Рассмотрен круг вопросов, связанных с вы¬ 
морочностью наследства. Исследована ситуа¬ 
ция, когда умерший не оставил наследников или 
все потенциальные его наследники по разным 
причинам отпали от наследования. Проанализи¬ 
ровано как российское законодательство в его 
развитии, так и современное зарубежное зако¬ 
нодательство. 

03.02.12.365. 
347 .66 /67(477) Цибульська О. Ю. Право¬ 

відносини, що виникають внаслідок покладення 
на спадкоємця обов 'язку вчинити дії для сусп¬ 
ільно корисної мети / О. Ю. Цибульська / / Ак¬ 
туальні проблеми д е р ж а в и і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 59. — С. 3 1 3 - 3 2 0 . 

Досліджено правовідносини, що виникають 
внаслідок покладення на спадкоємця зобов'язан¬ 
ня виконати дії для досягнення суспільно корис¬ 
ної мети. Визначено характер відповідних право¬ 
відносин шляхом розкриття його елементів: 
суб 'єкт ів , об 'єкта та змісту. Сформульовано 
пропозиції щодо удосконалення законодавства у 
сфері цивільно-правового регулювання відносин, 
що виникають внаслідок заповідального покла¬ 
дення. 

03.02.12.366. 
347.133.8:347.451:629.33/36(474.5) Шапо-

вал Л. «Купівля-продаж» автомобіля за гене¬ 
ральною довіреністю / Леся Шаповал / / 
Підприємництво, господарство і право. — 2011. 
— № 10. — С. 3 4 - 3 7 . 

Зазначено, що саме собою користування ав¬ 
томобілем не має на меті бути представником 

перед третіми особами, а припускає використан¬ 
ня автомобіля за призначенням у своїх інтересах 
або в інтересах власника автомобіля. Розкрито 
небезпечні моменти, які існують при «купівлі-
продажу» автомобіля за генеральною довірені¬ 
стю. З ціллю усунення визначених проблем роз¬ 
глянуто досвід Литви. Сформульовано допов¬ 
нення до ст. 247 Ц К України, де йдеться про 
строк довіреності. 

03.02.12.367. 
347.66:347.961.4 Шахбазян А. А. Правовая 

природа свидетельства о праве на наследство / 
Анна Арташесовна Шахбазян / / Наследствен¬ 
ное право. — 2011. — № 4. — С. 3 4 - 3 6 . 

Рассмотрены особенности такого способа за¬ 
щиты наследственных прав в нотариальном про¬ 
изводстве, как выдача свидетельства о праве на 
наследство. Раскрыта правовая природа свиде¬ 
тельства о праве на наследство, обосновывая 
двойственную природу указанного нотариально¬ 
го акта. 

03.02.12.368. 
347.129 Шевцов С. Г. Усмотрение в граждан¬ 

ско-правовых нормах / Сергей Геннадьевич 
Шевцов / / Гражданское право. — 2011. — № 4. 
— С. 1 1 - 1 2 . 

Статья посвящена исследованию места граж¬ 
данско-правовых норм, которые содержат воз¬ 
можность усмотрения. Предложено выделять 
дискреционные и стрикционные гражданско-пра¬ 
вовые нормы. 

03.02.12.369. 
347.785.02 Штенников В. Н. Музыкальное 

произведение как объект права / В. Н. Штенни-
ков / / Право интеллектуальной собственности. 
— 2011. — № 3. — С. 1 3 - 1 4 . 

Приведено авторское определение музыкаль¬ 
ного произведения. Рассмотрены проблемы пра¬ 
воприменительной практики в связи с правовой 
неопределенностью этого понятия при его от¬ 
граничении от других видов произведений. 

03.02.12.370. 
347.763:347.51 Штыков В. П. Ответствен¬ 

ность перевозчика за несохранность груза / 
В. П. Штыков / / Современное право. — 2011 . 
— № 10. — С. 102-106 . 

В эпоху стремительно развивающихся эконо¬ 
мических отношений договор перевозки пред¬ 
ставляет собой одну из актуальнейших тем для 
исследования. В статье рассмотрена ответствен¬ 
ность перевозчика за несохраненность груза по 
договору перевозки. Приведены доводы и мне¬ 
ния ученых в пользу того, что ответственность 
перевозчика построена на принципах безвинов¬ 
ной ответственности, показано отсутствие еди¬ 
ной судебной практики по данному вопросу. 

03.02.12.371. 
351.854(470) Шугуров М. В. Правовое регу¬ 

лирование международного научного и научно-
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технического сотрудничества в России / 
М. В. Шугуров / / Право интеллектуальной соб
ственности. — 2011. — № 4 . — С. 2 0 - 2 4 . 

Рассмотрены актуальные вопросы правового 
регулирования международного научного и науч¬ 
но-технического сотрудничества в России на 
основе сравнительного анализа положений дей
ствующей доктрины в этой области и норм Фе
дерального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике». 

03.02.12.372. 
342.739 Шукшина Ж . А. Конституционное 

регулирование права наследования / Ж. Л. Шук
шина / / Современное право. — 2011. — № 10. 
— С. 9 2 - 9 6 . 

Рассмотрены основные проблемы конститу¬ 
ционного регулирования права наследования. 
Исследовано право наследования в субъектив
ном, объективном и процессуальном смыслах. 
Определены конституционные параметры ука¬ 
занного права. 

03.02.12.373. 
347.771(73) Яшарова М. М. Патентування 

службових винаходів у США: теоретичні та 
практичні аспекти / М. М. Яшарова / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 2 5 8 - 2 6 1 . 

Звернуто увагу на досить високий ступінь 
розвитку винахідницьких відносин у США. Дос¬ 
ліджено та систематизовано особливості патен¬ 
тування службових винаходів у США, що є 
особливо актуальним в умовах розширення 
міжнародних економічних зв 'язків у всесвітньо¬ 
му масштабі й підвищення значення інтеграцій¬ 
них процесів в економіці. Рекомендовано зазна¬ 
чені особливості законодавчого регулювання 
патентування службових винаходів у США ви¬ 
користати у процесі розробки та удосконалення 
законодавства України. 

Див. також: 01.02.12.39, 01.02.12.87. 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Автореферати 

03.02.12.374. 
347.996(043.3) Спектор О. М. Альтернативні 

способи вирішення цивільно-правових спорів : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 
Спектор Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка. — К., 2012. — 18 с. 

Вивчено наявні в юридичній літературі кла¬ 
сифікації способів альтернативних способів ви¬ 
рішення цивільно-правових спорів та встанов¬ 
лено, що найпрактичніше значення сьогодні 
має побудова системи альтернативних способів 
вирішення за схемою: самостійні (основні) спо¬ 
соби альтернативних способів вирішення: без 
залучення незалежної особи (переговори, пре-

тензійний порядок); із залученням незалежної 
особи (медіація, третейський розгляд) . Комбі¬ 
новані (комплексні) способи альтернативних 
способів вирішення: медіація-арбітраж; міні-
суд; омбудсмен. Докладно охарактеризовано 
кожен окремий спосіб альтернативного вирі¬ 
шення цивільно-правових спорів і визначено 
критерії придатності їх застосування для вирі¬ 
шення окремих категорій спорів. Досл іджено 
нормативне регулювання, місце, особливості та 
передумови використання альтернативних спо¬ 
собів вирішення цивільно-правових спорів у 
правовій системі України. 

Статті 

03.02.12.375. 
347.91/95:347.155 Антонюк О. І. Обсяг ци¬ 

вільної процесуальної дієздатності фізичної осо¬ 
би / О. І. Лнтонюк / / Університетські наукові 
записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та 
права: Право. Економіка. Управління. — Хмель¬ 
ницький, 2011 . — Вип. 4. — С. 6 6 - 7 3 . 

Розглянуто питання обсягу цивільної проце¬ 
суальної дієздатності фізичної особи у співвідно¬ 
шенні з обсягом її дієздатності у спірних матер¬ 
іальних правовідносинах. Висвітлено питання 
щодо обсягу процесуальної дієздатності непов¬ 
нолітнього та особи, дієздатність якої обмеже¬ 
на, у справах самих неповнолітніх, а також осіб, 
д ієздатність яких обмежена. Сформульовано 
пропозиції щодо удосконалення нормативного 
регулювання цивільної процесуальної дієздат¬ 
ності. 

03.02.12.376. 
347.92(477) Ахмач Г. Еволюція та перспекти

ви розвитку наказного провадження / Ганна 
Лхмач / / Підприємництво, господарство і пра¬ 
во. — 2011. — № 9. — С. 3 5 - 3 8 . 

Розглянуто історичні етапи розвитку наказ¬ 
ного провадження . З ' ясовано його сутність. 
Проаналізовано характерні особливості. Наголо¬ 
шено на необхідності подальшого вдосконален¬ 
ня нормативного врегулювання наказного про¬ 
вадження у цивільному процесі та сформульова¬ 
но зміни до Ц П К України щодо наказного про¬ 
вадження. 

03.02.12.377. 
347.957 Ахмач Г. М. Касаційне оскарження 

як гарантія захисту прав людини / Г. М. Лхмач 
/ / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. 
— О., 2011. — Вип. 59. — С. 2 1 1 - 2 1 8 . 

Проаналізовано сутність та проблемні питан¬ 
ня, пов 'язані з захистом прав людини у ка¬ 
саційній інстанції, зокрема відповідність цивіль¬ 
ного процесуального законодавства України 
міжнароднім стандартам. Визначено недоліки 
чинного цивільно-процесуального законодавства 
та внесено конкретні пропозиції щодо його вдос¬ 
коналення. 
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03.02.12.378. 
347.991(477):347.951 Ахмач Г. Процесуальні 

особливості перегляду судових рішень Верхов¬ 
ним Судом України / Ганна Ахмач / / Підприє¬ 
мництво, господарство і право. — 2011. — № 10. 
— С. 5 3 - 5 6 . 

Проаналізовано процесуальні особливості 
вирішення питання про допуск справи до про¬ 
вадження при перегляді рішень у цивільних 
справах Верховним Судом України. З ' ясовано 
відповідності цивільного процесуального законо¬ 
давства України ЗУ «Про судоустрій і статус 
суддів» і міжнародним стандартам. 

03.02.12.379. 
347.933 Батурина Н. А. Понятие и виды 

средств предупреждения судебных ошибок в 
гражданском судопроизводстве / Наталья Алек¬ 
сандровна Батурина / / Арбитражный и граж¬ 
данский процесс. — 2011. — № 9. — С. 2 2 - 2 5 . 

Рассмотрены теоретические аспекты процес¬ 
суальных средств предупреждения судебных 
ошибок в гражданском судопроизводстве. Пред¬ 
ложена классификация средств предупреждения 
судебных ошибок. 

03.02.12.380. 
347.961.1:347.948 Бегичев А. В. Назначение 

экспертизы нотариусом в порядке обеспечения 
доказательств / А. В. Бегичев / / Современное 
право. — 2011. — № 8. — С. 113 -117 . 

Рассмотрены актуальные вопросы назначе¬ 
ния экспертизы нотариусом в порядке обеспече¬ 
ния доказательств . Особое внимание уделено 
возможности нотариального порядка назначения 
экспертизы и принятия экспертного заключения 
судом. Проанализированы основания для назна¬ 
чения экспертизы в досудебном порядке и осве¬ 
щен порядок вынесения нотариусом постановле¬ 
ния о назначении экспертизы. 

03.02.12.381. 
347.91/95(470):004.738.5 Боннер О. Т. Науко¬ 

во-технічний прогрес і розвиток російського про¬ 
цесуального законодавства та судової практики 
/ О. Т.Боннер / / Право України. — 2 0 1 1 . — 
№ 10. — С. 4 5 - 6 2 . 

Наголошено, що підвищення доступності та 
ефективності цивільного й арбітражного судо¬ 
чинства неможливе без впровадження в нього 
передових інформаційних і комунікаційних тех¬ 
нологій. Приділено увагу більш поширеним но¬ 
вим засобам доказування: відео- і аудіозапису, 
електронному документу, спеціальним технічним 
засобам, інформації, отриманій з Інтернету. За¬ 
значено, що поки за рамками судової постанови 
суддя не зобов 'язаний обґрунтовувати мотиви, 
якими він керувався у тому чи іншому випадку, 
навіть максимально повне впровадження в прак¬ 
тику судів передових інформаційних і комуніка¬ 
ційних технологій навряд чи зможе зробити пра¬ 
восуддя до кінця «прозорим». 

03.02.12.382. 
341.96:336.763.3 Виговський О. І. Колізійні 

питання обігу боргових цінних паперів у міжна¬ 
родному приватному праві / О. І. Виговський / / 
Бюлетень Міністерства юстиції України. — 
2011. — № 8/9. — С. 8 1 - 8 7 . 

Проаналізовано колізійні проблеми обігу бор¬ 
гових цінних паперів — векселів та єврооблі-
гацій. Узагальнено досвід розв 'язання колізій¬ 
них питань відносно цих видів цінних паперів у 
зарубіжній доктрині , законодавчій і судовій 
практиці. Порівняно підходи країн женевської 
та англо-американської вексельних систем щодо 
вирішення вексельних колізій. 

03.02.12.383. 
347.961.1 Горбань Н. Принцип професійної 

компетенції та морально-етичних стандартів 
діяльності нотаріуса / Н. Горбань / / Вісник Киї¬ 
вського національного університету ім. Т. Шев¬ 
ченка. Юридичні науки. — К., 2011. — Вип. 89. 
— С. 8 7 - 9 2 . 

Розглянуто сутність поняття професійної 
компетентності нотаріуса. З 'ясовано її співвідно¬ 
шення із морально-етичними аспектами діяль¬ 
ності нотаріуса. Визначено та проаналізовано 
стадії формування компетентності нотаріуса та 
її складові. 

03.02.12.384. 
347.91:347.122 Горяйнов А. М. Самозахист як 

засіб приватного правового примусу / А. М. Го-
ряйнов / / Д е р ж а в а і право. Юридичні і полі¬ 
тичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. 
— Вип. 53. — С. 3 8 4 - 3 9 0 . 

Досліджено категорію самозахисту в нетра¬ 
диційному аспекті, а саме — як засобу приват¬ 
ноправового примусу. Дано характеристику при¬ 
мусу, розглянуто його різновиди, проаналізова¬ 
но співвідношення з іншими методами впливу на 
волю та поведінку осіб — учасників цивільних 
правовідносин. 

03.02.12.385. 
347.921:342.722 Гревнов А. А. Соотношение 

принципов равноправия сторон и равенства всех 
перед законом и судом с принципом состяза¬ 
тельности в гражданском процессуальном праве 
/ А. А. Гревнов / / Современное право. — 2011. 
— № 8. — С. 104-107 . 

Рассмотрено соотношение принципов равно¬ 
правия сторон и равенства всех перед законом и 
судом с принципом состязательности, занимаю¬ 
щим наряду с вышеуказанными принципами 
центральное место в системе обеспечения спра¬ 
ведливого правосудия. Равноправие сторон во 
всех видах судопроизводства основывается на 
признании равенства перед судом всех обраща¬ 
ющихся к судебной власти, что закреплено в 
ст. 19 Конституции РФ. 
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03.02.12.386. 
347.918:347.214.2 Гряда Э. А. Решение тре¬ 

тейского суда как основание возникновения 
прав на недвижимое имущество / Э. Л. Гряда / / 
Цивилист. — 2011. — № 4. — С. 116 -119 . 

Представлен правовой анализ проблем при¬ 
менения законодательства о возникновении 
прав на недвижимое имущество на основании 
решения третейского суда и компетенции тре¬ 
тейских судов по разрешению споров о правах 
на данные объекты гражданских прав. 

03.02.12.387. 
347 .91 /95 Гусаров К. В. Теоретична конст¬ 

рукція контрольної функції правосуддя в цивіль¬ 
ному судочинстві / К.. В. Гусаров / / Проблеми 
законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого. — Х., 2011. — Вип. 114. — С. 6 2 - 7 0 . 

Досліджено процесуальну форму судового 
контролю. Проаналізовано діяльність судів цив¬ 
ільної юрисдикції стосовно відправлення право¬ 
суддя й контролю. Обґрунтовано тезу про не¬ 
доцільність відокремлення в системі цивільної 
юрисдикції контрольних правовідносин, оскільки 
вони підкорені загальному вченню про процесу¬ 
альні правовідносини. 

03.02.12.388. 
347.91/95:161.114.2 Гущин В. З . Принцип 

объективной истины в гражданском судопроиз¬ 
водстве / В. 3. Гущин / / Современное право. — 
2011. — № 10. — С. 1 0 7 - 1 1 1 . 

Проанализированы два принципа гражданс¬ 
кого судопроизводства: состязательности и 
объективной истины. Рассмотрена роль суда в 
установлении истины. Обоснована необходи¬ 
мость законодательного закрепления принципа 
объективной истины при разрешении судами 
гражданских дел. 

03.02.12.389. 
347.961(477) Єфіменко Л. В. Ступень дослід-

женості питань нотаріату як органу (інституту) 
охорони цивільних прав у правовій науці / 
Ё. В. Єфіменко / / Бюлетень Міністерства юс¬ 
тиції України. — 2011. — № 8/9. — С. 2 7 - 3 9 . 

Проаналізовано поняття «правовий захист» 
та «правова охорона» для з 'ясування сутності 
нотаріату. Розкрито сучасний стан дослідже-
ності питань нотаріату та нотаріальної діяль¬ 
ності. Визначено ступінь впровадження резуль¬ 
татів цих досліджень у законотворчому процесі. 

03.02.12.390. 
347.91/95.001.76 Клевцов Н. А. К вопросу о 

модернизации гражданского правосудия / Нико
лай Лндреевич Клевцов / / Арбитражный и граж¬ 
данский процесс. — 2011. — № 9. — С. 7 - 9 . 

Статья посвящена вопросам модернизации и 
повышения эффективности гражданского судо¬ 
производства. Неоднозначные точки зрения ав¬ 
тора и дискуссионные предложения модерниза¬ 
ции требуют активного обсуждения. 

03.02.12.391. 
347.91/95 Комаров В. В. Цивільний процес у 

глобальному контексті / В. В. Комаров / / Право 
України. — 2011. — № 10. — С. 2 2 - 4 4 . 

Досліджено тенденції розвитку цивільного 
процесу в аспекті глобалізації як чинника гармо¬ 
нізації цивільного процесуального права. Визна¬ 
чено фундаментальну роль прав людини і права 
на справедливий судовий розгляд, еволюцію ти¬ 
пологічних моделей цивільного процесу та дифе¬ 
ренціацію судових процедур. Висвітлено розви¬ 
ток цивільного процесу в умовах інтернаціональ¬ 
ного правопорядку, значення у гармонізації цив¬ 
ільного процесуального права модельних проце¬ 
суальних норм та транснаціональних правил ци¬ 
вільного процесу. 

03.02.12.392. 
347.919(477):347.131 Коструба А. В. Механізм 

правоприпинення у контексті теорії юридичних 
фактів (цивілістичний аспект) / Л. В. Коструба / / 
Право України. — 2011. — № 10. — С. 199-209. 

Досліджено правоприпиняючу властивість 
юридичних фактів, тобто можливості викликан¬ 
ня ними наслідку у вигляді припинення прав, 
обов 'язк ів або правовідносин. Розглянуто всі 
форми дії й події з точки зору цієї властивості. 
Сформовано пропозиції щодо законодавчої 
фіксації правоприпиняючої властивості в норма¬ 
тивно-правових актах України. Кожна форма та 
події розглянуті на предмет можливості вико¬ 
нання правоприпиняючої функції. Визначено 
особливості правомірних і неправомірних дій, 
які мають правоприпиняючий характер. 

03.02.12.393. 
347.961(477) Криштопа О. Міжнародний 

союз нотаріату: принципи латинського нотаріату 
та їх значення для діяльності нотаріусів України 
/ О. Криштопа / / Вісник Київського національ¬ 
ного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні 
науки. — К., 2011 . — Вип. 88. — С. 6 3 - 6 7 . 

Розглянуто питання про доцільності вступу 
України до Міжнародного союзу нотаріату, з'я¬ 
совано умови та наслідки. Розкрито сутність 
деяких принципів нотаріату латинського типу. 
Висловлено думку про доцільність їх імплемен¬ 
тації у законодавство України про нотаріат. 

03.02.12.394. 
347.91/95 Курочкин С. А. Диспозитивность в 

гражданском процессе — системное исследова¬ 
ние / Сергей Лнатольевич Курочкин / / Арбит¬ 
ражный и гражданский процесс. — 2011. — № 8. 
— С. 2 - 5 . 

В статье предпринята попытка исследовать 
диспозитивность в гражданском процессе с при¬ 
менением системного подхода. Проанализирова¬ 
ны содержание диспозитивности, ее ограниче¬ 
ния и функции, перспективы развития диспози¬ 
тивного начала в системе гражданского процес¬ 
са. Предложены пути совершенствования граж¬ 
данского судопроизводства в целях дальнейшего 
повышения его эффективности. 
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03.02.12.395. 
347.94(477) Кучер Т. М. Логіко-юридичні 

підходи до теорії доказування у цивільному су¬ 
дочинстві України / Т. М. Кучер / / Часопис Киї¬ 
вського університету права. — 2011. — № 4. — 
С. 2 0 8 - 2 1 1 . 

Д л я розкриття поняття змісту судових до¬ 
казів рекомендовано не просто вичленити його 
первинний елемент, ключове ядро, а досліджу¬ 
вати всю структуру як в статиці, так і динаміці. 
Досліджено правову природу процедури доказу¬ 
вання з позицій етимологічного значення 
термінів та прийомів і способів логіки як фунда¬ 
ментальної науки про мислення для отримання 
нового знання для усунення неточностей та су¬ 
перечностей у чинному цивільному процесуаль¬ 
ному законодавстві України. 

03.02.12.396. 
347.93 Ласкина Н. В. Процессуальные гаран¬ 

тии при рассмотрении дел о компенсации за 
нарушение права на гражданское судопроизвод¬ 
ство в разумный срок / Н. В. Ласкана / / Совре¬ 
менное право. — 2011. — № 10. — С. 118 -119 . 

Проанализированы положения гл. 22.1 ГПК 
РФ с точки зрения процессуальных гарантий 
при рассмотрении дел о компенсации за наруше¬ 
ние права на гражданское судопроизводство в 
разумный срок. Особое внимание уделено пра¬ 
вилам определения данного срока, влиянию по¬ 
ведения заявителя и участников процесса на 
решение вопроса о компенсации. На основе ана¬ 
лиза национальной судебной практики и практи¬ 
ки Европейского суда по правам человека сфор
мулированы выводы об эффективности реализа¬ 
ции указанного права. 

03.02.12.397. 
347.94 Лисенко Л. Процесуальна форма вирі¬ 

шення питання щодо забезпечення доказів / 
Л. Лисенко / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 
— К., 2011 . — Вип. 88. — С. 7 4 - 7 7 . 

Проаналізовано ухвали суду, якими вирішу¬ 
ються питання про забезпечення доказів. Визна¬ 
чений зміст ухвали про забезпечення/відмову у 
забезпеченні доказів, у тому числі із врахуван¬ 
ням особливостей кожного способу забезпечен¬ 
ня доказів. Окрему увагу приділено проблемним 
аспектам оскарження таких ухвал. Сформульо¬ 
вано пропозиції щодо вдосконалення регламен¬ 
тації інституту забезпечення доказів цивільним 
та нотаріальним законодавством. 

03.02.12.398. 
347.91/95(73) Медведев И. Р. Запрос о призна¬ 

нии в гражданском процессе США: требования к 
ответам и возражениям / Иван Риммович Медве
дев / / Закон. — 2011. — № 9. — С. 168-176. 

Рассмотрены предписания процессуального 
законодательства США, которые регламентиру¬ 
ют требования к ответам (отрицаниям, заявле¬ 
ниям о невозможности признать или отрицать) и 
возражениям на запрос о признании. Проанали-

зированы некоторые правила оформления запро¬ 
сов о признании и ответов на них. Рассмотрен¬ 
ные правила и особенности составления ответов 
и возражений на запрос о признании, а также 
нормы, касающиеся оформления RA (Regues t 
for Admiss ion) в целом, можно рассматривать 
как ориентир для участников гражданского су¬ 
допроизводства. 

03.02.12.399. 
347.921 Мельник Я. Я. Функції обов 'язк ів 

учасників цивільного процесу / Я. Я. Мельник / / 
Університетські наукові записки: Часопис 
Хмельниц. ун-ту управління та права: Право . 
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2011. 
— Вип. 4. — С. 1 2 6 - 1 3 2 . 

Визначено концепцію функцій цивільних про¬ 
цесуальних обов'язків учасників цивільного про¬ 
цесу. З ' ясовано варіанти видової класифікації 
функцій цивільних процесуальних обов 'язк ів 
учасників цивільного процесу. З огляду на ха¬ 
рактер впливу цивільних процесуальних обо¬ 
в 'язків учасників цільного процесу на цивільні 
процесуальні правовідносини, визначено роль 
кожної функції. 

03.02.12.400. 
347.91/95.001.76 Ненашев М. М. Способ за¬ 

щиты права: процессуальные вопросы / Максим 
Михайлович Ненашев / / Арбитражный и граж¬ 
данский процесс. — 2011. — № 8. — С. 4 4 - 4 8 . 

Статья посвящена рассмотрению процессу¬ 
альных аспектов применения способов защиты 
права. Проводится критический анализ сложив¬ 
шейся правоприменительной практики Верхов¬ 
ного Суда Российской Федерации, Высшего Ар¬ 
битражного Суда Российской Федерации и Кон¬ 
ституционного Суда Российской Федерации. 
В целях обеспечения соблюдения основопола¬ 
гающих принципов цивилистического процесса 
делаются предложения по совершенствованию 
процессуального законодательства. 

03.02.12.401. 
347.77(477):346.546.4 Пархомчук С. О. 

Підвідомчість справ про оскарження рішень 
Антимонопольного комітету України в контексті 
захисту прав інтелектуальної власності / 
С. О. Пархомчук / / Часопис Київського універ¬ 
ситету права. — 2011. — № 4. — С. 2 7 2 - 2 7 6 . 

Розглянуто проблеми правового регулювання 
розмежування юрисдикції спеціалізованих судів 
по розгляду справ про оскарження рішень Анти¬ 
монопольного комітету України. Проаналізовано 
наявну судову практику. Сформульовано реко¬ 
мендації щодо удосконалення законодавчого ре¬ 
гулювання окреслених проблем. 

03.02.12.402. 
347.9:340.111.5 Паскар А. Зміст цивільних про

цесуальних правовідносин / Ауріка Паскар / / 
Юридична Україна. — 2011. — № 10. — С. 7 2 - 7 6 . 

Досліджено проблеми визначення складових 
елементів змісту цивільних процесуальних пра-
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вовідносин. На підставі аналізу різних наукових 
підходів та поглядів щодо змісту цивільних про¬ 
цесуальних правовідносин уточнено та охаракте¬ 
ризовано його складові елементи, виявлено їх 
характерні особливості , значення і місце у 
структурі цивільних процесуальних правовідно¬ 
син 

03.02.12.403. 
347.94(477+73).001.36 Руда Т. Достовірність 

доказів у цивільному судочинстві США та Украї¬ 
ни: порівняльно-правовий аспект / Т. Руда / / 
Вісник Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011. — 
Вип. 87. — С. 7 3 - 7 8 . 

Проведено порівняльно-правовий аналіз про¬ 
блемних питань достовірності засобів доказу¬ 
вання у цивільному процесі США та України. 
Зокрема, детально проаналізовано сутність по¬ 
няття достовірності, загальні та спеціальні кри¬ 
терії оцінки достовірності доказів. Виявлено по¬ 
зитивний досвід США, який може стати корис¬ 
ним для розвитку українського доказового права 
та судової практики. 

03.02.12.404. 
347.94(477+73).001.36 Руда Т. Критерій дос¬ 

татності при оцінці доказів у цивільному судо¬ 
чинстві України та США: порівняльно-правовий 
аналіз / Т. Руда / / Вісник Київського національ¬ 
ного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні 
науки. — К., 2011 . — Вип. 88. — С. 1 0 6 - 1 1 0 . 

Досліджено проблему достатності як крите¬ 
рію оцінки доказів у цивільному процесі США 
та України. Проведено порівняльно-правовий 
аналіз зазначеного питання. Проаналізовано 
сутність поняття достатності , правила оцінки 
суддями достатності поданих сторонами доказів. 
Виявлено позитивний досвід США, який може 
стати корисним для розвитку українського дока¬ 
зового права та судової практики, та запропоно¬ 
вано зміни до ЦКП України, спрямовані на удос¬ 
коналення процесу оцінки доказів. 

03.02.12.405. 
347.91/95:342.553 Рябченко Ю. Участь юри¬ 

дичних осіб публічного права у цивільних проце¬ 
суальних правовідносинах ( на прикладі органів 
державної влади та місцевого самоврядування) 
/ Юрій Рябченко / / Підприємництво, господар¬ 
ство і право. — 2011. — № 10. — С. 5 7 - 5 9 . 

Розглянуто особливості участі юридичних 
осіб публічного права (на прикладі органів дер¬ 
жавної влади та місцевого самоврядування) у 
цивільному судочинстві. Визначено можливі ва¬ 
ріанти процесуального статусу цих осіб у ци¬ 
вільному процесі. 

03.02.12.406. 
347.93(477):141.7 Сакара Н. Ю. Право на 

справедливий судовий розгляд та національна 
практика цивільного судочинства / Н. Ю. Сака-
ра / / Право України. — 2 0 1 1 . — № 10. — 
С. 6 3 - 7 6 . 

Проаналізовано складові права на справедли¬ 
вий судовий розгляд, закріпленого в п. 1 ст. 6 
Конвенції про захист прав і основоположних 
свобод, із врахуванням прецедентної практики 
Європейського суду з прав людини. Досліджено 
чинне процесуальне законодавство України з 
точки зору закріпленого права на справедливий 
судовий розгляд та його застосування націо¬ 
нальними судами при здійсненні правосуддя у 
цивільних справах. Обґрунтовано думку про не¬ 
обхідність удосконалення національного законо¬ 
давства, особливо у напрямі визнання права на 
справедливий судовий розгляд як самостійного 
об 'єкта судового захисту й розроблення відпо¬ 
відних способів та судових процедур його 
захисту. 

03.02.12.407. 
347.921.4:347.235 Стрельников П. А. Выбор 

способов защиты права собственности юриди¬ 
ческих лиц на недвижимое имущество и судеб¬ 
но-правовые позиции / Павел Анатольевич 
Стрельников / / Цивилист. — 2011. — № 4. — 
С. 5 9 - 6 5 . 

Рассмотрена проблема конкуренции способов 
защиты права собственности на недвижимое 
имущество, которая преимущественно касается 
конкуренции вещных и обязательственных спо¬ 
собов, реже конкуренции отдельных вещно-пра-
вовых способов защиты. Избрание ненадлежа¬ 
щего способа защиты нарушенного или оспари¬ 
ваемого права рассматривается судами как бе¬ 
зусловное основание для отказа в удовлетворе¬ 
нии заявленных требований. Эта устойчивая 
правовая позиция прослеживается в целом ряде 
судебных решений. 

03.02.12.408. 
347.94 Тертишніков В. І. Докази як інстру¬ 

мент судового доказування у цивільному судо¬ 
чинстві / В. І. Тертишніков / / Право України. 
— 2011. — № 10. — С. 7 7 - 8 8 . 

Розглянуто питання необхідності формування 
галузі доказового права, а також поняття судо¬ 
вого доказування у цивільному та інших видах 
судочинства. З 'ясовано його мету та структуру, 
ознаки та види доказів. Обґрунтовано думку про 
доказові факти та їх роль у доказової діяльності, 
а також про деякі теоретичні та практичні про¬ 
блеми правового регулювання засобів судового 
доказування і правозастосувальної практики у 
галузі судового доказування в сучасному судо¬ 
чинстві. 

03.02.12.409. 
347.958(477):347.991 Ткачук О. С. Перегляд 

судових рішень Верховним Судом України: про¬ 
блемні питання правозастосування / О. С. Тка¬ 
чук, Д. Д. Луспеник / / Право України. — 2011. 
— № 10. — С. 1 0 7 - 1 1 7 . 

Проаналізовано проблемні питання застосу¬ 
вання новел Ц П К України у зв 'язку з перегля¬ 
дом судових рішень Верховним Судом України. 
Наведено приклади недосконалості процесуаль-
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ного законодавства щодо процедури здійснення 
допуску справи до провадження Верховним Су¬ 
дом України. Визначено прогалини у чинному 
законодавстві України та запропоновано шляхи 
його удосконалення. 

03.02.12.410. 
347.921.2 Удальцова І. В. Моделі заочного 

розгляду справи у цивільному судочинстві / 
І. В. Удальцова / / Право України. — 2011 . — 
№ 10. — С. 9 9 - 1 0 6 . 

Узагальнено досвід національних процесуаль¬ 
них законодавств щодо регламентації ухвалення 
заочних рішень у порядку цивільного судочин¬ 
ства. Виведено доктринальні концепти такої рег¬ 
ламентації в аспекті континентальної та англо¬ 
саксонської процесуальної традиції, що втілю¬ 
ються у моделях заочного розгляду справ. Виз¬ 
начено закономірності, які впливають на ефек¬ 
тивність заочних рішень, ухвалених у процедурі 
заочного провадження як автономної процедури 
цивільного судочинства та у процедурі заочного 
розгляду як субсидіарного в межах позовного 
провадження цивільного судочинства. 

03.02.12.411. 
347.961 Фурса С. Актуальні питання теорії і 

практики нотаріальних правовідносин / С. Фур-
са / / Вісник Київського національного універси¬ 
тету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — 
К., 2011 . — Вип. 87. — С . 7 - 1 2 . 

Розкрито правовий статус нотаріуса як обо¬ 
в'язкового суб'єкта нотаріальних процесуальних 
правовідносин. Проведено порівняльний аналіз 
із статусом судді в цивільному процесі. Сформу¬ 
льовано понятійний апарат щодо процесуальних 
прав та обов'язків нотаріуса, доповнено та уточ¬ 
нено їх перелік та запропоновано їх законодавче 
закріплення. 

03.02.12.412. 
347.961(477) Фурса С. Нотаріальне процесу¬ 

альне представництво: підстави виникнення та 
особливості здійснення представництва за зако¬ 
ном / С. Фурса / / Вісник Київського національ¬ 
ного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні 
науки. — К., 2011 . — Вип. 89. — С. 4 - 9 . 

Розкрито сутність нотаріального процесуаль¬ 
ного представництва. З ' ясовано класифікацію 
його видів. Проаналізовано представництво за 
законом, підстави його виникнення, суб'єкти та 
особливості його здійснення. Запропоновано ряд 
пропозицій щодо вдосконалення норм Ц К Украї¬ 
ни, а також доповнення ЗУ «Про нотаріат» нор¬ 
мами, які регламентують інститут представницт¬ 
ва у нотаріальному процесі. 

03.02.12.413. 
347.922(477) Фурса С. Я. Проблемні питання 

об'єднання та роз'єднання позовних вимог: тео¬ 
рія і практика / С. Я. Фурса / / Пр аво України. 
— 2011. — № 10. — С. 8 9 - 9 8 . 

Проаналізовано судову практику та визначено 
прогалини у законодавчому регулюванні процеду-

ри об'єднання та роз 'єднання позовів. За¬ 
пропоновано зміни та доповнення до Ц П К Украї¬ 
ни щодо розширення підстав об'єднання позовів, 
закріплення винятків, які передбачаються норма¬ 
ми матеріального права, доречності урахування 
позиції сторін щодо доцільності об'єднання чи 
роз'єднання позовних вимог, необхідності оскар¬ 
ження ухвали про об'єднання та роз 'єднання 
позовних вимог у апеляційному провадженні та 
доповнення цією ухвалою ст. 293 ЦПК України. 

03.02.12.414. 
347.91/95.001.76(470):316.42 Чекмарева А. В. 

Унификация гражданского процессуального за¬ 
конодательства и ее пределы в условиях глоба¬ 
лизации / Л. В. Чекмарева / / Современное пра¬ 
во. — 2011. — № 10. — С. 112 -115 . 

Рассмотрено становление процесса унифика¬ 
ции гражданского процессуального законода¬ 
тельства России в соответствии с международ¬ 
ными актами по защите прав человека. Опреде¬ 
лены пределы унификации в условиях глобали¬ 
зации. 

03.02.12.415. 
347.963:347.91/95 Шевчук В. І. Вступ проку¬ 

рора у цивільний процес, ініційований іншими 
особами / В. І. Шевчук / / Університетські нау¬ 
кові записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управлін¬ 
ня та права: Право. Економіка. Управління. — 
2011 . — Вип. 4. — С. 1 3 3 - 1 4 0 . 

Вказано, що з огляду на складну правову 
природу в науці цивільного процесуального пра¬ 
ва досі не сформульовано єдиного підходу до 
розуміння сутності цієї форми участі прокурора 
в цивільному процесі та конкретного змісту про¬ 
цесуальної діяльності цього суб 'єкта цивільних 
процесуальних правовідносин. Висвітлено особ¬ 
ливості вступу прокурора у цивільний процес, 
початий за ініціативою інших осіб. Проведено 
детальний аналіз цих правовідносин. Дослідже¬ 
но правове становище прокурора та його повно¬ 
важення на різних стадіях процесу. 

03.02.12.416. 
347.94(477) Шкребець Д. В. Поняття і види 

доказів у цивільному процесі / Д. В. Шкребець 
/ / Часопис Київського університету права. — 
2011. — № 4. — С. 2 4 8 - 2 5 2 . 

Розкрито зміст поняття «докази» та визначе¬ 
но їхню роль у цивільному процесі України. 
Основну увагу в роботі акцентовано на понятті 
і видах доказів цивільного судочинства та дослі¬ 
дженні судом і учасниками процесу доказів . 
Висвітлено питання щодо загальних напрямів 
розвитку засобів доказування в цивільному 
процесі. 

03.02.12.417. 
347.92 Юдин А. В. Процессуальная фигура 

«условного» ответчика в гражданском судопро¬ 
изводстве / Лндрей Владимирович Юдин / / 
Арбитражный и гражданский процесс. — 2011. 
— № 8. — С. 6 - 1 0 . 
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На примере отдельных распространенных в 
судебной практике категорий гражданских дел 
автор показывает, что ответчик — это не всегда 
лицо, допустившее нарушение или оспаривание 
прав и законных интересов истца. Определяя 
ответчика по таким делам в качестве «условно
го», автор анализирует особенности его процес¬ 
суального положения. 

03.02.12.418. 
347.91/95:340.132.6 Юдин А. В. Теория и 

практика гражданского процесса: грани соотно¬ 
шения / Лндрей Владимирович Юдин / / Арбит¬ 
ражный и гражданский процесс. — 2011. — № 9. 
— С. 2 - 6 . 

Рассмотрено соотношение теоретических и 
практических начал гражданского процессуаль¬ 
ного права. На основе типичных форм игнориро¬ 
вания процессуального закона и достижений 
процессуальной теории автор выдвигает тезис о 
важности разумного сочетания теории и практи¬ 
ки гражданского процесса в правоприменитель¬ 
ной деятельности. 

СІМЕЙНЕ ПРАВО 

Статті 

03.02.12.419. 
347.628:392.62 Закирова С. А. Совершенство

вание законодательства в сфере сожительствую
щих отношений / С. Л. Закирова / / Юристъ-
правоведъ. — 2011. — № 4 . — С. 1 2 1 - 1 2 5 . 

Рассмотрено и проанализировано понятие со¬ 
жительства. Определены недостатки данной фор¬ 
мы отношений по сравнению с официально заре¬ 
гистрированным браком. Внесены некоторые 
предложения по совершенствованию законода¬ 
тельства в сфере сожительствующих отношений. 

03.02.12.420. 
347 .61 /64 :343 .54 /55 Звенигородская Н. Ф. 

Противоправность поведения как главное 
объективное условие семейно-правовой ответ¬ 
ственности / Н. Ф. Звенигородская / / Ленин¬ 
градский юридический журнал. — 2011. — № 3. 
— С. 9 3 - 1 0 6 . 

Проанализированы составы семейных право¬ 
нарушений. Сравнены понятия противоправнос¬ 
ти и неправомерности. Исследовано зарубежное 
законодательство. Дано определение противо¬ 
правного поведения стороны семейно-правового 
договора. Предложено решение по восполнению 
пробелов в семейном законодательстве. 

03.02.12.421. 
347.626.2:347.447.7 Звенигородская Н. Ф. Санк¬ 

ции за неисполнение семейно-правовых договоров 
/ Н. Ф. Звенигородская / / Ленинградский юриди¬ 
ческий журнал. — 2011. — № 4. — С. 4 9 - 5 5 . 

Исследованы общие и особенные черты се-
мейно-правовых санкций за неисполнение дого¬ 
воров в семейном праве. Предложены пути ре-

шения возникающих в правоприменительной 
практике проблем. 

03.02.12.422. 
347.63-058.8 Кириченко К. А. Приобретение 

родительского статуса в отношении детей, зача¬ 
тых с помощью искусственного оплодотворения, 
в однополых семьях: сравнительно-правовое ис¬ 
следование / К. Л. Кириченко / / Известия выс¬ 
ших учебных заведений. Правоведение. — 2011. 
— № 4. — С. 8 9 - 1 1 0 . 

Статья посвящена сравнительной характерис¬ 
тике правового регулирования отношений, возни¬ 
кающих между небиологическим родителем ре¬ 
бенка, зачатого с помощью искусственного опло¬ 
дотворения и рожденного в однополой семье, и 
таким ребенком. Выделены и проанализированы 
три подхода, реализуемые в настоящее время в 
западных странах: генезисный, адаптационный и 
функциональный. Сделан вывод о единой тенден¬ 
ции, вытекающей из общности цели правового 
регулирования: юридического признания семей¬ 
ных отношений, складывающихся между ребен¬ 
ком, рожденным в однополой семье, и его неби¬ 
ологическим родителем как одной из составляю¬ 
щих более широкой тенденции — признания мно¬ 
гообразия современных форм семьи. 

03.02.12.423. 
347.623(477) Левківський Б. Проблеми зако

нодавчого регулювання реєстрації шлюбу та 
пов 'язаних з реєстрацією правовідносин / 
Б. Левківський / / Вісник Київського національ¬ 
ного університету ім. Т. Шевченка . Юридичні 
науки. — К., 2011 . — Вип. 87. — С. 6 3 - 6 6 . 

Розглянуто загальні проблеми нормативного 
регулювання питань реєстрації шлюбу, прав та 
обов 'язк ів наречених: умови, порядок реєст¬ 
рації. Запропоновані шляхи удосконалення чин¬ 
ного законодавства України про шлюб та сім'ю. 

03.02.12.424. 
347.63(477) Рубець І. Застосування допоміж¬ 

них репродуктивних технологій: суб 'єктивний 
склад і його законодавчі обмеження / Ірина 
Рубець / / Підприємництво, господарство і пра¬ 
во. — 2011. — № 8. — С. 6 8 - 7 3 . 

Розкрито основні проблемні аспекти застосу¬ 
вання допоміжних репродуктивних технологій. 
Обґрунтовано штучність нормативного обме¬ 
ження кола потенційних батьків для дітей, які 
можуть бути народжені за допомогою допоміж¬ 
них репродуктивних технологій. Рекомендовано 
усі можливі варіанти репродуктивної діяльності 
виписати у спеціальний нормативний акт. Зазна¬ 
чено, що СК України може містити лише загаль¬ 
ну норму, яка б відсилала до переліку, тому 
запропоновано сформулювати ч. 1 ст. 123 СК 
України в авторській редакції. 

03.02.12.425. 
347.62.(477) Сафончик О. І. Деяк і питання 

розвитку законодавства з питань виникнення та 
припинення шлюбно-сімейних правовідносин / 
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О. І. Сафончик / / Актуальні проблеми держави 
і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї
ни, НУ ОЮА. — О., 2 0 1 1 . — Вип. 59. — 
С. 2 7 7 - 2 8 4 . 

Досліджено загальні проблеми розвитку за¬ 
конодавства з питань виникнення та припинення 
шлюбно-сімейних правовідносин. Підкреслено, 
що інформація, яка міститься у першоджерелах 
та нормативно-правових актах, дозволяє просте¬ 
жити трансформацію ставлення держави до 
сім'ї, до укладання й припинення шлюбу і, 
відповідно, шлюбно-сімейних правовідносин. Об¬ 
ґрунтовано думку про важливість інституту ви¬ 
никнення та припинення шлюбно-сімейних пра¬ 
вовідносин. У зв 'язку з цим встановлюється ди¬ 
наміка потреби у подальшому врегулюванні цьо¬ 
го питання. Стверджується , що незалежно від 
того, які конкретні особливості будуть надалі 
закріплені в законах, категорії шлюбу, шлюбно-
сімейних правовідносин, підстав та порядку їх 
виникнення та припинення, безумовно, зберіга¬ 
ють свою роль у цивільно-правовому та сімейно-
правовому регулюванні. 

03.02.12.426. 
342.726-058.862 Сусликов В. Н. О правовом 

статусе детей-сирот и детей, оставшихся без по¬ 
печения родителей / Владимир Николаевич Сус¬ 
ликов, Наталья Леонидовна Шкилева / / Граж¬ 
данское право. — 2011. — № 4. — С. 2 1 - 2 4 . 

Рассмотрены субъективные и объективные 
права детей-сирот и детей, оставшихся без по¬ 
печения родителей. Проведен анализ действую¬ 
щего законодательства. Внесены предложения 
по совершенствованию прав детей-сирот и де¬ 
тей, оставшихся без попечения родителей. 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Автореферати 

03.02.12.427. 
341.63:347.711(477)(043.3) Мальський М. М. 

Арбітражна угода як умова розгляду спорів у 
міжнародному комерційному арбітражі : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 
Мальський Маркіян Маркіянович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2012. — 17 с. 

Здійснено системний науковий аналіз арбіт¬ 
ражної угоди як передумови розгляду спорів у 
міжнародному комерційному арбітражі, а також 
висунуто низку нових у концептуальному плані 
наукових і практично-прикладних положень. Про¬ 
аналізовано умови виникнення та розвитку арбі¬ 
тражної угоди в історичному аспекті. Визначено 
зміст та істотні умови арбітражної угоди. Виявле¬ 
но суттєві ознаки та визначено поняття арбіт¬ 
ражної угоди, її предмет і порядок укладення. 
Охарактеризовано правову природу арбітражної 
угоди. Здійснено системний аналіз чинного зако¬ 
нодавства України щодо арбітражних угод, по¬ 
рівняно його із зарубіжними аналогами та сфор¬ 
мульовано пропозиції щодо удосконалення. 

Статті 

03.02.12.428. 
347.79+341.225 Адамова О. С. Співвідношен¬ 

ня понять морського публічного й морського 
приватного права / О. С. Адамова / / Актуальні 
проблеми д е р ж а в и і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 2 0 4 - 2 1 1 . 

Визначено поняття «морське право». Проведе
но порівняння понять «морське приватне право» 
та «морське публічне право». Здійснено огляд 
існуючих точок зору щодо зазначеного питання 
шляхом дослідження основних джерел національ¬ 
ного та міжнародного морського права. 

03.02.12.429. 
341.96:347.772/774:615.2/3 Андре А. А. Меж¬ 

дународные проблемы развития правового меха¬ 
низма защиты эксклюзивности данных (data 
exclusivity) / А. А. Андре / / Современное право. 
— 2011. — № 10. — С. 152-156 . 

Рассмотрены вопросы обеспечения права 
разработчиков оригинальных лекарственных 
средств (как результат интеллектуальной дея¬ 
тельности), в частности, проблемы реализации 
нормы эксклюзивности данных клинических и 
доклинических исследований оригинальных пре¬ 
паратов. Намечены пути решения данной про¬ 
блемы. 

03.02.12.430. 
341.96(4):347.766 Буквич А. Правове регулю¬ 

вання застави грошей та інших фінансових 
інструментів у системі права Європейського 
Союзу / Анна Буквич / / Юридична Україна. — 
2011 . — № 9. — С. 3 5 - 4 0 . 

Наголошено, що з метою адаптації законодав¬ 
ства України до законодавства ЄС до окремих 
законів України мають бути внесені відповідні 
зміни. Досліджено правове регулювання застави 
грошей та інших фінансових інструментів у 
acquis ЄС. Проаналізовано акти acquis, які мають 
на меті знизити ризики в угодах з цінними папе¬ 
рами, зокрема при використанні цінного паперу 
як застави. Звернуто увагу, що гармонізаційні 
правила використання застави сприяють більшій 
інтеграції, ефективності витрат на європейських 
фінансових ринках та підвищують конкуренцію у 
межах Співтовариства. 

03.02.12.431. 
341.96:338 .45(4+477) Вишняков О. Правове 

регулювання ринкового нагляду та безпеки не-
харчової продукції : Україна та ЄС / Олек¬ 
сандр Вишняков, Олена Хоменко / / Підприє¬ 
мництво , господарство і право . — 2 0 1 1 . — 
№ 8. — С. 4 6 - 4 9 . 

Проаналізовано основні зміни, які було вве¬ 
дено новими ЗУ «Про загальну забезпеченість 
нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 р. 
№ 2736-IV та «Про державний ринковий нагляд 
і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 
2010 р. № 2735-IV. Висвітлено питання розбудо-
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ви системи ринкового нагляду та технічного ре¬ 
гулювання в Україні та ЄС. Визначено інші сфе
ри технічного регулювання у законодавстві Ук¬ 
раїни, які мають бути вдосконаленими з ураху¬ 
ванням європейського досвіду. 

03.02.12.432. 
341.96:341.215.2:061.237 Вострикова Е. А. 

Правовая природа международных спортивных 
организаций как международных неправитель¬ 
ственных организаций частного характера / 
Е. Л. Вострикова / / Современное право. — 
2011. — № 7. — С. 140-144 . 

Впервые в научной литературе анализирует¬ 
ся вопрос о правовой природе международных 
спортивных организаций. Являясь по формаль¬ 
ным признакам неправительственными органи¬ 
зациями частного характера , международные 
спортивные организации обладают правосубъек¬ 
тностью межправительственных организаций и 
полномочиями по изданию юридически обяза¬ 
тельных норм. 

03.02.12.433. 
341.174(4):347.78 Комзюк Л. Гармонізаційний 

потенціал проекту Кодексу Європейського ав¬ 
торського права / Л. Комзюк / / Вісник Київсь
кого національного університету ім. Т. Шевчен¬ 
ка. Юридичні науки. — К., 2011 . — Вип. 88. — 
С. 4 4 - 4 6 . 

Розглянуто деякі аспекти кодифікації євро¬ 
пейського авторського права, зокрема проект 
Європейського кодексу авторського права. Об¬ 
ґрунтовано, що проект Кодексу європейського 
авторського права є феноменальним явищем у 
розвитку і гармонізації авторського права ЄС. 

03.02.12.434. 
341.231.14 Крымкин В. В. Развитие частного 

и публичного права как законодательных основ 
защиты прав и свобод человека и гражданина / 
Виктор Владимирович Крымкин / / Междуна¬ 
родное публичное и частное право. — 2011. — 
№ 5. — С. 1 1 - 1 3 . 

Рассмотрены понятие, критерии и различные 
аспекты соотношения частного и публичного 
права. Проанализированы вопросы историческо¬ 
го развития и современное понятие частного и 
публичного права. Определены ключевые мо¬ 
менты необходимости и дальнейшего развития 
норм частного и публичного права. 

03.02.12.435. 
341.96:621.039.633 М а н ж у л 1. Міжнародні 

угоди України у сфері транспортування ядерно¬ 
го палива й ядерних матеріалів / Ірина Манжул 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 10. — С. 14-16. 

Проаналізовано міжнародні угоди України, 
акти міжнародних організацій у сфері транспор¬ 
тування ядерного палива й ядерних матеріалів. 
Визначено стан забезпечення ядерної безпеки 
під час перевезення територією України ядерно¬ 
го палива й ядерних матеріалів. 

03.02.12.436. 
341.96:347.7:339.5 Михайлов Н. Н. Проблемы 

возмещения убытков в сфере международной 
купли-продажи товаров / Никита Николаевич 
Михайлов / / Международное публичное и част¬ 
ное право. — 2011. — № 5. — С. 1 8 - 1 9 . 

Рассмотрены проблемы возмещения убытков 
в сфере международной купли-продажи товаров. 
Определена специфика понятия и состава убыт¬ 
ков в сфере международной купли-продажи то¬ 
варов. 

03.02.12.437. 
341.9 Морозов Д. В. Экстерриториальные 

нормы и доктрина международного частного 
права / Денис Владимирович Морозов / / Жур¬ 
нал российского права. — 2011 . — № 7. — 
С. 9 8 - 1 0 6 . 

Исследована категория экстерриториального 
применения иностранных норм с позиций меж¬ 
дународного частного права на основе отече¬ 
ственной и иностранной доктрин в области кол¬ 
лизионного регулирования, примеров из судеб¬ 
ной практики. Сделан вывод о том, что примене¬ 
ние экстерриториальной нормы с позиций кол¬ 
лизионного права аналогично по правовой при¬ 
роде применению иностранных сверхимператив¬ 
ных норм. 

03.02.12.438. 
341.242:34.03 Подшивалов Т. П. Сравнитель¬ 

но-правовая характеристика преддоговорной от¬ 
ветственности / Тихон Петрович Подшивалов 
/ / Международное публичное и частное право. 
— 2011. — № 6. — С. 7 - 1 0 . 

Рассмотрены подходы к пониманию преддо¬ 
говорной ответственности в законодательстве 
иностранных государств. Рассмотрены алеатор¬ 
ная и договорная теории правовой природы 
преддоговорной ответственности. Подвергнуто 
критике положение о необходимости введения в 
российское законодательство норм о преддого¬ 
ворной ответственности. Сделан общий вывод и 
определены перспективы изучения преддоговор¬ 
ной ответственности. 

03.02.12.439. 
341.96:347.27(477) Покачалова А. Визначен¬ 

ня застосовного права до забезпечувальних пра-
вочинів у міжнародному приватному праві / 
Лльона Покачалова / / Юридична Україна. — 
2011. — № 8. — С. 6 6 - 7 2 . 

На підставі аналізу законодавчих актів іно¬ 
земних країн та чинного законодавства України, 
враховуючи доктринальні дослідження, визначе¬ 
но поняття застосовного права та його особли¬ 
вості щодо забезпечувальних правочинів. Сфор¬ 
мульовано рекомендації щодо вдосконалення 
чинного законодавства у сфері забезпечення 
зобов'язань. 

03.02.12.440. 
341.96:347.441(477) Покачалова А. Поняття 

та правові ознаки міжнародного забезпечуваль-

65 



ного правочину / Альона Покачалова / / 
Підприємництво, господарство і право. — 2011. 
— № 10. — С. 6 8 - 7 0 . 

Проаналізовано чинне законодавство України 
й законодавство окремих країн, міжнародні до¬ 
говори з метою виявлення термінів, які забезпе¬ 
чуються до забезпечувальних правовідносин у 
сучасних умовах. Сформульовано визначення 
терміна «міжнародний забезпечувальний право-
чин» та обґрунтовано його переваги. 

03.02.12.441. 
341.241.8:351.824.1:69 Романова В. В. Меж¬ 

дународные договоры как источники правового 
регулирования строительства и модернизации 
энергетических объектов / Виктория Валерьев¬ 
на Романова / / Международное публичное и 
частное право. — 2011. — № 5. — С. 2 0 - 2 5 . 

Представлен правовой анализ международ¬ 
ных договоров, регулирующих вопросы, связан¬ 
ные со строительством и модернизацией энерге¬ 
тических объектов, выявлены их особенности, 
предложены возможные варианты разрешения 
проблемных вопросов. 

03.02.12.442. 
341.9(510) Рягузов А. А. Новый закон КНР о 

международном частном праве / Алексей Анато¬ 
льевич Рягузов / / Международное публичное и 
частное право. — 2011. — № 5. — С. 4 4 - 4 8 . 

Рассмотрены основные новеллы международ¬ 
ного частного права Китайской Народной Рес¬ 
публики. Приведенный краткий обзор основных 
положений нового Закона К Н Р об М Ч П позво¬ 
ляет увидеть, в какой степени особенности эко¬ 
номики страны и проводимой в ней политики 
способны определить направление в развитии 
коллизионной составляющей его права. Отмече¬ 
но, что некоторые из воплощенных в новом За¬ 
коне К Н Р об М Ч П идей достойны детального 
изучения и возможной адаптации в российских 
условиях. 

03.02.12.443. 
341.9 Степанюк А. А. Мета правової політи¬ 

ки в міжнародному приватному праві / 
А. А. Степанюк / / Проблеми законності : акад. 
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. 
ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 
2011. — Вип. 113. — С. 7 3 - 8 3 . 

Вказано, що без окреслення мети неможливо 
зрозуміти, заради чого здійснюється правова 
політика в міжнародному приватному праві, 
чому обирається той чи інший напрямок її реалі¬ 
зації, чому віддається пріоритет тому чи іншому 
варіанту можливої дії. Досліджено правову полі¬ 
тику в міжнародному приватному праві. Проана¬ 
лізовано найбільш важливі її критерії. Визначе¬ 
но цілі складових її елементів. 

03.02.12.444. 
341.983:341.24 Цірат Г. Особливості міжна¬ 

родно-правового регулювання надання правової 
допомоги у отриманні за кордоном доказів у 
цивільних та комерційних справах / Г. Цірат / / 
Вісник Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011. — 
Вип. 87. — С. 2 2 - 2 4 . 

Розглянуто приклади міжнародно-правової 
уніфікації процедур отримання доказів за кордо¬ 
ном у цивільних та комерційних справах на при¬ 
кладі Гаазьких конвенцій 1954 й 1970 років, 
конвенцій СНД, ОАД, Регламенту ЄС та основні 
способи отримання доказів за кордоном. Зазна¬ 
чено, що єдиного універсального підходу до 
встановлення процедур направлення, отримання 
та виконання судових доручень з метою отри¬ 
мання доказів за кордоном не існує. Одні кон¬ 
венції передбачають процедуру безпосереднього 
спілкування між судами різних країн-учасниць, 
інші запроваджують взаємодію між центральни¬ 
ми органами країн-учасниць, треті — за допомо¬ 
гою дипломатичних, консульських представників 
тощо. 
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12.00.04 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

Книги 

04.02.12.445. 
346(477)(075.8) Господарське право : підруч¬ 

ник / О. П. Подцер ковний, О. О. Квасніцька, 
A. В. Смітюх [та ін.] ; за ред. О. П. Подцерков-
ного ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
2-ге вид., переробл. і допов. — X. : Одіссей, 
2012. — 640 с. 

У теоретичному і практичному аспектах роз¬ 
глянуто положення ГК України та спеціального 
господарського законодавства України. Особли¬ 
ву увагу приділено питанням становлення госпо¬ 
дарського права як самостійної галузі права, 
методам державного впливу на економіку, пра¬ 
вовому статусу суб'єктів господарювання, спе
цифіці інститутів господарського права у по¬ 
рівнянні із загальноцивільним регулюванням. 

04.02.12.446. 
347.721 Застосування норм корпоративного 

права в нотаріальній практиці : метод. рекомен¬ 
дації / Укр. нотар. палата, Комісія з аналізу, 
методології та прогнозування нотаріальної прак¬ 
тики ; уклад.: Г. Л. Кохан, О. В. Котик, А. В. Аса-
улюк. — К., 2011. — 97 с. 

Представлено узагальнення чинного законо¬ 
давства, а також роз'яснення найтиповіших пи¬ 
тань, що постають у практикуючих нотаріусів 
при роботі з корпоративним правом. Запропоно¬ 
вано зразки укладення типових документів. 

04.02.12.447. 
346.1:35.072.6(477) Крупка Ю. М. Контроль і 

перевірки у сфері господарської діяльності : Ко¬ 
ментар законодавства, нормативно-правові акти, 
судова практика / Ю. М. Крупка ; упоряд. 
B. С. Ковальський. — К. : Юрінком Інтер, 2011. 
— 296 с. 

У виданні на основі наукового аналізу чинно¬ 
го господарського та цивільного законодавства, 
узагальнення судової практики наведено поста¬ 
тейне тлумачення Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», роз 'яснення вищих 
судових органів, Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємницт¬ 
ва, інших органів виконавчої влади, а також 
судова практика. 

04.02.12.448. 
346.001.33 Мамутов В. К. Кодификация : сб. 

науч. тр. / В. К. Мамутов. — К. : Юринком Ин¬ 
тер, 2011. — 248 с. 

Раскрыты теоретические и практические про¬ 
блемы кодификации законодательства. Указан¬ 
ная проблематика рассмотрена на материалах 
проведенной в 1992—2003 гг. кодификации хо¬ 
зяйственного законодательства в Украине. Оз-

накомление с опытом выполнения кодификации 
представляет интерес для представителей всех 
юридических профессий, а также для экономис¬ 
тов, связанных с правотворчеством. 

04.02.12.449. 
346.7:330.341.1 Правовые основы государ¬ 

ственной поддержки бизнеса : монография / 
Г. Л. Знаменский, С. М. Адросов, И. В. Головань 
[и др.] ; отв. ред. Г. Л. Знаменский ; Ин-т экон.-
прав. исслед. НАН Украины. — Донецк : Юго-
Восток, 2011. — 171 с. 

Комплексно рассмотрены проблемы государ¬ 
ственной поддержки бизнеса — важного направ¬ 
ления государственной экономической полити¬ 
ки. Сделан вывод, что законодательство в этой 
области не проявляет должной эффективности 
из-за неупорядоченности и противоречивости 
взаимоотношений бизнеса и власти. На примере 
ряда сфер экономики — инновационной деятель¬ 
ности, банковского дела и энергетики, — а так¬ 
ж е на основе анализа зарубежного законода¬ 
тельства показана положительная перспектива 
укрепления правовых основ государственной 
поддержки бизнеса в Украине. 

04.02.12.450. 
347.721(477)(075.8) Смітюх А. В. Корпора¬ 

тивне право у схемах : навч. посіб. / Андрій 
Володимирович Смітюх ; М О Н України. — К. : 
Істина, 2011. — 244 с. 

На основі аналізу положень ЦК та ГК Украї¬ 
ни, законів України «Про господарські товари¬ 
ства», «Про акціонерні товариства», інших актів 
корпоративного законодавства України з ураху¬ 
ванням матеріалів судової практики та наукових 
розробок правників-господарників розкрито за¬ 
гальні питання корпоративного права, особли¬ 
вості правового статусу окремих видів това¬ 
риств та правовий режим їх майна. Висвітлено 
корпоративні права та обов 'язки учасників та¬ 
ких товариств, питання щодо здійснення розпо¬ 
рядження та захисту корпоративних прав. Кор¬ 
поративне право представлене у вигляді схем, 
що розкривають всі його інститути та висвітлю¬ 
ють існуючі класифікації корпоративного права. 
Розкрито особливості корпоративних процедур, 
а також концептуальні відмінності у підходах до 
регулювання корпоративних відносин, на яких 
ґрунтуються, відповідно, Ц К та ГК України. 

04.02.12.451. 
368 Страховий і перестраховий ринки в епо¬ 

ху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, 
С. М. Козьменко, Т.А.Васильева [та ін.] ; кер. 
авт. кол. О. В. Козьменко. — Суми : Унів. кн., 
2011. — 388 с. 

Розглянуто основні тенденції розвитку стра¬ 
хового та перестрахового ринків у сучасних умо¬ 
вах. Висвітлено базові положення організації 
страхового ринку та його місце у системі фінан-
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сових ринків. Проаналізовано напрямки держав¬ 
ного регулювання фінансової безпеки страхово¬ 
го та перестрахового ринків, зокрема, перспек¬ 
тиву становлення та діяльності мегарегулятора 
на фінансовому ринку. 

Автореферати 

04.02.12.452. 
346.14:378.1(043.3) Гурак Л. В. Господарсь¬ 

ко-правове забезпечення діяльності державних 
вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гурак Любов Ва
силівна ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого». — X., 2012. — 20 с. 

Представлено комплексне дослідження гос¬ 
подарсько-правового забезпечення діяльності 
державних вищих навчальних закладів. Розкри¬ 
то особливості господарсько-правового регулю¬ 
вання діяльності державних вищих навчальних 
закладів, включаючи компетенцію і господарсь¬ 
ку правосуб'єктність, майнову основу господа¬ 
рювання, договірне забезпечення, господарсько-
правові засади регулювання та управління гос¬ 
подарською діяльністю. Розглянуто компетенцію 
і господарську правосуб 'єктність державних 
ВНЗ з урахуванням ГК України, ЗУ «Про вищу 
освіту», інших законодавчих актів та запропоно¬ 
вано зміни до чинного законодавства України. 
Обґрунтовано доцільність закріплення майна 
державних ВНЗ на єдиному правовому титулі — 
праві оперативного управління. Удосконалено 
правове регулювання господарсько-правової 
відповідальності державних ВНЗ. Окрему увагу 
приділено договору про професійну підготовку 
за державним замовленням. 

04.02.12.453. 
346:336.71(477)(043.3) Дудка 1. М. Правова 

політика в сфері державного регулювання бан¬ 
ківської діяльності в Україні : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.04 / Дудка Іван Мико¬ 
лайович ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого». — X., 2012. — 19 с. 

Досліджено правову політику у сфері дер¬ 
жавного регулювання банківської діяльності Ук¬ 
раїни як цілісного об'єкта правового регулюван¬ 
ня. Проаналізовано ключові ознаки та тенденції 
розвитку ринку банківських послуг як об 'єкта 
господарсько-правового впливу. Сформульовано 
низку теоретичних положень, що мають бути 
покладені в основу механізму формування та 
реалізації правової політики у сфері державного 
регулювання банківської діяльності в Україні. 
До таких положень необхідно віднести поняття 
«правова економічна політика», «правова по¬ 
літика у сфері державного регулювання банкі¬ 
вської діяльності». Визначено подвійну правову 
та функціональну природу державного регулю¬ 
вання банківської діяльності. Розроблено пропо¬ 
зиції щодо вдосконалення законодавства про 
банківську діяльність. 

Реферати 

04.02.12.454. 
346.7:351.813.12 Драпайло Ю. З. Господарсь¬ 

ка компетенція начальника морського порту / 
Ю. З. Драпайло / / Митна справа. — 2012. — 
№ 3. — С. 125-130 . 

Начальник морського порту є особою, що 
очолює порт, й виступає не лише в якості ке¬ 
рівника порту, виступаючого суб'єктом господа¬ 
рювання, але й суб'єкта владних повноважень, 
якому держава надала певні права й на якого 
поклала певні обов'язки, більшість з яких сто¬ 
сується організації господарської діяльності. 

У статті автор досліджує господарську ком¬ 
петенцію начальника морського порту, яку 
відповідно складають, по-перше, його права та 
обов'язки, якими він наділений в силу того, що 
є керівником морського порту — державного 
підприємства, а по-друге, його владні повнова¬ 
ження , що зумовлені його специфічним стату¬ 
сом як органу державного управління. 

Особливої уваги зазнають владні повнова¬ 
ження начальника морського порту, які класифі¬ 
куються на нормотворчі, розпорядчі та юрис-
дикційні. Перші дві групи владних повноважень 
начальника морського порту мають господарсь¬ 
ко-правовий організаційний характер. 

Л. О. Згама 

04.02.12.455. 
658.012.8:346.546.6 Кунтий Н. Я. Використан¬ 

ня зарубіжного досвіду запобігання легальним 
схемам рейдерських атак / Н. Я Кутий / / Еко¬ 
номіка та держава. — 2012. — № 2. — С. 8 0 - 8 2 . 

У сфері теперішніх корпоративних право¬ 
відносин однією з головних загроз їх фінансовій 
безпеці можна вважати рейдерство. Рейдерські 
атаки завдають шкоди як безпосередньо окремій 
господарській одиниці, так і економіці країни в 
цілому. Останнім часом посилюється увага до 
нової для українських економічних реалій схеми 
рейдерства — грінмейлу. 

Вивченню проблеми корпоративного шанта¬ 
жу, рейдерства і протидії цим явищам присвя¬ 
чені праці О. Осипенка, 1. Алесєєва, М. Гонцева. 

Грінмейл доцільно розглядати як один з ме¬ 
ханізмів «білого» рейдерства. Оскільки він 
здійснюється в межах закону і може розцінюва¬ 
тись як послідовне відстоювання акціонером 
своїх прав. 

Отже , сьогодні корпоративний шантаж стає 
частиною вітчизняних корпоративних відносин. 
Тому українські компанії повинні бути готовими 
до можливих атак грінмейлів і протидіяти їм. 

Автор планує детальніше розглянути вплив 
корпоративного шантажу на вітчизняних підприє¬ 
мствах на рівень фінансової безпеки держави. 

Ю. С. Дубінін 

04.02.12.456. 
658.012.8:347.775 М а л я р С. Б. Рейдерство 

как угроза экономической безопасности пред¬ 
приятий Украины / С. Б. Маляр / / Економіко-
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правовий розвиток сучасної України : матеріали 
1-ї Всеукр. наук. конф. студ., асп. та мол. вчених 
(м. Одеса, 1 6 - 1 7 берез . 2012 р.) / НУ ОЮА, 
Студ. наук. т-во ; за заг. ред. В. М. Дрьоміна. — 
О., 2012. — С. 1 1 0 - 1 1 1 . 

В условиях увеличивающейся конкуренции 
предприятия должны обеспечить наиболее вы¬ 
сокий уровень защиты от внешних субъектов, а 
в случае необходимости — быструю и адекват¬ 
ную перестройку его структуры. 

Автор обращает внимание, что в современ¬ 
ных условиях хозяйствования к числу основных 
составляющих экономической безопасности от¬ 
носится политико-правовая. Политико-правовая 
безопасность обеспечивается законодательной 
базой государства. Данная безопасность зави¬ 
сит от защищенности прав собственности, поли¬ 
тической ситуации в стране и налаженности 
работы юридической службы на самом предпри¬ 
ятии. 

На протяжении своей деятельности предпри¬ 
ятие подвергается многим рискам, источниками 
которых являются: нестабильная политическая 
ситуация в государстве, высокий уровень кри¬ 
минализации, несовершенство и непостоянство 
законодательства, ненадежность судебной сис¬ 
темы, отсутствие действенных инструментов по 
защите собственности. Все эти факторы стали 
причиной появления такой угрозы, как рейдер-
ство. 

Основными последствиями рейдерства явля¬ 
ются дестабилизация работы предприятий, фор¬ 
мирование неблагоприятного инвестицион¬ 
ного климата и международного имиджа страны. 

Автор обращает внимание, что система защи¬ 
ты (юридической и силовой) предприятий от 
рейдерских атак должна быть разработана на 
каждом предприятии вне зависимости от его 
размеров и сфер деятельности. 

М. М. Семидубарская 

04.02.12.457. 
346(477)(094.1) Мамутов В. Господарський 

кодекс у системі правового забезпечення еконо¬ 
міки в Україні / В. Мамутов / / Право України. 
— 2012. — № 1-2. — С. 2 0 3 - 2 1 5 . 

Помітним внеском юридичної науки в розви¬ 
ток правової системи України стала підготовка 
проекту Господарського кодексу, який поклика¬ 
ний стати основою регулювання господарської 
діяльності в цій системі, важливим компонентом 
правового забезпечення економіки. 

Помітним корисним результатом розробки та 
прийняття ГК України стало приведення в осяж-
ну систему безлічі нормативних актів, що регла¬ 
ментують господарську діяльність. Курс на ко¬ 
дифікацію законодавства проводиться Верхов¬ 
ною Радою та урядом України протягом вже 
багатьох років. 

Розробка та прийняття ГК України послужи¬ 
ли розвитку наукової думки, сприяли поліпшен¬ 
ню викладання права в навчальних закладах та 
застосування господарсько-правових норм у 
практиці правової роботи. 

Автор вважає , що необхідно постійно спря¬ 
мовувати зусилля на правове забезпечення по¬ 
єднання державного регулювання економіки та 
ринкової саморегуляції, протидіючи спробам по¬ 
рушити розумний баланс двох начал. Моніто¬ 
ринг дотримання такого балансу, подальші до¬ 
слідження і розробки в даному напрямку необ¬ 
хідно здійснювати постійно. 

Ю. C. Дубинин 

04.02.12.458. 
346.2 Никитченко Н. Захист прав суб 'єктів 

господарювання шляхом відновлення їх станови¬ 
ща / Н. Никитченко / / Підприємництво, госпо¬ 
дарство і право. — 2012. — № 3. — С. 4 6 - 4 8 . 

Держава забезпечує захист прав і законних 
інтересів суб 'єкт ів господарювання та спожи¬ 
вачів. Одним із способів такого правового захи¬ 
сту є відновлення становища, що існувало до 
порушення прав і законних інтересів суб'єктів 
господарювання. 

Проблема правового захисту суб'єктів госпо¬ 
дарювання досліджувалась у наукових працях 
відомих вітчизняних і зарубіжних науковців — 
В. Мамутова , А. Бобкової, Г. Знаменського, 
1. Побірченка. Проте, незважаючи на численні 
наукові розвідки, підхід до застосування інстру¬ 
ментів такого захисту не є досконалим і потре¬ 
бує подальшого вивчення. 

У статті досліджено правове регулювання 
такого способу захисту прав і законних інте¬ 
ресів суб'єктів господарювання, як відновлення 
становища, що існувало до порушення прав і 
законних інтересів. 

За загальним правилом порушенням права 
слід вважати будь-які дії суб'єктів, спрямовані 
на зміну, припинення, перешкоду здійснення 
права особою, якій воно належить. 

Право на захист виникає з певних підстав, 
якими виступають порушення права, його невиз¬ 
нання чи оспорювання. Зміст відновлення стано¬ 
вища, яке існувало до порушення прав і закон¬ 
них інтересів суб'єктів господарської діяльності, 
є підтвердженням становища, яке було поруше¬ 
но відповідними діями відповідача. 

Ю. С. Дубінін 

Статті 

04.02.12.459. 
347.721:347.23 Алпатов А. А. Экономическая 

эффективность трудовой собственности корпо¬ 
рации / Л. Л. Ллпатов / / Современное право. — 
2011. — № 7. — С. 5 2 - 5 9 . 

Исследована устойчивая связь между степе¬ 
нью согласованности интересов экономических 
агентов (экономической эффективностью) и 
структурой корпоративной собственности. Кор¬ 
реляция указывает на то, что в качестве наибо¬ 
лее эффективного собственника следует рас¬ 
сматривать всех экономических агентов (инсай¬ 
деров), в первую очередь трудовой коллектив. 
Именно сбалансированность структуры корпо-
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ративных прав собственности детерминирует 
высокую степень достижения оптимального рав¬ 
новесия внутрифирменных интересов и, соответ¬ 
ственно, максимальную производительность 
компании. 

04.02.12.460. 
346.2:339 Буткевич О. В. Правовий статус 

суб'єктів торговельної діяльності / О. В. Бутке-
вич / / Вісник господарського судочинства. — 
2012. — № 1. — С. 107—113. 

На основі чинного законодавства України та 
юридичної л ітератури доведено, що статус 
суб ' єкта торговельної діяльності набуває 
суб 'єкт господарювання, який здійснює госпо¬ 
дарсько-торговельну діяльність згідно з вимога¬ 
ми чинного законодавства. Вказано, що такі суб¬ 
'єкти господарювання (фізичні особи-підприємці 
та господарські організації) не потребують за¬ 
гальної додаткової реєстрації , а залежно від 
виду торговельної діяльності, яку вони бажають 
здійснювати, повинні отримати відповідний 
дозвіл (ліцензію чи патент) . Окремо розкрито 
спеціальну господарську правосуб'єктність суб¬ 
'єкта торговельної діяльності. 

04.02.12.461. 
351.712-057.54 Гриняк А. Особливості право¬ 

відносин генеральних підрядників і субпідряд¬ 
ників у договорах генерального підряду / 
Андрій Гриняк / / Підприємництво, господар¬ 
ство і право. — 2011. — № 12. — С. 53—56. 

Досліджено взаємовідносини сторін у системі 
генерального підряду. Встановлено, що суб¬ 
підрядний договір є різновидом договору підря¬ 
ду, а його умови не можуть суперечити умовам 
договору, для виконання якого залучається суб¬ 
підрядник. 

04.02.12.462. 
368.11(470) Дедиков С. Динамика страхового 

интереса во время страхования / С. Дедиков / / 
Хозяйство и право. — 2012. — № 1. — С. 14—21. 

Исследуется вопрос о причинах и правовых 
последствиях утраты страхователем или выго¬ 
доприобретателем в договоре страхования иму¬ 
щества страхового интереса после вступления 
договора в действие. Учитывая, что юридичес¬ 
кие последствия такого изменения обстоя¬ 
тельств в законе не предусмотрены, рассматри¬ 
ваются различные возможные варианты и вно¬ 
сится предложение о дополнении п. 2 ст. 930 ГК 
РФ соответствующим образом. 

04.02.12.463. 
35.072.6 Добровольська В. В. Щодо диферен¬ 

ціації суб 'єкт ів державного контролю у сфері 
господарювання / В. В. Добровольська // Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 61 . — С. 539—545. 

Вказано, що докорінна зміна форми і змісту 
діяльності різних суб 'єктів господарювання при 
формуванні ринкового середовища вносить ко-

рективи до підсистем управління, які його фун¬ 
кціонально забезпечують. Це, насамперед, сто¬ 
сується контролю й нагляду, які обґрунтовують 
достовірність прийняття управлінських рішень. 
Зазначено , що майже всі д е р ж а в н і органи в 
межах своєї компетенції де-юре мають право 
здійснювати контрольні функції (нагляд) у 
сфері господарської д іяльності . Зазначений 
контроль є державним та умовно поділяється 
на загальний, галузевий та міжгалузевий. Звер¬ 
нено увагу, що чинне законодавство не розді¬ 
ляє поняття «контроль» та «нагляд» . Конт¬ 
рольна компетенція деяких державних органів 
регулюється, як правило, підзаконними норма¬ 
тивно-правовими актами, положення яких дуб¬ 
люють один одного. Вказано на доречність об¬ 
'єднання повноважень контролюючих держав¬ 
них органів на рівні закону. 

04.02.12.464. 
346(477) .001.73 Задихайло Д. Модернізація 

правового господарського порядку в Україні 
(визначення масштабу проблематики) / Д. Зади-
хайло / / Вісник Академії правових наук Украї¬ 
ни : зб. наук. пр. / Президія НАПрН України, 
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 
2011. — № 4. — С. 114—125. 

Актуалізується проблема модернізації націо¬ 
нальної економіки господарсько-правовими засо¬ 
бами. Розглянуто три рівні (масштаб) вирішення 
проблеми: господарського механізму, правового 
господарського порядку і нарешті, рівень еконо¬ 
мічної системи суспільства. Зазначено, що ос¬ 
танній потребує створення адекватного правово¬ 
го інструментарію. 

04.02.12.465. 
351.824.11(470):331.107.5 Зак Р. Л . Некото¬ 

рые аспекты правового регулирования государ¬ 
ственно-частного партнерства в электроэнерге¬ 
тике / Р. Л. Зак / / Актуальные проблемы рос¬ 
сийского права. — 2012. — № 1. — С. 95—101. 

Отмечено, что завершающееся реформирова¬ 
ние российской энергетики, связанное с резким 
сокращением масштабов прямого государствен¬ 
ного регулирования, формированием конкурент¬ 
ной среды и появлением новых собственников, 
возлагает в равной мере на государство и на 
бизнес ответственность за надежное и безопас¬ 
ное развитие данной отрасли. Указано, что 
Энергетическая стратегия России на период до 
2030 г. предусматривает внедрение механизмов 
государственно-частного партнерства для разви¬ 
тия энергетической инфраструктуры, геолого¬ 
разведки, подготовки и освоения новых место¬ 
рождений и т.д. Проанализировано несколько 
возможных вариантов использования механиз¬ 
мов государственно-частного партнерства в 
энергетике РФ. 

04.02.12.466. 
346.5:330.341.1.001.76(470) Зенин И. А. Ноу-

хау ( Н Е К О Ц И Д ) — ключ к инновационной мо¬ 
дернизации российской экономики / И. А. Зе-
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нин, Л. Г. Блинова / / Право интеллектуальной 
собственности. — 2011. — № 4 . — С. 2 5 - 3 1 . 

Исследованы проблемы обеспечения право
вого режима охраны, использования и защиты 
прав на ноу-хау. В большинстве зарубежных 
стран «охрана» ноу-хау по существу понимается 
достаточно произвольно как обеспечение сред¬ 
ствами различных отраслей права (гражданско¬ 
го, трудового, уголовного и др.), а также законо¬ 
дательства о недобросовестной конкуренции 
имущественных интересов обладателей ноу-хау. 
Вместе с тем в ГК РФ на секрет производства 
(ноу-хау) без достаточных оснований распрост¬ 
ранен стандартный набор норм об исключитель¬ 
ном праве. Обосновано, что на ноу-хау может 
существовать только фактическая монополия 
его разработчика. Предложено пять конкретных 
мер по оптимизации реализации ноу-хау в целях 
инновационной модернизации российской эконо¬ 
мики. 

04.02.12.467. 
346.543 Злакоман 1. М. Державний контроль 

якості інвестицій як інструмент інвестиційного 
регулювання / I. М. Злакоман / / Актуальні про¬ 
блеми політики : зб . наук. пр. / НУ ОЮА, 
Південноукр. центр гендер. проблем. — О., 
2011. — Вип. 43 . — С. 2 0 2 - 2 1 0 . 

Окреслено ознаки сприятливого інвестицій¬ 
ного клімату. Проаналізовано розвиток законо¬ 
давства України у сфері регулювання порядку 
здійснення іноземного інвестування. Визначено 
мету державного контролю у сфері іноземного 
інвестування та розроблено рекомендації щодо 
його організації та оптимізації. 

04.02.12.468. 
347.72.028(470) Зоркольцев Р. Н а р у ж н а я 

реклама: исполнение договора на оказание рек¬ 
ламных услуг / Р. Зорколъцев / / Хозяйство и 
право. — 2012. — № 1. — С. 8 4 - 9 0 . 

Освещены возможные решения некоторых 
проблем, возникающих при заключении, испол¬ 
нении и расторжении договора оказания рек¬ 
ламных услуг в РФ. В частности, проанализи¬ 
рованы проблемные вопросы, связанные с: не¬ 
обходимостью сохранения рекламы на реклам¬ 
ной конструкции, когда прекратилась деятель¬ 
ность рекламодателя ( заказчика) , изменилось 
место расположения рекламируемого предпри¬ 
ятия ; использованием иностранного языка в 
рекламе и т.д. 

04.02.12.469. 
347.454 1зарова 1. О. Правова природа дого¬ 

ворів підряду у сфері проектування / I. О. Іза-
рова / / Держава і право. Юридичні і політичні 
науки : зб. наук. пр. / 1н-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 3 3 4 - 3 4 0 . 

Проаналізовано правову природу договорів, 
які регулюють виконання проектних робіт. Дано 
їх правову характеристику. Запропоновано ав¬ 
торське визначення зазначених договорів. 

04.02.12.470. 
347.721(470) Кепов В. О некоторых аспектах 

ответственности саморегулируемых организаций 
по обязательствам их членов / В. Кепов / / Хо¬ 
зяйство и право. — 2012. — № 1. — С. 6 2 - 6 7 . 

Отмечено, что в настоящее время ответ¬ 
ственность саморегулируемых организаций 
(СРО) по обязательствам членов обеспечивает¬ 
ся в РФ за счет механизмов страхования ответ¬ 
ственности субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности — членов само¬ 
регулируемых организаций и компенсационных 
фондов. Обосновывается необходимость коррек¬ 
тировки регулирования данной ответственности: 
более четко регламентировать порядок зачисле¬ 
ния денежных средств, полученных СРО в ре¬ 
зультате наложения штрафа на ее члена; разре¬ 
шить С Р О передавать средства компенсацион¬ 
ного фонда для управления третьим лицам, об¬ 
ладающим соответствующими лицензиями, для 
получения дополнительного источника финанси¬ 
рования; установить порядок, который регули¬ 
ровал бы использование средств компенсацион¬ 
ного фонда без ущемления интересов одних чле¬ 
нов в пользу других; нормативно закрепить обя¬ 
занность СРО разрабатывать и утверждать рег¬ 
ламент дисциплинарного производства. 

04.02.12.471. 
346.7:656.61.084:347.426.6 Клепікова О. 

Відшкодування збитків від з іткнення суден / 
О. Клепікова / / Вісник Київського національно¬ 
го університету ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні 
науки. — К., 2011. — Вип. 89. — С. 2 0 - 2 2 . 

Висвітлено загальні, ключові питання, що 
виникають в юридичній практиці і стосуються 
відшкодування збитків від зіткнення суден. Про¬ 
аналізовано чинне українське та міжнародне за¬ 
конодавство, що регулює питання відшкодуван¬ 
ня збитків від зіткнення суден. Зазначено, що 
правопорушення, пов'язане із зіткненням суден 
є окремим видом позадоговірних правопорушень 
і може бути підставою господарсько-правової 
відповідальності. 

04.02.12.472. 
347.121.2 Коваль В. М. Застосування прин¬ 

ципів права, дія яких поширюється на майнові 
відносини у сфері господарювання / В. М. Ко-
валъ / / Держава і право. Юридичні і політичні 
науки : зб. наук. пр. / 1н-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53 . — С. 3 1 1 - 3 1 7 . 

Відмічено, що принципи права, дія яких по¬ 
ширюється на майнові відносини у сфері госпо¬ 
дарювання , є повноцінним регулятором цих 
відносин. Умови застосування принципів права 
є різними залежно від того, про які саме прин¬ 
ципи йдеться. У зв 'язку з цим необхідно розр¬ 
ізняти засади, що входять до змісту принципу 
верховенства права, конституційні основи пра¬ 
вового господарського порядку, загальні прин¬ 
ципи господарювання, принципи підприємниць¬ 
кої діяльності, загальні засади цивільного зако-
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нодавства. З ' ясовано питання про логічність і 
доцільність обмеження регулятивної ролі за¬ 
гальних засад цивільного законодавства і прин¬ 
ципів права взагалі. 

04.02.12.473. 
346.546.6 Кравець І. Ознаки господарських 

об 'єднань як центрів господарських систем / 
І. Кравець / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні на
уки. — К., 2011. — Вип. 88. — С. 41—44. 

Визначено елементи господарських систем, 
де центром виступають господарські об'єднання. 
Актуалізовано особливості складових вищевка¬ 
заних господарських систем. Вказано на не¬ 
обхідність подальшого дослідження питань ви¬ 
значення характеру взаємовідносин між госпо¬ 
дарським об 'єднанням як центорм господарсь¬ 
ких об'єднань та учасниками відповідних об'єд¬ 
нань; порядку реалізації організаційно-госпо¬ 
дарських повноважень господарськими об'єднан¬ 
нями стосовно своїх учасників, який є різним 
залежно від організаційно-правової форми гос¬ 
подарського об 'єднання; меж та умов відпові¬ 
дальності центра господарської системи перед 
підпорядкованими йому учасниками т а / а б о їх 
кредиторами; особливостей інформаційних 
підсистем вказаних господарських систем. Окре¬ 
мої уваги потребує дослідження правового ста¬ 
новища холдингової компанії як центра відповід¬ 
ної господарської системи. Виявлено прогалини 
у правовому регулюванні господарських систем 
та запропоновано шляхи їх усунення. 

04.02.12.474. 
346.2(73) Крахмальова К. О. Правова приро¬ 

да та типологія американських корпорацій / 
К.. О. Крахмальова / / Наукові записки Націо¬ 
нального університету «Києво-Могилянська ака¬ 
демія». Сер. Юридичні науки : зб. наук. ст. — 
К., 2011 . — Т. 116. — С. 74—77. 

Досл іджено питання еволюції теоретичних 
уявлень про правову природу та типи корпо¬ 
рацій в США, які були чи продовжують бути 
основою для успішного регулювання їх діяль¬ 
ності. Проаналізовано особливості чотирьох ос¬ 
новних типів корпорацій: публічні, урядові, не¬ 
прибуткові та бізнесові. Виділено основні теоре¬ 
тичні підходи до визначення корпорацій в амери¬ 
канській науці: контрактний, соціальний, влас¬ 
ницький та державницький. 

04.02.12.475. 
346.26(519.5) Кропачев Н. М. Правовое ре¬ 

гулирование предпринимательской деятельности 
в Республике Корея (сравнительно-правовой 
аспект) / Николай Михайлович Кропачев, Ва
лерий Абрамович Мусин / / Известия высших 
учебных заведений. Правоведение. — 2011. — 
№ 6. — С. 96—103. 

Раскрыты проблемы правового регулирова¬ 
ния предпринимательской деятельности в Рес¬ 
публике Корея . Отмечено, что принятый в 
1966 г. Закон об арбитраже Корейской Респуб-

лики был в 1999 г. существенно переработан и 
приведен в соответствие с Модельным законом 
Ю Н И С Т Р А Л 1985 г. Указано, что в Корее со¬ 
здан Совет по коммерческому арбитражу, кото¬ 
рый разработал Регламент коммерческого ар¬ 
битража, утвержденный Верховным Судом. Сде¬ 
лан вывод о том, что правовые системы РФ и 
Республики Корея вполне сопоставимы и созда¬ 
ют благоприятные условия для содействия даль¬ 
нейшему поступательному развитию сотрудни¬ 
чества наших государств в различных областях. 

04.02.12.476. 
347.440:347.717 Любимова М. Д. Особеннос¬ 

ти применения агентского договора в различных 
сферах хозяйственной деятельности / Мария 
Дмитриевна Любимова / / Юрист. — 2011. — 
№ 16. — С. 3—12. 

Правовое исследование, посвященное анали¬ 
зу особенностей применения агентского догово¬ 
ра в различных сферах хозяйственной деятель¬ 
ности, имеет большую актуальность. Использо¬ 
вание агентского договора особенно распростра¬ 
нено в работе банков, в деятельности риелтор¬ 
ских компаний. Сделан взвод, что агентский до¬ 
говор в силу его особенностей имеет огромный 
потенциал для увеличения и расширения сфер 
свого применения в новых областях хозяйствен¬ 
ной деятельности. 

04.02.12.477. 
346.2(477) Никитченко Н. В. До питання по¬ 

передження порушення прав та інтересів 
суб 'єкт ів господарювання / Н. В. Никитченко 
/ / Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні на¬ 
уки : зб. наук. пр. / Ін-т д е р ж а в и і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 340—344. 

Проаналізовано застосування на практиці 
положень ст. 20 ГК України в частині припинен¬ 
ня дій, що порушують право або створюють заг¬ 
розу його порушення як одного із способів захи¬ 
сту суб 'єкт ів господарювання. Досліджено 
вплив останніх на правовідносини у сфері 
здійснення господарської діяльності. Сформуль¬ 
овано проблемні питання щодо забезпечення 
дійового захисту прав та законних інтересів 
суб'єктів господарювання від неправомірних дій 
посадових осіб органів влади. 

04.02.12.478. 
349.3 Пацурія Н. Генезис і сутність страху¬ 

вання: аналіз наукових концепцій / Н. Пацурія 
/ / Вісник Київського національного університе¬ 
ту ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні науки. — К., 
2011 . — Вип. 87. — С. 38—42. 

Проаналізовано існуючі науково-теоретичні 
концепції у страховій доктрині стосовно з'ясуван¬ 
ня сутності наукової категорії «страхування»: 
теорія вентурної потреби; теорія страхового фон¬ 
ду; теорія відшкодування шкоди; теорія страхово¬ 
го ризику; теорія страхового договору; теорія 
господарської діяльності; теорія страхових відно¬ 
син/правовідносин. Надано оцінку вироблених 
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окремими науковцями, на тлі вказаних концепцій, 
власних теоретичних уявлень про страхування як 
соціально-економічний та правовий феномен. 

04.02.12.479. 
346.5(477):330.341.1:661.12 Пашков В. Госпо¬ 

дарсько-правові аспекти промислового вироб¬ 
ництва інноваційних лікарських засобів / 
В. Пашков / / Вісник Академії правових наук 
України : зб. наук. пр. / Президія НАПрН Украї
ни, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 
X., 2011. — № 4 . — С. 126-136 . 

Досліджено напрями удосконалення норма¬ 
тивно-правової кодифікації інноваційного зако¬ 
нодавства в частині визначення джерел фінансу¬ 
вання заходів інноваційної реструктуризаці ї 
фармацевтичної промисловості . Зазначено, що 
серед напрямів інноваційної діяльності у фар¬ 
мацевтичній промисловості необхідно виокреми¬ 
ти, по-перше, організаційну діяльність, пов'яза¬ 
ну з модернізацією технологічних процесів, ос¬ 
воєння нового обладнання, впровадження нових 
технологій, зокрема із запровадження Належної 
виробничої практики (GMP); по-друге, науково-
виробничу сферу інноваційної діяльності, пов'я¬ 
зану зі створенням інноваційних лікарських за¬ 
собів, проведенням їх клінічних досліджень та 
подальшою реєстрацією і промисловим вироб¬ 
ництвом. Вказано, що серед можливих способів 
інноваційного інвестування, зокрема, фармацев¬ 
тичної промисловості можна виокремити інвес¬ 
тування венчурним капіталом та застосування 
лізингових операцій, що, у свою чергу, потребує 
вдосконалення інноваційного законодавства в 
цьому напрямі. 

04.02.12.480. 
346.5:330.341.1 Перевалов В. Д. Экономичес¬ 

кие и правовые основания инноваций: проблемы 
соотношения / Виктор Дмитриевич Перева
лов, Дмитрий Владимирович Грибанов / / Госу¬ 
дарство и право. — 2011. — № 12. — С. 4 8 - 5 7 . 

Указано на необходимость более тесного со¬ 
трудничества экономической и юридической 
наук в исследовании инноваций. Обозначено 
основные направления такого сотрудничества. 
Акцентировано внимание на комплексном, сис¬ 
темном подходе как в экономическом планирова¬ 
нии, так и в правовом регулировании инноваци¬ 
онной деятельности, который для представите¬ 
лей науки предполагает: теоретическое осмыс¬ 
ление феномена инноваций и системы инноваци¬ 
онного развития общества на уровне юриспру¬ 
денции и на уровне экономики; совместное пра¬ 
вовое и экономическое исследование данной 
сферы с общим анализом, поиском компромисса 
относительно методологических противоречий, 
выработкой общих понятий и принципов регули¬ 
рования; формулировку практических рекомен¬ 
даций для органов государственной власти, 
представителей бизнеса всех уровней и видов, 
включая инновационный бизнес (start-up компа¬ 
нии), касающихся реальных действий, направ¬ 
ленных на инновационное развитие. 

04.02.12.481. 
346.543:339.727.22/24 Поєдинок В. Система 

правових режимів іноземного інвестування / 
B. Поєдинок / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні на¬ 
уки. — К., 2011 . — Вип. 88. — С. 3 6 - 4 0 . 

Висвітлено загальні питання застосування 
правових режимів іноземного інвестування. Роз¬ 
межовано поняття правового режиму іноземних 
інвестицій та правового режиму іноземного інве¬ 
стування. Розглянуто сутність та сферу застосу¬ 
вання національного режиму, режиму найбіль¬ 
шого сприяння та спеціального режиму. 

04.02.12.482. 
346.62(477):336.76 Полюхович В. Господарсь¬ 

ко-правові форми державного регулювання фон¬ 
дового ринку України / В. Полюхович / / Вісник 
Академії правових наук України : зб. наук. пр. / 
Президія Н А П р Н України, Нац. юрид. акад. 
України ім. Я. Мудрого. — X., 2011 . — № 4 . — 
C. 1 3 7 - 1 4 3 . 

Обґрунтовано застосування та зміст поняття 
«господарсько-правові форми державного регу
лювання». Розглянуто види форм державного 
регулювання фондового ринку України та запро¬ 
поновано шляхи їх вдосконалення. 

04.02.12.483. 
346.9:339.172 Попова А. Цілі господарсько-

правової відповідальності товарних бірж / 
A. Попова / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні на¬ 
уки. — К., 2011 . — Вип. 87. — С. 4 2 - 4 5 . 

Системно досліджені цілі господарсько-пра¬ 
вової відповідальності товарних бірж. Наведено 
класифікації цілей юридичної відповідальності 
та господарсько-правової відповідальності, що 
відомі в теорії та на практиці. Проаналізовано 
взаємозв ' я зок цілей та функцій господарсько-
правової відповідальності. 

04.02.12.484. 
346.6:336.717.8 Рєзнікова В. Фінансове посе¬ 

редництво: господарсько-правовий аспект / 
B. Рєзнікова // Вісник Київського національно¬ 
го університету ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні 
науки. — К., 2011 . — Вип. 89. — С. 2 7 - 3 4 . 

Розкрито поняття фінансового ринку, а та¬ 
кож його співвідношення з ринком фінансових 
послуг. Визначено поняття фінансового посеред¬ 
ництва, а також фінансових посередників. 
Здійснено класифікацію останніх. З ' ясовано 
роль та економіко-правове значення фінансового 
посередництва для сфери господарювання як 
невід'ємної складової у структурі фінансового 
ринку. 

04.02.12.485. 
346.7:339.338(477) Садовенко О. Л . Досвід 

правового регулювання державного замовлення 
в зарубіжних країнах та втілення його в законо¬ 
давство України / О. Л. Садовенко / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 

73 



МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 61 . — С. 545—551. 

Проаналізовано сучасний стан системи дер¬ 
жавного замовлення в зарубіжних країнах (Ки¬ 
тай, США, Німеччина, Великобританія, Італія, 
Швеція) . Досліджено їх досвід та імплементацію 
напрацьованого інструментарію щодо функціо¬ 
нування цієї системи в площині державного за¬ 
мовлення України. 

04.02.12.486. 
347.451.048 Сєвєрова Є. С. Проблемні питан¬ 

ня визнання недійсними прилюдних торгів у су¬ 
довому порядку / Є. С. Северова / / Актуальні 
проблеми д е р ж а в и і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 59. — С. 248—248. 

Досл іджено правову природу договору 
купівлі-продажу нерухомого майна, який укла¬ 
дається внаслідок реалізації майна з прилюдних 
торгів. Визначено коло проблемних питань, що 
виникають у процесі розгляду спорів щодо не¬ 
дійсності публічних торгів. Запропоновано шля¬ 
хи їх врегулювання. Обґрунтовано доводи про 
віднесення публічних торгів до різновидів дого¬ 
вору купівлі-продажу та можливість визнання їх 
недійсними за правилами визнання недійсними 
угод, передбачених цивільним законодавством. 

04.02.12.487. 
347.721:341.174(4) Терновая О. А. Тенденции 

развития акционерного законодательства Евро¬ 
пейского Союза / Ольга Анатольевна Терно¬ 
вая / / Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. — 2011. — № 5. — С. 110—117. 

Выявлены актуальные тенденции развития 
акционерного законодательства Европейского 
Союза. Проанализированы нормы «Зеленой кни¬ 
ги» об основах корпоративного управления в 
ЕС. Проанализирован зарубежный опыт модер¬ 
низации акционерного законодательства, кото¬ 
рый может оказаться полезным при обсуждении 
путей реформирования акционерного права в 
России. 

04.02.12.488. 
347.72.035(470) Токаев А. М. Обязательное 

раскрытие акционерным обществом информации 
как необходимое условие для осуществления и 
защиты прав миноритарных акционеров / 
А. М. Токаев / / Вестник Саратовской государ¬ 
ственной академии права. — 2011 . — № 5. — 
С. 151—155. 

Отмечено, что реализация и защита прав 
миноритарных акционеров в значительной мере 
зависят от того, насколько эффективны нормы 
права, регулирующие порядок и условия получе¬ 
ния акционерами информации о деятельности 
акционерного общества . Право на получение 
информации является своего рода обеспечением 
имущественных прав акционера, служит гаран¬ 
тией уменьшения рисков от возможной потери 
вложенных средств. Раскрытию информации в 
ФЗ РФ от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах» отведена ст. 92, регламен¬ 
тирующая порядок предоставления обязатель¬ 
ной информации обществом. Указано на необхо¬ 
димость внесения изменений в данный закон, 
обязывающих акционерные общества представ¬ 
лять четкую информацию о правилах расчета и 
выплаты дивидендов. 

04.02.12.489. 
346.23(4-15)"653" Хохлов Е. Б. Западноевро¬ 

пейский город в эпоху средних веков: цехи и 
цеховая политика — городской корпоративный 
строй / Евгений Борисович Хохлов / / Известия 
высших учебных заведений. Правоведение. — 
2011 . — № 6. — С. 79—101. 

На основе работ западноевропейских и оте¬ 
чественных ученых раскрыты вопросы многоас-
пектности целевого предназначения цеха, кото¬ 
рый выступал как военный и политический 
союз, а также как союз для целей общения, в 
том числе религиозного, и как промышленная 
организация. Проанализирована корпоративная 
политика города и хозяйственная политика це¬ 
хов, а также других городских корпораций. 

04.02.12.490. 
346.58(477) Юшина С. І. Визначення зовніш¬ 

ньоторговельної діяльності в українському за¬ 
конодавстві / С. І. Юшина / / Часопис Київсь¬ 
кого університету права. — 2011 . — № 4. — 
С. 197—200. 

Розглянуто питання про розуміння поняття 
зовнішньоторговельної діяльності , виходячи з 
положень чинного законодавства України, зако¬ 
нодавства інших держав та окремих точок зору 
науковців. На підставі аналізу відповідних поло¬ 
жень сформульовано розуміння сутності зовніш¬ 
ньоторговельної діяльності. Зазначено, що таке 
визначення зовнішньої торгівлі розкриває суть 
цієї діяльності та заслуговує на нормативне за¬ 
кріплення, що сприятиме єдиному розумінню 
цього основного виду зовнішньоекономічної 
діяльності. 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

Книги 

04.02.12.491. 
347.918(477)(075.8) Господарське процесу¬ 

альне право : підручник / О. П. Подцер ковний, 
О. А. Байдерін, В. В. Добровольська [та ін.] ; за 
ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова ; 
НУ ОЮА. — X. : Одіссей, 2011. — 400 с. 

В теретичному і практичному аспектах роз¬ 
глянуто положення ГПК України, ЗУ «Про 
відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» та інших джерел гос¬ 
подарського процессуального права. Особливу 
увагу приділено питанням становлення госпо¬ 
дарського процесуального права як самостійної 
галузі права, порядку розгляду спорів у госпо-
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дарських судах України, а т а к о ж специфіці 
інститутів господарського процессу у порівнянні 
з тими, що застосовуються у цивільному процесі 
й адміністративному судочинстві. 

04.02.12.492. 
346.9:340.132 Коваль В. М. Проблеми засто¬ 

сування норм матеріального права в господарсь¬ 
кому судочинстві : монографія / В. М. Ковалъ. — 
О. : Юрид. л-ра, 2011. — 529 с. 

Досліджено актуальні проблеми застосуван¬ 
ня норм матеріального права у господарському 
судочинстві. Визначено предмет господарського 
законодавства та склад актів господарського 
законодавства . Проаналізовано способи вста¬ 
новлення норм права в актах господарського 
законодавства. Охарактеризовано методи їх тлу¬ 
мачення. Розкрито зміст правил про перевагу 
при правозастосуванні, що здійснюється у гос¬ 
подарському судочинстві, актів вищої юридичної 
сили, спеціальних законів і законів, прийнятих 
пізніше. Висвітлено особливості застосування 
правових норм, що не закріплені в актах госпо¬ 
дарського законодавства текстуально, але за¬ 
кріплені у них логічно. 

Реферати 

04.02.12.493. 
347.918:347.992 Згама А. О. Про право апеля¬ 

ційного господарського суду виходити за межі 
доводів апеляційної скарги / А. О. Згама / / Рим¬ 
ське право і сучасність (Шерешевські читання) : 
матеріали Міжнар . наук. конф. (м. Одеса, 
11 трав . 2012 р.) / НУ ОЮА, Півден. регіон. 
центр НАПрНУ, Юрид. ф-т Ужгород. міжнар. 
гуманіт. ун-ту. — О., 2012. — 4 . 1 . — С. 102-103 . 

Встановлення меж розгляду справ в апеля¬ 
ційному порядку спрямовано на впорядкування 
апеляційного судочинства та зумовлюється по¬ 
требою послідовної реалізації принципів диспо-
зитивності і змагальності. Автор звертає увагу, 
що надання повноважень господарським судам 
апеляційної інстанції виходити за межі доводів 
апеляційної скарги певною мірою суперечить 
принципу диспозитивності і припиняє його дію 
ще на стадії порушення апеляційного прова¬ 
дження, оскільки процесуальні відносини вже в 
подальшому не будуть розвиватися під впливом 
волевиявлення сторін. У статті визначається 
можливість та доречність здійснення апеляцій¬ 
ного перегляду в межах доводів апеляційної 
скарги для перевірки правильності встановлен¬ 
ня фактичних обставин справи та наділення апе¬ 
ляційних господарських судів повноваження¬ 
ми щодо виходу за межі таких доводів у випадку 
незаконності оскаржуваного судового акта, що 
дозволить зменшити кількість оскаржених судо¬ 
вих актів, підвищити авторитет місцевих госпо¬ 
дарських судів та сприятиме дисциплінованості 
самих учасників господарського процесу. 

Ю. З. Драпайло 

04.02.12.494. 
347.918(477) Остапенко О. Місце, роль та 

компетенція господарських судів у судовій сис¬ 
темі України / О. Остапенко / / Публічне пра¬ 
во. — 2012. — № 3. — С. 3 3 7 - 3 4 3 . 

В науковій статті зазначається, що діяльність 
органів правосуддя покликана забезпечувати 
переведення абстрактних правових норм у ре¬ 
альні права та обов 'язки громадян, тим самим 
втілюючи у життя волю законодавця, вирішува¬ 
ти конфлікти між державою та особою, де суд 
фактично здійснює контроль над актами і діями 
органів управління. 

Правосуддя покликано виконувати в 
суспільстві глибоко інтегруючу, стабілізуючу 
функцію. 

Господарські суди, здійснюючи функцію захи¬ 
сту прав суб 'єкт ів господарської діяльності , 
діють у властивій для них формі, застосовують 
властиві їм методи і засоби розгляду госпо¬ 
дарських спорів. 

Автор зазначає, що форма захисту юридични¬ 
ми особами порушених прав і законних інтересів 
через господарський суд краща, ніж судова, 
пристосована для реалізації завдань з розгляду 
господарських спорів, тому що його організація 
і діяльність спеціально пристосовані законом до 
цього. 

О. Остапенко зазначає, що господарські суди 
є однією з гілок судової влади. Згідно з поло¬ 
женнями чинного законодавства — це спеціалі¬ 
зовані суди, на які законом покладено здійснен¬ 
ня правосуддя у господарських відносинах. Гос¬ 
подарський суд є незалежним органом у вирі¬ 
шенні всіх господарських спорів, що вникають 
між юридичними особами, державними та інши¬ 
ми органами, а також у розгляді справ про бан¬ 
крутство. 

М. М. Семідубарпка 

04.02.12.495. 
347.918:343.222(477) Перекрестная О. Захо¬ 

ди щодо запобігання зловживанню процесуаль¬ 
ними правами в господарському судочинстві / 
О. Перекрестная / / Юридична Україна. — 
2012. — № 2. — С. 9 3 - 9 6 . 

Господарським процесуальним кодексом 
учасників судового процесу наділено комплек¬ 
сом прав, проте, незважаючи на обов'язок осіб 
сумлінно користуватися наданими правами, 
нерідкі випадки зловживання ними, тобто необ-
ґрунтоване використання прав за відсутності 
реальної зацікавленості в їх реалізації. 

Стаття 90 ГПК передбачає можливість вине¬ 
сення окремої ухвали у випадку, якщо суд при 
вирішенні господарського спору виявить пору¬ 
шення законодавства або недоліки в діяльності 
підприємства, установи, організації, державного 
чи іншого органу. За ухилення від виконання 
вказівок, зазначених в окремій ухвалі, вищеза¬ 
значені особи несуть відповідальність в порядку 
та розмірі, зазначеному в ч. 1 ст. 199 ГПК. 
Складності застосування вбачаються в тому, що 
зараз ст. 199 виключена з ГПК, а зміни до ст. 90 
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ГПК внесені не були. Отже посилання на ст. 90 
ГПК наразі є безрезультатним. 

У разі ненадання стороною у справі доку
ментів, необхідних для вирішення спору, суд за 
клопотанням іншої сторони може їх витребува¬ 
ти. Ухилення сторони від надання витребуваних 
документів містить ознаки злочину, передбаче¬ 
ного ст. 383 ККУ, та є підставою для надсилан¬ 
ня в порядку ст. 90 ГПК повідомлення до пра¬ 
воохоронних органів. Але, виходячи з того, що 
суб'єктом кримінальної відповідальності є фізич¬ 
на особа, притягнення юридичної особи до кри¬ 
мінальної відповідальності є неможливим. 

Частина 2 ст. 18 КК визначає, що до кримі¬ 
нальної відповідальності за умисне невиконання 
ухвали суду можна притягнути керівника юри¬ 
дичної особи, яка ухиляється від надання витре¬ 
буваних судом доказів . Однак важлива на¬ 
явність умислу в керівника юридичної особи. 
Виходячи з того, що частіше за все юридичні 
особи представляють представники, що не є 
службовими особами, застосування ч. 4 ст. 90 
ГПК унеможливлюється . Також неможливо в 
цій ситуації застосувати ст. 158 Кодексу Украї¬ 
ни про адміністративні правопорушення, внаслі¬ 
док відсутності у представника за довіреністю 
правового статусу посадової особи підприєм¬ 
ства, від імені якого він діє. 

У статті авторка пропонує ряд змін до Кодек¬ 
су України про адміністративні правопорушен¬ 
ня, що повинні вирішити проблеми, висвітлені у 
статті. 

М. М. Семідубарська 

04.02.12.496. 
347.918:347.94 Суярко Т. Д. Поняття послу¬ 

ги: теоретичні аспекти та проблемні питання 
доказування у господарському процесі / 
Т. Д. Суярко / / Вісник господарського судочин
ства. — 2012. — № 2. — С. 2 7 2 - 2 7 7 . 

У своїй статті авторка приділяє увагу різним 
точкам зору щодо визначення поняття послуга 
та належність і достатність доказів на підтвер¬ 
дження чи спростування факту надання і спожи¬ 
вання послуги. 

Т. Д. Суярко зазначає, що Цивільний кодекс 
не дає визначення поняття послуги, її ознак. 
Однак в доктрині напрацьовані основні характе¬ 
ристики послуги. Перш за все, послуга має не¬ 
матеріальний характер, тобто не набуває уре¬ 
чевленого виразу; являє собою певне нематері¬ 
альне благо, цінність, що становить інтерес для 
особи, що прагне отримати послугу. 

Належне чи неналежне виконання зобов'язан¬ 
ня, недосягнення нематеріального результату, 
якщо досягнення останнього входило до предме¬ 
та договору, свідчить про невиконання зобов'я¬ 
зань з надання послуг за таким договором. 

Частіше за все в судовій практиці як доказ 
надання послуг надається акт приймання-пере-
дачі послуг. Судами нерідко надається перевага 
акту приймання-передачі над іншими доказами. 
За думкою авторки, це є безпідставним, бо чин¬ 
ним законодавством не зазначено, що факт на-

дання послуг має бути підтверджений певними 
засобами доказування. 

Т. Д. Суярко зазначає, що якщо договором про 
надання послуг передбачено надання певних по¬ 
слуг шляхом здійснення дій з досягненням певно¬ 
го нематеріального результату, то підписаний 
між сторонами акт приймання-передачі послуг не 
може бути оцінений як достатній доказ на 
підтвердження факту надання послуг. У цьому 
випадку належними, допустимими, достовірними 
та достатніми доказами має бути доведена на¬ 
явність нематеріального результату (ефекту) по¬ 
слуги, що спростовує думку про самодостатність 
акта приймання-передачі як єдиного доказу. 

М. М. Семідубарська 

04.02.12.497. 
347.918:347.961(477) Яценко О. В. Позасудо-

ве врегулювання спору шляхом вчинення вико¬ 
навчого напису / О. В. Яценко / / Вісник госпо¬ 
дарського судочинства. — 2012. — № 2. — 
С. 2 2 8 - 2 3 3 . 

На сьогодення надання юридичних послуг, 
зокрема нотаріальних, та їх використання є дос¬ 
татньо поширеними. Розвиток ринкових відно¬ 
син і промислового сектора та євроінтеграція 
України зумовлюють позитивну тенденцію укла¬ 
дання цивільно-правових угод, розвиток сфери 
господарських відносин, які у свою чергу потре¬ 
бують певних правових гарантій та, в разі необ¬ 
хідності, допомоги та захисту порушеного права 
учасників таких відносин. 

Виходячи з великої завантаженост і судової 
системи, все більш поширеним стає застосуван¬ 
ня такої нотаріальної дії, як вчинення виконав¬ 
чого напису, що є одним з можливих варіантів 
позасудового врегулювання відносин. 

Неоднозначність судової практики спричине¬ 
на застосуванням господарськими судами різних 
підходів до вирішення спорів у справах, предме¬ 
том яких є визнання виконавчого напису нота¬ 
ріуса таким, що не підлягає виконанню. 

Масив досліджених судових актів у спорах, 
предметом яких є визнання виконавчих надписів 
такими, що не підлягають виконанню, свідчить, 
що господарські суди дають різну правову оцін¬ 
ку спірним правовим відносинам і неоднозначно 
враховують вимогу законодавства про обов'язок 
стягувача подавати документи первинного 
фінансового обліку для підтвердженя без-
спірності вимог. 

О т ж е на думку автора при розгляді спорів 
про визнання виконавчого надпису таким, що не 
підлягає виконанню, необхідно встановити 
безспірність заборгованості на підставі відповід¬ 
них документів. 

Ю. С. Дубінін 

Статті 

04.02.12.498. 
346.91(498) Бутирський А. А. Загальні поло¬ 

ження щодо вирішення комерційних спорів у 
Румунії / А. А. Бутирський / / Вісник госпо-
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дарського судочинства. — 2012. — № 1. — 
С. 114-119 . 

Проаналізовано загальні положення щодо 
вирішення комерційних спорів у Румунії та ви¬ 
явлено їх особливості порівняно з господарсь¬ 
ким процесом в Україні. Розкрито компетенцію 
судових інстанцій при вирішенні спорів за Ци¬ 
вільним процесуальним кодексом Румунії. 

04.02.12.499. 
346.91:347.937 Губенко Н. М. Про судову 

практику вирішення спорів, пов'язаних з укла
денням мирової угоди / Н. М. Губенко, 
Я. С. Суткович / / Вісник господарського судо¬ 
чинства. — 2012. — № 1. — С. 7 1 - 7 4 . 

Проведено аналіз судової практики вирішення 
спорів, пов'язаних з укладенням мирової угоди, з 
огляду на питання щодо виконання умов мирової 
угоди, а також стягнення інфляційних витрат та 
3 % річних у зв 'язку із невиконанням мирової 
угоди. Викладено пропозиції щодо внесення змін 
до Господарського процесуального кодексу Ук¬ 
раїни, які б розкривали зміст поняття «мирова 
угода», порядок її укладання та визнання судом 
на будь-якій стадії господарського процесу, в 
тому числі апеляційним та касаційним судом, а 
також при виконанні судового рішення. 

04.02.12.500. 
347.4 Зуєва Л. Є. Щодо принципу досудового 

регулювання господарських спорів / Л. Є. Зуєва 
/ / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. 
— О., 2011. — Вип. 61 . — С. 6 0 4 - 6 1 1 . 

Проаналізовано поняття, зміст та особли¬ 
вості застосування досудового регулювання гос¬ 
подарських спорів. Зазначено, що досудовий 
порядок врегулювання господарських спорів у 
випадках, передбачених законом, є обов'язковим 
та являє собою окрему стадію процесу, що ви¬ 
діляє його у окремий галузевий принцип судо¬ 
чинства. Вказано на доречність внесення зміни в 
процесуальне законодавство стосовно відпові¬ 
дальності за порушення строків розгляду пре¬ 
тензії у вигляді штрафу. 

04.02.12.501. 
346.91:347.921.6(477) Зуєвич Л. Л. Практич¬ 

на казуїстика застосування Закону України 
«Про судовий збір» / Л. Л. Зуєвич / / Вісник 
господарського судочинства. — 2012. — № 1. — 
С. 5 6 - 6 6 . 

Висвітлено історію прийняття ЗУ від 8 липня 
2011 р. № 3674-VI «Про судовий збір». Виявле¬ 
но спірні питання його застосування, прогалини 
правового регулювання. Викладено деякі позиції 
щодо співвідношення положень Закону та Дек¬ 
рету про державне мито на підставі аналізу та 
узагальнення правових позицій, викладених у 
судових рішеннях ВГСУ. 

04.02.12.502. 
346.91:347.922 Іванюта Н. В. Умови забезпе¬ 

чення позову в господарському судочинстві / 

Наталя Валеріївна Іванюта / / 4асопис Київ¬ 
ського університету права. — 2012. — № 1. — 
С. 185-190 . 

Проаналізовано питання, пов'язані із захис¬ 
том прав учасників господарського судочинства 
при розгляді господарським судом питання про 
вжиття забезпечення позову. Визначено певні 
умови, з яких слід виходити при воборі конкрет¬ 
ного заходу до забезпечення позову. Зазначено, 
що заходи забезпечення позову повинні бути 
рівнозначні заявленій вимозі та обов'язково по¬ 
в'язані із нею; не повинні порушувати (обмежу
вати) інтереси третіх осіб та боржника; не по¬ 
винні унеможливлювати здійснення господарсь¬ 
кої діяльності підприємства-відповідача. Крім 
того, певний захід до забезпечення позову пови¬ 
нен мати зв 'язок із предметом заявлених вимог 
та надавати можливість забезпечити фактичне 
виконання судового рішення у випадку задово¬ 
лення позову. 

04.02.12.503. 
346.13:340.132.6 Коваль В. М. Висновок від 

попереднього правового явища до наступного 
або навпаки як інструмент тлумачення актів 
господарського законодавства / В. М. Коваль / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 60. — С. 4 9 1 - 5 0 0 . 

Вказано, що висновок від попереднього пра¬ 
вового явища до наступного або навпаки є засо¬ 
бом виявлення при тлумаченні актів госпо¬ 
дарського законодавства правових норм, які 
непрямо закріплені в таких актах. Наголошено, 
що у судовій практиці та науці цей висновок не 
використовується , що спричиняє виникнення 
прогалин у господарському законодавстві , які 
заповнюються способами, що є неадекватними. 
Це призводить до помилок при правозастосу-
ванні. Зазначено, що судова практика за допо¬ 
могою науки повинна освоїти цей інструмент 
тлумачення актів господарського законодавства 
і змінити у відповідних випадках практику 
правозастосування. 

04.02.12.504. 
346.9:347.721(477) Ковцун X. IV Всеукраїнсь¬ 

ка правнича школа з господарського судочин¬ 
ства / X. Ковцун / / Студентський юридичний 
журнал. — 2012. — № 1. — С. 1 4 8 - 1 4 9 . 

Запропоновано звіт про проходження IV Все¬ 
української правничої школи з господарського 
судочинства, що проходила 2 5 - 2 6 лютого 
2012 р. у Львові на базі юридичного факультету 
Л Н У ім. І. Франка, організатором якої виступив 
Львівський осередок Ліги студентів Асоціації 
правників України. Були представлені доповіді 
В. Яремко «Міжнародний комерційний арбіт¬ 
раж», І. Горпинюка «Застосування віндикації та 
реституції при розгляді судами господарських 
спорів з приводу нерухомого майна», В. Кравчу¬ 
ка «Доказова діяльність сторін», А. Подільчака 
«Судова практика у корпоративних спорах. 
Ефективні методи досудового врегулювання кор-

77 



поративних спорів», С. Горніцького «Забезпе
чення позову». 

04.02.12.505. 
346.93(477) Лопуш Л. В. Проблемні питання 

визначення господарської юрисдикції / Л. В. Ло
пуш / / Наукові записки Національного універ¬ 
ситету «Києво-Могилянська академія». Сер. 
Юридичні н а у к и : зб. наук. ст. — К., 2011 . — 
Т. 116. — С. 8 1 - 8 3 . 

Проаналізовано проблемні питання визначен¬ 
ня господарської юрисдикції. Окрему увагу при¬ 
ділено розмежуванню юрисдикцій господарських 
і адміністративних судів, неузгодженостям про¬ 
цесуального законодавства України у визначенні 
господарської юрисдикції та пропозиціям щодо 
уникнення колізій при визначенні господарської 
юрисдикції. Зазначено, що для уникнення 
колізій при визначенні господарської юрисдикції 
видається доцільним визначити в ГПК України 
загальний предмет спорів, які підлягатимуть 
вирішенню в господарських судах. Наголошено 
на необхідності чітко визначитися із колом 
справ, які підлягають розгляду в порядку госпо¬ 
дарського судочинства. 

04.02.12.506. 
346.91:347.736(477) Льодіна О. Процесуальні 

диверсії у справах про банкрутство / Ольга 
Льодіна / / Юридичний журнал . — 2 0 1 1 . — 
№ 12. — С. 8 8 - 9 5 . 

Проаналізовано механізми затягування справи 
про банкрутство у варіанті порушення справи за 
ініціативою дружнього кредитора, коли боржник 
й ініціюючий кредитор підігрують один одному і 
прийнято рішення не доводити справу до публі¬ 
кації оголошення про порушення справи про бан¬ 
крутство. Висвітлено основні способи затягуван¬ 
ня, які автором умовно розподілено на три групи: 
оскарження ухвал (ст. 106 ГПК); зупинення про
вадження (ст. 79 ГПК); відкладення розгляду та 
перерва в судовому засіданні (ст. 77 ГПК). 

04.02.12.507. 
346.9(477):340.142 Пархета А. А. Про одна¬ 

ковість судової практики: господарський аспект 

/ А. А. Пархета / / Актуальні проблеми політи¬ 
ки : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. 
центр гендер. проблем. — О., 2011. — Вип. 43 . 
— С. 2 4 3 - 2 4 9 . 

Вказано, що однаковість судової практики та 
обумовлена нею визначеність юридичних відно¬ 
син має важливе значення для становлення де¬ 
мократичних засад правосуддя в Україні. Зазна¬ 
чено, що норма п. 3 ст. 1 1 1 1 5 ГПК України по¬ 
требує ґрунтовного дослідження, оскільки вона 
дає підстави для припущення про появу законо¬ 
давчої основи для нового в Україні юридичного 
явища — судового прецеденту. 

04.02.12.508. 
346.91:347.131 Похиленко І. Про компенса¬ 

цію за порушення права на судовий розгляд у 
розумний строк у господарському судочинстві / 
I. Похиленко / / Право України. — 2012. — 
№ 1-2. — С. 3 6 2 - 3 6 8 . 

Проаналізовано вітчизняне та зарубіжне за¬ 
конодавство з питань компенсації за порушення 
права на судовий розгляд у розумний строк у 
господарському судочинстві, а також практика 
Європейського суду з прав людини, існуючі по¬ 
зиції вчених-правників. Запропоновано прийняти 
ЗУ «Про компенсацію за порушення права на 
судовий розгляд у розумний строк». 

04.02.12.509. 
346.12(477) .001.73 Рєзнікова В. В. Судовий 

прецедент: чи визнано за ним статус офіційного 
джерела права в контексті реформування госпо¬ 
дарсько-процесуального законодавства України 
/ В. С. Рєзнікова / / Вісник господарського судо¬ 
чинства. — 2012. — № 1. — С. 9 0 - 1 0 1 . 

Проаналізовано питання щодо існування су¬ 
дового прецеденту в Україні, а також впрова¬ 
дження його у вітчизняну правову дійсність, ви¬ 
знання офіційним джерелом господарського пра¬ 
ва. Досліджено співвідношення судового преце¬ 
денту та судової практики. Окреслено коло про¬ 
блем, які потребують вирішення на сьо¬ 
годнішній день. 

78 



12.00.05. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

Книги 

05.02.12.510. 
349.22:331.106(075.8) Прием на работу. За¬ 

ключение трудового договора : учеб.-практ. по¬ 
собие / отв. ред. Ю. П. Орловский ; Гос. ун-т 
высш. шк. экономики. — М. : Волтерс Клувер, 
2011. — 288 с. — (Упр. человеческими ресурса¬ 
ми: орг.-прав. основы). 

Данное учебно-практическое пособие при¬ 
звано помочь руководителям и специалистам 
служб персонала и юридических служб органи¬ 
заций, учреждений, предприятий обеспечить 
соблюдение правовых норм в процессе управ¬ 
ления человеческими ресурсами, связать кадро¬ 
вый документооборот современной организации 
с требованиями действующего трудового зако¬ 
нодательства , содействовать в принятии юри¬ 
дически обоснованных управленческих реше¬ 
ний в HR-сфере . Издание включает в себя 
практические рекомендации по наиболее акту¬ 
альным аспектам правового обеспечения управ¬ 
ления человеческими ресурсами. Оно разрабо¬ 
тано с учетом последних изменений, внесенных 
в трудовое законодательство. Материал излага¬ 
ется в соответствии с программами учебных 
дисциплин факультетов права и менеджмента 
Государственного университета — Высшей 
школы экономики (ГУ — ВШЭ) «Правовые ос¬ 
новы управления персоналом», «Трудовое пра¬ 
во», «Трудовой договор». 

Автореферати 

05.02.12.511. 
349.243:331.45/47(043.3) Волошина С. М. 

Правове регулювання безпеки і гігієни праці : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / 
Волошина Світлана Михайлівна ; НУ ОЮА. — 
О., 2011. — 20 с. 

Досліджено теоретичні та практичні пробле¬ 
ми правового регулювання безпеки і гігієни 
праці у сучасний період у порівняльно-правово¬ 
му аспекті. Визначено поняття та зміст інститу¬ 
ту безпеки і гігієни праці. Проаналізовано 
всесвітні універсальні та європейські стандарти 
безпеки і гігієни праці та здійснено їх порівняль¬ 
но-правовий аналіз із законодавством України. 
Розглянуто основні сучасні тенденції розвитку 
інституту безпеки і гігієни праці у зарубіжних 
країнах. Сформульовано пропозиції щодо удос¬ 
коналення національного законодавства у сфері 
безпеки і гігієни праці та відповідних положень 
проекту ТК України з урахуванням міжнародних 
стандартів і позитивного законодавчого досвіду 
зарубіжних країн. 

05.02.12.512. 
349.22:331.108.6(043.3) Форманюк В. В. Пра¬ 

вові засоби забезпечення трудової дисципліни : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / 
Форманюк Вікторія Василівна ; НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — 20 с. 

Досліджено теоретичні та практичні пробле¬ 
ми правового регулювання засобів забезпечен¬ 
ня трудової дисципліни у сучасний період. Виз¬ 
начено поняття та зміст інституту трудової 
дисципліни. Сформульовано поняття правових 
засобів забезпечення трудової дисципліни та 
здійснено їх класифікацію. Надано характерис¬ 
тику правових методів і засобів забезпечення 
трудового розпорядку і трудової дисципліни. 
Сформульовано теоретично обґрунтовані про¬ 
позиції та рекомендаці ї щодо удосконалення 
чинного законодавства України та проекту ТК 
України у сфері забезпечення дотримання тру¬ 
дової дисципліни. 

Див. також: 01.02.12.4. 

Статті 

05.02.12.513. 
349.2(470)-054.6-057.4 Андриченко Л. В. Осо¬ 

бенности привлечения иностранных высококва¬ 
лифицированных специалистов к трудовой дея¬ 
тельности в России / Людмила Васильевна Ан-
дриченко / / Ж у р н а л российского права. — 
2011. — № 7. — С. 5 - 1 6 . 

Проведен анализ законодательства по вопро¬ 
сам привлечения в РФ иностранных высококва¬ 
лифицированных специалистов. Исследовано 
соотношение правовых механизмов, используе¬ 
мых для привлечения в Россию квалифициро¬ 
ванных и высококвалифицированных иностран¬ 
ных специалистов. Значительное внимание уде¬ 
лено рассмотрению административных и право¬ 
вых барьеров, препятствующих эффективной 
реализации государственной миграционной по¬ 
литики в данной сфере. 

05.02.12.514. 
349.2:340.15 Анисимов Л. О системе трудово¬ 

го права / Л. Анисимов / / Вопросы трудового 
права. — 2011. — № 11. — С. 1 1 - 1 8 . 

Охарактеризованы предмет, метод и система 
трудового права. Отмечено, что отношения, свя¬ 
занные с трудом субъектов права, являются 
объектом регулирования нескольких отраслей 
права, таких как трудовое, гражданское, адми¬ 
нистративное и др. Отличаются они друг от 
друга, прежде всего, по предмету и методу регу¬ 
лирования. Рассмотрены методы современного 
трудового права и характерные для них особен¬ 
ности. 

79 



05.02.12.515. 
349.23(470):331.106.4 Анисимов Л. Расторже¬ 

ние трудового договора по основаниям, не свя¬ 
занным с виной работника / Л. Анисимов / / 
Вопросы трудового права. — 2011. — № 9 . — 
С. 1 0 - 1 8 . 

Федеральный закон от 30 июня 2006 г. 
№ 90-ФЗ не внес концептуальных изменений в 
главный закон, регулирующий трудовые право¬ 
отношения, а лишь конкретизировал и усовер¬ 
шенствовал некоторые вопросы, что обусловле¬ 
но естественными процессами развития обще¬ 
ства. Так, ст. 81 ТК РФ, в которой изложены ос¬ 
нования расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя, дополнена рядом но¬ 
вых положений. Отмечено, что многие нормы 
будут подвергнуты изменениям и дополнениям 
для устранения пробелов и коллизий права. 

05.02.12.516. 
342.726-057.56:349.22 Архипова К. Ю. Пробе¬ 

лы законодательного обеспечения исполнения 
государственной функции контроля и надзора за 
соблюдением установленного порядка привлече¬ 
ния и использования труда иностранных работ¬ 
ников на территории Российской Федерации / 
Ксения Юрьевна Архипова / / Конституционное 
и муниципальное право. — 2011 . — № 10. — 
С. 5 7 - 5 9 . 

На основе анализа законодательства РФ, в 
том числе миграционного, выявлены проблемы 
обеспечения исполнения функции надзора и кон¬ 
троля в сфере использования труда иностран¬ 
ных работников и внесены конкретные предло¬ 
жения по совершенствованию действующих и 
принятию новых нормативно-правовых актов в 
названной сфере. 

05.02.12.517. 
349.23(470):331.109 Бизюков П. Издержки 

работников в ходе индивидуального трудового 
конфликта / П. Бизюков / / Вопросы трудового 
права. — 2011. — № 10. — С. 6 0 - 7 0 . 

Статья написана по материалам исследова¬ 
ния, проведенного в 2 0 0 9 - 2 0 1 0 гг. Центром со¬ 
циально-трудовых прав, посвященного изучению 
проблем регулирования индивидуальных трудо¬ 
вых конфликтов. Исследование проводилось в 
городах Калининграде, Санкт-Петербурге, Вла¬ 
дивостоке. Главной его целью было описание 
практик поведения работников в условиях, ког¬ 
да они отстаивают свои трудовые интересы в 
индивидуальном порядке. 

05.02.12.518. 
349.232(477):342.7 Божко В. Обсяг права на 

справедливу заробітну плату / В. Божко / / 
Вісник Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011. — 
Вип. 88. — С. 7 0 - 7 4 . 

Враховуючи чинне законодавство України, 
з 'ясовано обсяг права працівника на справедли¬ 
ву заробітну плату. Проаналізовано міжнародно-
правові акти щодо показників, за допомогою 

яких розкривається обсяг права працівника на 
справедливу заробітну плату. Доведено, що 
воно відноситься до соціально-економічних прав, 
носієм якого є кожна людина, котра завдяки 
своїй праці має отримати достатні засоби для 
забезпечення гідного рівня життя не лише для 
себе, але й інших членів своєї сім'ї. Підкресле¬ 
но, що в отриманні справедливої заробітної пла¬ 
ти зацікавлений не лише працівник, але й робо¬ 
тодавець і суспільство загалом. 

05.02.12.519. 
349.232 Божко В. Погляд на функції оплати 

праці крізь призму теоретично-правових дослі¬ 
джень / В. Божко / / Вісник Київського націо¬ 
нального університету ім. Т. Шевченка. Юри¬ 
дичні науки. — К., 2011. — Вип. 89. — С. 6 1 - 6 6 . 

З 'ясовано властивості функцій оплати праці 
та визначено їх співвідношення із оплатою 
праці. У висновку зазначено, що функції всіх 
правових явищ є похідними від них, вони умов¬ 
лені самими явищами, а отже, не можуть бути 
самостійними, діяльними. Тому функції оплати 
праці характеризують призначення оплати 
праці. 

05.02.12.520. 
349.22:331.106(470) Бочарникова М. А. Изме¬ 

нение трудового договора: сравнительно-право¬ 
вой анализ норм Трудового кодекса Российской 
Федерации и других государств — участников 
Содружества Независимых Государств / 
М.А. Бочарникова / / Ж у р н а л зарубежного за¬ 
конодательства и сравнительного правоведения. 
— 2011. — № 4. — С. 129 -137 . 

Статья посвящена проблемам правового ре¬ 
гулирования изменения трудового договора в 
Трудовом кодексе РФ и в трудовых кодексах 
иных государств — участников Содружества 
Независимых Государств, выявлению общего и 
особенного в толковании понятий «перевод на 
другую работу», изменение условий трудового 
договора». Проведен сравнительно-правовой 
анализ норм, касающихся постоянных и времен¬ 
ных переводов и, в частности, временных пере¬ 
водов на другую работу в чрезвычайных обсто¬ 
ятельствах и на период простоя, а также пере¬ 
водов на другую работу по медицинским показа¬ 
ниям. 

05.02.12.521. 
349.235:331.312.82 Булыга Н. Н. Вопросы, 

возникающие при установлении неполного рабо¬ 
чего времени / Н. Н. Булыга / / Трудовое право. 
— 2011. — № 7. — С. 5 1 - 7 4 . 

Отмечено, что по соглашению между работ¬ 
ником и работодателем трудовым договором 
может быть установлено неполное рабочее вре¬ 
мя, а именно неполный рабочий день или непол¬ 
ная рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ). Рассмотре¬ 
ны наиболее интересные судебные решения по 
спорам об установлении неполного рабочего 
времени и оплате за работу в указанном 
режиме. 
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05.02.12.522. 
349.22(477):331.108.27 Вавженчук С. Ескіз 

проблеми правового регулювання звільнення 
працівників з підстави скорочення чисельності 
або штату / Сергій Вавженчук, Вадим Довго-
пол / / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 9. — С. 3 9 - 4 2 . 

Досліджено положення чинного законодав
ства України та російського законодавства щодо 
звільнення працівників з підстави скорочення 
чисельності або штату. Проаналізовано правове 
регулювання звільнення працівників з підстави 
скорочення чисельності або штату. Розглянуто 
судову практику щодо правомірності звільнення 
з розглянутої підстави. 

05.02.12.523. 
349.22(470):331.106.4 Вишнякова М. Приос¬ 

тановление действия трудового договора: общая 
характеристика / М. Вишнякова / / Вопросы 
трудового права. — 2011. — № 10. — С. 1 0 - 1 6 . 

Выделены особенности приостановления дей¬ 
ствия трудового договора. Замечено, что в отли¬ 
чие от прекращения, приостановление договора 
не имеет закрепленных в ТК РФ оснований. 
Отсутствие таких оснований и порядка приоста¬ 
новления по каждому основанию является про¬ 
белом в юридической гарантии права на труд и 
защите от незаконных приостановлений догово¬ 
ра. Поскольку отстранение от работы как форма 
приостановления договора закреплено в главе 
12 ТК РФ, то именно в нее, по мнению автора, 
желательно внести новую статью о приостанов¬ 
лении. В ней логично дать определение соответ¬ 
ствующего понятия и указать основные формы 
приостановления трудового договора с отсылка¬ 
ми к другим нормам ТК РФ или иных федераль¬ 
ных законов. 

05.02.12.524. 
349.2(477) Вісьмак М. Співвідношення норм 

національного і міжнародного трудового права / 
Марія Вісьмак / / Підприємництво, господар¬ 
ство і право. — 2011. — № 9. — С. 4 7 - 5 1 . 

Розглянуто основні теорії співвідношення на¬ 
ціонального та міжнародного права. Визначено 
їх нормативне закріплення у конституціях дер¬ 
ж а в . Запропоновано варіанти оптимального 
співвідношення норм національного трудового 
права України та норм міжнародного трудового 
права. З 'ясовано колізії між нормами трудового 
законодавства України та нормами міжнародно-
правових актів про працю. 

05.02.12.525. 
349.22:331.526 Гресик Ю. В. Правова приро

да відносин працевлаштування / Ю. В. Гресик 
/ / Бюлетень Міністерства юстиції України. — 
2011. — № 8/9 . — С. 1 2 0 - 1 2 7 . 

Досліджено поняття «працевлаштування» у 
сфері трудового права. З 'ясовано співвідношен¬ 
ня понять «працевлаштування» і «зайнятість» 
як частини і цілого. Обґрунтовано думку щодо 
закріплення до відносин працевлаштування про-

фесійну підготовку, перепідготовку та підвищен¬ 
ня кваліфікації . Звернуто увагу, що немає 
єдиної позиції щодо включення до відносин пра¬ 
цевлаштування оплатних громадських робіт. 
Викладено авторське розуміння категорії пра¬ 
цевлаштування. 

05.02.12.526. 
349.2(470):(339.7:338.124.4) Жерухова А. Б. 

Правовые аспекты и социальные проблемы ре¬ 
гулирования трудовых отношений в России в 
условиях мирового финансового кризиса / 
А. Б. Жерухова / / Северо-Кавказский юридичес¬ 
кий вестник. — 2011. — № 1. — С. 6 6 - 7 1 . 

Рассмотрены актуальные теоретические и 
практические проблемы регулирования трудо¬ 
вых отношений в России в условиях мирового 
финансового кризиса, в том числе проблемы 
повышения оплаты труда работников, а также 
юридических гарантий при прекращении трудо¬ 
вых отношений с работником как основных госу¬ 
дарственных гарантий прав работников. 

05.02.12.527. 
349.235:331.31:657.6 Ж у к о в А. Аудит систе¬ 

мы нормирования труда в организации / А. Жу¬ 
ков / / Вопросы трудового права. — 2011 . — 
№ 10. — С. 2 9 - 3 5 . 

Определена цель и перечислены задачи ауди¬ 
та нормирования труда. Сделан вывод, что 
аудит позволяет оценить деятельность экономи¬ 
стов по труду и нормировщиков в области нор¬ 
мирования труда в организации, дать оценку 
обоснованности норм труда, выявить имеющие¬ 
ся резервы и рассчитать возможную экономию 
численности персонала в случае их использова¬ 
ния, что позволит повысить конкурентоспособ¬ 
ность компании и, соответственно, — трудовой 
доход каждого работника. 

05.02.12.528. 
349.2(477).001.73 Іншин М. Адаптація трудо¬ 

вого законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу як один з пріоритетних 
напрямів правової реформи в Україні / Микола 
Іншин / / Публічне право. — 2011. — № 4 . — 
С. 160 -165 . 

Проаналізовано нормативно-правові акти, які 
становлять систему європейського права. Об¬ 
ґрунтовано думку щодо важливості врахування 
їхніх особливостей у процесі адаптації трудово¬ 
го законодавства України до законодавства ЄС. 

05.02.12.529. 
349.22:331.101.21:336.279 Кашлакова А. За¬ 

щита материальных прав работников в случае 
несостоятельности (банкротства) работодателя 
/ А. Кашлакова / / Вопросы трудового права. — 
2011. — № 11. — С. 1 9 - 2 6 . 

По мнению автора статьи, российское трудо¬ 
вое законодательство нуждается в доработке , 
целью которой должна явиться действенная за¬ 
щита прав работников на заработную плату в 
случае несостоятельности (банкротства) работо-

81 



дателя . Указано на необходимость разработки 
мер и механизмов по защите материальных прав 
работников в случае несостоятельности (банк¬ 
ротства) работодателя, а также в случае непла¬ 
тежеспособности организации. Отмечено, что 
международные документы на уровне СНГ пре¬ 
дусматривают наличие двух механизмов защиты 
прав работников на заработную плату в случае 
несостоятельности (банкротства) работодателя: 
статус привилегированного кредитора и созда¬ 
ние гарантийных фондов. 

05.02.12.530. 
349.2.001.73 Коршунова Т. Ю. Реформирова

ние трудового законодательства / Татьяна 
Юрьевна Коршунова / / Ж у р н а л российского 
права. — 2011. — № 8. — С. 5 - 1 9 . 

Статья посвящена проблемам совершенство¬ 
вания законодательства о труде, обсуждавшим¬ 
ся в рамках Международного юридического фо¬ 
рума. Рассмотрены вопросы, связанные с умень¬ 
шением издержек работодателей в случае 
увольнения работников по экономическим при¬ 
чинам, с изменением работодателем трудового 
договора в одностороннем порядке, а также с 
отменой ограничения на заключение срочных 
трудовых договоров. Особое внимание уделено 
нормам, регулирующим рабочее время, а также 
созданию условий для широкого применения так 
называемого заемного труда. 

05.02.12.531. 
349.22 Кохан Н. Актуальні проблеми впро¬ 

вадження гарантій, що забезпечують виникнен¬ 
ня трудових відносин / Наталія Кохан / / Юри¬ 
дична Україна. — 2011. — № 10. — С. 5 5 - 6 0 . 

П р о а н а л і з о в а н о такі явища, як: право на 
працю, свобода праці, необґрунтована відмова 
у прийнятті на роботу, дискримінація у сфері 
праці . Вказано на необхідність створення 
дієвої системи законодавства , яка забезпечить 
сторонам трудових відносин максимально 
е ф е к т и в н у реал і зац ію їх законних прав та 
інтересів, а у випадку неналежного виконання 
обов 'язк ів — гарантуватиме правовий захист з 
боку держави . 

05.02.12.532. 
349.243:331.45 Куз И. Умные учатся на 

ошибках других, или Работодателю о печальном 
опыте коллег, не исполнявших нормы охраны 
труда / Иван Куз / / Трудовое право. — 2011. — 
№ 1 1 . — С. 107 -117 . 

На основе краткого анализа правопримени¬ 
тельной практики последних лет оценены про¬ 
фессиональные риски работодателей при нару¬ 
шении ими отдельных норм охраны труда либо 
допущении этих нарушений со стороны персона¬ 
ла. Дана схема, на которой наглядно представ¬ 
лен порядок формирования комиссий по рассле¬ 
дованию несчастных случаев. Обращено внима¬ 
ние на необходимость (закрепленную законода¬ 
тельством) их персонального обучения по 40-
часовой программе «Охрана труда работников 

организаций» в хорошем образовательном уч¬ 
реждении, которое серьезно относится к данно¬ 
му делу. 

05.02.12.533. 
349.2:165.742 Кузьменко Г. Поняття та зміст 

принципу гуманізму в нормах трудового права / 
Галина Кузьменко / / Підприємництво, госпо¬ 
дарство і право. — 2011. — № 11. — С. 100-103 . 

Охарактеризовано категорію принципу гума¬ 
нізму. Проаналізовано зміст і поняття принципу 
гуманізму в нормах трудового права на основі 
вітчизняних та зарубіжних досліджень правових 
принципів. Зазначено, що цей принцип у нормах 
трудового права визнає самоцінність людини як 
основний правовий орієнтир, разом із тим уне¬ 
можливлює створення вигідних умов за рахунок 
обмеження прав. 

05.02.12.534. 
349.22:331.106 Мельничук Н. О. Роль відпо¬ 

відальності для забезпечення ефективного регу¬ 
лювання договірних трудових відносин / 
Н. О. Мельничук / / Часопис Київського універ¬ 
ситету права. — 2011. — № 4. — С. 186-189 . 

Висвітлено роль та значення відповідальності 
для забезпечення ефективного регулювання до¬ 
говірних трудових відносин у нових умовах рин¬ 
кової економіки, де працівник та роботодавець 
однаково потребують захисту з боку держави. 
Обґрунтовано, що методи правового регулюван¬ 
ня, у тому числі й відповідальність як один зі 
складових елементів правового регулювання, 
мають якісно змінитися. 

05.02.12.535. 
349.23(470):331.45 Михайлов А. Государ¬ 

ственный контроль и надзор в области охраны 
труда: реальность и перспектива / А. Михайлов 
/ / Вопросы трудового права. — 2011. — № 9. — 
С. 4 2 - 4 6 . 

Представлен анализ деятельности Государ¬ 
ственной инспекции труда в Московской облас¬ 
ти. Выявлены проблемы и недостатки в деятель¬ 
ности Государственной инспекции труда. Отме¬ 
чено, что обязанность по созданию безопасных 
условий труда в соответствии с ТК РФ возложе¬ 
на на работодателя. Но работодатель эту обя¬ 
занность выполняет плохо или по причине жад¬ 
ности, или по причине незнания правовых и тех¬ 
нических норм в данной области. По мнению 
автора статьи, чтобы улучшить состояние охра¬ 
ны труда, необходимы правовые акты прави¬ 
тельства РФ, Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, Федеральной службы 
по труду и занятости, которые создадут реаль¬ 
ные возможности для предупреждения несчаст¬ 
ных случаев на производстве. 

05.02.12.536. 
349.2 Мусієнко Б. Ю. Міжнародний досвід 

розбудови та функціонування трудової юстиції / 
Б. Ю. Мусієнко / / Держава і право. Юридичні і 
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави 
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і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 
К., 2011 . — Вип. 53 . — С. 3 5 7 - 3 6 2 . 

Вказано на необхідність створення та розвит¬ 
ку спеціалізованих трудових судів в Україні. 
Досл іджено міжнародний досвід розбудови та 
функціонування трудової юстиції. Дано загальну 
характеристику трудової юстиції в деяких дер¬ 
жавах світу. Проведено правовий аналіз складо¬ 
вих зазначеного інституту, який може стати ко¬ 
рисним для розвитку української трудової юс¬ 
тиції. 

05.02.12.537. 
349.22(470)-057.15 Нигай Е. Эволюция науч¬ 

ных представлений о мере оценки потребности 
организаций в наемном труде / Е. Нигай, 
Т. Бойко, М. Разумовская / / Вопросы трудово¬ 
го права. — 2011. — № 9. — С. 3 6 - 4 1 . 

Представлены эволюционные подходы к фор¬ 
мированию потребности организаций в наемном 
труде: в условиях индустриальной экономики, 
информационной, а также экономики переходно¬ 
го периода. В структуре потребности необходи¬ 
мо выделять исполнительский и творческий ха¬ 
рактер труда, что обусловлено уровнем разви¬ 
тия производительных сил общества. 

05.02.12.538. 
349.22(470):331.104-054.6 Охлопкова Н. Ино

странный работник как особый субъект трудо
вых отношений / Н. Охлопкова / / Вопросы тру¬ 
дового права. — 2011. — № 9. — С. 1 9 - 3 1 . 

Освещены основные противоречия, пробелы 
и пути совершенствования трудового законода¬ 
тельства в отношении иностранных граждан. 
Исследованы вопросы регулирования трудовых 
отношений с иностранными работниками Трудо¬ 
вым кодексом РФ и Федеральным законом от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло¬ 
жении иностранных граждан в Российской Фе¬ 
дерации». 

05.02.12.539. 
349.232(470):331.218.2 Петров А. Особеннос¬ 

ти правового регулирования оплаты труда лиц, 
работающих по совместительству, и некоторых 
других категорий работников (главы 4 4 - 4 9 ТК 
РФ) / А. Петров / / Вопросы трудового права. 
— 2011. — № 11. — С. 4 8 - 5 4 . 

Отмечено, что совместительство — выполне¬ 
ние работником другой регулярной оплачивае¬ 
мой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время. В соответ¬ 
ствии со ст. 285 ТК РФ оплата труда лиц, рабо¬ 
тающих по совместительству, производится про¬ 
порционально отработанному времени, в зависи¬ 
мости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. Исследова¬ 
ны вопросы оплаты труда следующих категорий 
работников: лиц, работающих вахтовым мето¬ 
дом; работников, заключивших трудовой дого
вор на срок до двух месяцев; работников, рабо¬ 
тающих у работодателей — физических лиц; 
надомных работников. 

05.02.12.540. 
349.22(470):331.46 Полухина Е. К вопросу о 

понятии несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания / Е. Полухина 
/ / Вопросы трудового права. — 2011. — № 11. 
— С. 6 2 - 6 5 . 

Рассмотрен вопрос о том, что следует пони¬ 
мать под несчастным случаем на производстве и 
профессиональным заболеванием, поскольку 
получение работником соответствующего стра¬ 
хового возмещения напрямую зависит от при¬ 
знания конкретных случаев страховыми. В на¬ 
стоящее время понятие несчастного случая на 
производстве содержится в ст. 227 ТК РФ и в 
ст. 3 ФЗ «Об обязательном социальном страхо¬ 
вании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». По мнению 
автора, данные понятия несколько не совпадают 
между собой, что может вызвать затруднения 
при решении вопроса об отнесении конкретного 
происшествия к числу несчастных случаев на 
производстве. 

05.02.12.541. 
349.23 Прасолов Б. Необязательные условия 

трудового договора / Б. Прасолов / / Вопросы 
трудового права. — 2011. — № 11. — С. 2 7 - 3 8 . 

Рассмотрены некоторые аспекты понятия 
«трудовой договор». Предложена более подроб¬ 
ная классификация обязательных, необязатель¬ 
ных и дополнительных условий трудового дого¬ 
вора. Установлены отличительные признаки ус¬ 
ловия об использовании личного имущества ра¬ 
ботника и определено его место в указанной 
классификации. 

05.02.12.542. 
349.232(470):336.279 Прасолова И. О реали¬ 

зации работниками права на оплату труда при 
несостоятельности (банкротстве) работодателя 
/ И. Прасолова / / Вопросы трудового права. — 
2011. — № 10. — С. 2 4 - 2 8 . 

Статьей 130 ТК РФ в числе основных госу¬ 
дарственных гарантий по оплате труда работ¬ 
ников предусмотрена гарантия по обеспечению 
получения заработной платы в случае прекра¬ 
щения деятельности работодателя и его непла¬ 
тежеспособности в соответствии с федеральны¬ 
ми законами. Многие ученые в своих работах 
отмечают, что данная гарантия реализуется не 
в полной мере [1; 2; 10 и др.]. Указано на не¬ 
обходимость прямо предусмотреть в законе 
право не только представителей , но и самих 
работников о б ж а л о в а т ь неправомерные дей¬ 
ствия арбитражных управляющих в арбитраж¬ 
ный суд. Внесение подобных изменений будет 
способствовать более полной защите прав и 
интересов работников при несостоятельности 
(банкротстве) работодателя. 

05.02.12.543. 
349.22(470):331.101.21 Сапфирова А. Вопро¬ 

сы реализации Федеральной инспекции труда 
своей компетенции в сфере защиты трудовых 
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прав работников / А. Сапфирова / / Вопросы 
трудового права. — 2011. — № 10. — С. 4 6 - 5 9 . 

Обращено внимание на то, что повысить эф¬ 
фективность защиты трудовых прав работников 
невозможно путем совершенствования законо¬ 
дательства о деятельности только одного, пусть 
д а ж е и специализированного, органа защиты 
трудовых прав работников — Федеральной инс¬ 
пекции труда. Сделан вывод, что для достиже¬ 
ния этой цели необходим целый комплекс ме¬ 
роприятий, обеспечивающий результативность 
защиты трудовых прав работников. 

05.02.12.544. 
349.2(477):340.11:122 Старчук О. Класифіка

ція принципів трудового права / Оксана Стар-
чук / / Юридична Україна. — 2011. — № 8. — 
С. 8 2 - 8 6 . 

Проаналізовано різні критерії поділу прин¬ 
ципів трудового права, які побудовані з ураху¬ 
ванням усіх наукових напрацювань, зроблених у 
цьому напрямі в теорії трудового права. Це є 
своєрідною спробою подолати ті розбіжності , 
які мають місце у науковій літературі, присвя¬ 
ченій принципам трудового права, шляхом вико¬ 
ристання позитивних моментів та аналізу не¬ 
доліків кожного з підходів. 

05.02.12.545. 
349.233 Степанова Е. Материальная ответ¬ 

ственность как вид юридической ответственнос¬ 
ти / Е. Степанова / / Вопросы трудового права. 
— 2011. — № 9. — С. 3 2 - 3 5 . 

Рассмотрен вопрос о применении норм тру¬ 
дового права к отдельным случаям материаль¬ 
ной ответственности. Обращено внимание на то, 
что представляется правильным не превращать 
институт материальной ответственности в комп¬ 
лексное межотраслевое образование, поскольку 
очевидна его отраслевая принадлежность трудо¬ 
вому праву. Иными словами, стремление приме¬ 
нять нормы гражданского законодательства в 
качестве универсальных правил применительно 
к любым имущественным отношениям не может 
не учитывать нормативную определенность 
предметов иных правовых отраслей с частнопра¬ 
вовой составляющей. 

05.02.12.546. 
349.2:331.105.22 Сулейманова Г. В. Нерешен¬ 

ные вопросы защиты права собственности рабо¬ 
тодателя средствами трудового законодательства 
/ Г. В. Сулейманова / / Северо-Кавказский юри¬ 
дический вестник. — 2011. — № 3. — С. 4 4 - 4 7 . 

Рассмотрены проблемные вопросы защиты 
права собственности работодателя, указывая на 
несовершенство действующего трудового зако¬ 
нодательства . Прослеживаются также межот¬ 
раслевые связи норм трудового законодатель¬ 
ства с нормами другой отраслевой принадлеж¬ 
ности. 

05.02.12.547. 
349.2-055.2(410) Сыченко Е. В. Правовое ре¬ 

гулирование труда женщин по законодательству 
Великобритании / Е. В. Сыченко / / Ж у р н а л за¬ 
рубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. — 2011. — № 4. — С. 1 3 8 - 1 4 5 . 

Рассмотрен вопрос правового регулирования 
труда женщин в Великобритании. Проанализи¬ 
рованы нормы законодательства о труде Вели¬ 
кобритании и практика его применения. Прове¬ 
дено исследование норм о запрете дискримина¬ 
ции и домагательств в трудовых отношениях. 
Результаты проведенного исследования право¬ 
вых норм Великобритании могут служить воз¬ 
можным ориентиром при совершенствовании 
законодательства России в этой области. 

05.02.12.548. 
349.2 (476).001.73 Томашевский К. Л. Акту¬ 

альные проблемы реформирования трудового 
законодательства Беларуси / К.. Л. Томашев
ский / / Університетські наукові записки: Часо
пис Хмельниц. ун-ту управління та права: Пра
во. Економіка. Управління. — Хмельницький, 
2011 . — Вип. 4. — С. 179 -188 . 

Проанализированы современные проблемы, 
связанные с реформированием законодательства 
о труде Республики Беларусь. Исследован про¬ 
ект закона, которым планируется внести значи¬ 
тельные изменения и дополнения в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь. Сформулированы 
предложения и рекомендации правотворческим 
органам по доработке вышеуказанного проекта 
закона. 

05.02.12.549. 
349.22:331.105.22:347.132.14 Трошина С. Зло¬ 

употребление работодателем правами / Свет¬ 
лана Трошина / / Трудовое право. — 2011. — 
№ 10. — С. 8 3 - 1 0 0 . 

Рассмотрен вопрос о злоупотреблении права¬ 
ми администрацией вузов при заключении тру¬ 
дового договора: в трудовой договор вводятся 
основания увольнения, не предусмотренные ТК 
РФ. Впоследствии, когда совместительство ста¬ 
новится основным местом работы, перевод не 
оформляется . Увольнение производится без 
проведения конкурса на должность по основа¬ 
нию истечения срока трудового договора, когда 
в действительности имеет место сокращение 
штатов. Это способ уклонения от обязанности 
предоставления социальных гарантий работни¬ 
ку. В результате на работе остаются ассистенты 
и преподаватели без ученой степени и практи¬ 
ческого опыта работы. 

05.02.12.550. 
349.23:331.322.5:677 Феоктистова Е. Ежегод¬ 

ные дополнительные оплачиваемые отпуска ра¬ 
ботников текстильной промышленности / Е. Фе¬ 
октистова / / Вопросы трудового права. — 
2011. — № 9. — С. 5 1 - 5 7 . 

По мнению автора статьи, в целях единооб¬ 
разного применения законодательства необходи-
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мо разработать и принять единый отраслевой 
Перечень производств, цехов, профессий и дол¬ 
жностей с вредными и (или) опасными условия
ми труда, а также тяжелыми, особо вредными и 
особо тяжелыми условиями труда, работа в ко¬ 
торых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день. 

05.02.12.551. 
349.243:331.45:677 Феоктистова Е. Некото¬ 

рые проблемы охраны труда работников тек¬ 
стильной промышленности / Е. Феоктистова 
/ / Вопросы трудового права. — 2011. — № 10. 
— С. 3 6 - 4 5 . 

Особое внимание уделено проблемам обеспе¬ 
чения работников текстильной промышленности 
средствами индивидуальной защиты. Предложе¬ 
но пересмотреть Типовые отраслевые нормы 
бесплатной выдачи средств индивидуальной за¬ 
щиты 1997 г. по всем производствам текстиль¬ 
ной промышленности и при этом привести его в 
соответствие с ЕТКС 2003 г., дополнив: новыми 
профессиями; производствами и профессиями, 
не включенными в него, и, наоборот, исключив 
из него профессии, уже давно не существующие 
в отрасли. 

05.02.12.552. 
349.2.001.76 Хохлов Е. Б. Направления со¬ 

вершенствования трудового законодательства / 
Евгений Борисович Хохлов / / Ж у р н а л россий¬ 
ского права. — 2011. — № 9. — С. 1 3 - 1 8 . 

Предложено выработать согласованную кон¬ 
цепцию правового регулирования труда. Рас¬ 
смотрен действующий ТК РФ как правовое 
поле, необходимое для отработки этой концеп¬ 
ции. Одним из направлений реформирования ТК 
РФ является совершенствование механизма со¬ 
циального партнерства и формирование системы 
социального представительства. 

05.02.12.553. 
349.22:331.106 Цесарський Ф. А. Співвідно¬ 

шення публічного та приватного в трудовому 
договорі / Ф. А. Цесарський / / Держава і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011 . — Вип. 53. — С. 3 0 1 - 3 0 6 . 

Відмічено, що в національному трудовому 
договорі немає чіткого поділу, який несе в собі 
як публічні, так і приватні елементи. Проаналі¬ 
зовано погляди науковців щодо публічно-приват¬ 
ного характеру трудового права. Розглянуто 
проблему співвідношення публічного та приват¬ 
ного в трудовому договорі. Визначено, що тру¬ 
довий договір являє собою юридичну систему, у 
якій поєднані публічні та приватні елементи, що 
відображає його сутність — індивідуальну пра¬ 
вову сутність. 

05.02.12.554. 
349.22:331.108.664.7 Швець Н. М. Правові 

аспекти звільнення працівника за аморальний 
проступок / Н. М. Швець / / Проблеми закон-

ності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Ук¬ 
раїни, Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Муд
рого. — Х., 2011. — Вип. 113. — С. 8 3 - 9 1 . 

Проаналізовано та визначено поняття «амо¬ 
ральний проступок». З ' ясовано перелік кате¬ 
горій працівників, які можуть бути звільнені за 
здійснення аморального проступку. Конкретизо¬ 
вано порядок їх звільнення по вказаній підставі. 

Див. також: 07.01.12.758. 

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Автореферати 

05.02.12.555. 
349.3:369.5(477)(043.3) Горбатенко О. В. Пра¬ 

вовідносини із загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.05 / Горбатенко Олена Віта
ліївна ; НУ ОЮА. — О., 2011. — 20 с. 

Досліджено теоретичні та практичні питання 
правового регулювання відносин із загальнообо¬ 
в'язкового державного пенсійного страхування. 
Визначено поняття, види, основні ознаки право¬ 
відносин із загальнообов 'язкового державного 
пенсійного страхування. Охарактеризовано 
структуру матеріальних і процедурних право¬ 
відносин із загальнообов 'язкового державного 
пенсійного страхування, підстави їх виникнення, 
зміни та припинення. Сформульовано пропозиції 
щодо удосконалення законодавства у сфері за¬ 
гальнообов 'язкового державного пенсійного 
страхування та проекту ЗУ «Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення реформування пен¬ 
сійної системи». 

Статті 

05.02.12.556. 
349.3:364.044.26-056.26 Андреева О. А. Кон¬ 

ституционно-правовая институционализация со¬ 
циальных прав инвалидов в процесс имплемен-
тации норм и принципов международного права 
/ Ольга Александровна Андреева / / Социаль¬ 
ное и пенсионное право. — 2011 . — № 4. — 
С. 2 5 - 2 8 . 

Рассмотрены социальные права в обществен¬ 
ном сознании российских граждан в качестве 
конституционного института, обеспечивающего 
достойную жизнь, доступную среду и свободное 
развитие. Как показывает практика, именно в 
социальной сфере чаще всего наблюдается не¬ 
выполнение государством своих конституцион¬ 
ных обязательств. 

05.02.12.557. 
349.3:369.5-057.36(470).001.73 Быковская Ю. В. 

О вопросах реформирования системы пенсион¬ 
ного обеспечения в органах внутренних дел / 
Юлия Викторовна Быковская / / Социальное и 
пенсионное право. — 2011. — № 4. — С. 1 0 - 1 3 . 
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Дана оценка действующей системе пенсион¬ 
ного обеспечения лиц, проходящих службу в 
М В Д России. Проанализированы изменения, 
вносимые в законодательство о пенсионном 
обеспечении в связи с проведением реформы 
органов внутренних дел. Обоснованы предложе¬ 
ния по дальнейшему совершенствованию систе¬ 
мы пенсионного обеспечения сотрудников М В Д 
России. 

05.02.12.558. 
349.3:364.044.26-053.2-058.862:347.254 Васи¬ 

льева А. С. Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 
родителей: вопросы регионального правоприме¬ 
нения / Анна Сергеевна Васильева / / Социаль¬ 
ное и пенсионное право. — 2011 . — № 4. — 
С. 2 2 - 2 5 . 

Рассмотрены актуальные проблемы практики 
применения законодательства о социальной за¬ 
щите детей-сирот, детей, оставшихся без попе¬ 
чения родителей, по вопросам обеспечения жи¬ 
лыми помещениями. Проанализированы причи¬ 
ны возникновения споров в данной сфере, в том 
числе с учетом существующих пробелов феде¬ 
рального и регионального законодательства об 
обеспечении жильем данной категории граждан. 
Предложены возможные варианты совершен¬ 
ствования законодательства и оптимизации дея¬ 
тельности соответствующих органов государ¬ 
ственной власти и должностных лиц. 

05.02.12.559. 
349.2(477):331.105 Васильченко Н. Проблеми 

законодавчого забезпечення інституту соціаль¬ 
ного партнерства в Україні / Наталія Василь-
ченко / / Підприємництво, господарство і право. 
— 2011. — № 9. — С. 4 3 - 4 6 . 

Проаналізовано норми чинного законодав¬ 
ства України щодо укладання колективного до¬ 
говору як основного документа, який реалізує 
завдання соціального партнерства . Порушено 
проблему невідповідності норм законів, що регу¬ 
люють такі правовідносини. Висвітлено пропо¬ 
зиції щодо шляхів вирішення даної теоретичної 
проблеми, а т а к о ж удосконалення трудового 
законодавства у цій сфері. 

05.02.12.560. 
341.231.14(4):342.734 Вісьтак М. Європей¬ 

ська соціальна хартія (переглянута) як джерело 
трудового права України / Марія Вісьтак / / 
Підприємництво, господарство і право. — 2011. 
— № 10. — С. 7 1 - 7 4 . 

Вказано на існування кола проблем, пов'яза¬ 
них із виконанням та застосуванням Хартії на 
практиці. Розглянуто Європейську соціальну 
хартію (переглянуту) як джерело трудового пра¬ 
ва України. Охарактеризовано основні трудові 
права людини, які передбачені Хартією. Проана¬ 
лізовано положення чинного трудового законо¬ 
давства України на відповідність положенням 
Хартії про захист прав людини та її основопо¬ 
ложних свобод. 

05.02.12.561. 
349.2:331.107.5:614 Гриб В. В. Анализ инсти¬ 

тута государственно-частного партнерства в об¬ 
ласти здравоохранения / Владислав Валерьевич 
Гриб / / Социальное и пенсионное право. — 
2011. — № 4. — С. 3 1 - 3 4 . 

Дан анализ актуального состояния развития 
института государственно-частного партнерства 
в области здравоохранения на примере ряда 
федеральных округов, в которых инфраструк¬ 
турные проекты с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства наиболее 
распространены. Отмечено, что проекты в соци¬ 
альной сфере также могут иметь собственную 
инвестиционную привлекательность для част¬ 
ных инвесторов, которая, впрочем, не всегда 
может выражаться исключительно в денежном 
эквиваленте. 

05.02.12.562. 
349.22:331.25:004 Евсеев В. Пенсионная сис¬ 

тема в структуре электронного правительства / 
B. Евсеев / / Вопросы трудового права. — 2011. 
— № 9. — С. 5 8 - 6 5 . 

Д л я понимания алгоритма формирования 
пенсии в структуре электронного правитель¬ 
ства, а возможно, и в структуре существующего 
правительства построена небольшая экономи¬ 
ческая модель трудовой деятельности отдельно 
взятого работника и рассмотрено несколько по¬ 
казательных вариантов пенсионного обеспече¬ 
ния. Отмечено, что в системе не только элект¬ 
ронного правительства, но и электронных плате¬ 
жей довольно архаично и неэффективно выгля¬ 
дит конструкция пенсионных фондов, которая в 
контексте так называемой либеральной эконо¬ 
мики на самом деле является скрытой формой 
финансовой эксплуатации трудящихся и отъема 
у них финансовых перспектив в пенсионном воз¬ 
расте. 

05.02.12.563. 
349.3:369.22(470) Корнеева О. В. Федераль¬ 

ный Закон от 19 ноября 2010 г. № 325-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Рос¬ 
сийской Федерации»: проблемы соотношения 
с нормами ГК РФ о возмещении вреда здоро¬ 
вью / Ольга Викторовна Корнеева / / Соци¬ 
альное и пенсионное право. — 2011 . — № 4. — 
C. 1 9 - 2 2 . 

Рассмотрены актуальные проблемы соотно¬ 
шения законодательства об обязательном меди¬ 
цинском страховании с нормами Гражданского 
кодекса РФ о возмещении вреда здоровью. Обо¬ 
снованы предложения по устранению выявлен¬ 
ных противоречий, препятствующих эффектив¬ 
ной реализации прав потерпевших в деликтных 
правоотношениях. 

05.02.12.564. 
347.764(477) Коробенко Н. П. Поняття та 

ознаки пенсійних правовідносин у недержавно¬ 
му пенсійному забезпеченні / Н. П. Коробенко 
/ / Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні на-
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уки : зб. наук. пр. / Ін-т д е р ж а в и і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53 . — С. 3 0 6 - 3 1 1 . 

Проаналізовано ЗУ «Про недержавне пенсій¬ 
не забезпечення». Досліджено сутність пенсій¬ 
них правовідносин у системі недержавного пра¬ 
вового забезпечення. Визначено характерні риси 
та ознаки цих правовідносин. 

05.02.12.565. 
349.3:369.22 Липин Н. Н. Страхование как 

конституционно-правовой способ защиты права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь / 
Николай Николаевич Липин / / Социальное и 
пенсионное право. — 2011. — № 4. — С. 1 6 - 1 8 . 

Рассмотрены основные аспекты института 
страхования в рамках правового способа консти¬ 
туционной защиты права лица на охрану здоро¬ 
вья и медицинскую помощь. Сделан вывод, что 
обязательное страхование является конституци¬ 
онно-правовым способом защиты права каждого 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. На 
примере ОСАГО проанализирован процесс за¬ 
щиты данным правовым институтом. 

05.02.12.566. 
342.734:336.565 Литвиненко В. Складна жит¬ 

тєва обставина як підстава надання соціальних 
послуг / Валентина Литвиненко / / Підприєм¬ 
ництво, господарство і право. — 2011. — № 10. 
— С. 7 5 - 7 7 . 

Визначено складову життєвої обставини як 
підставу надання соціальних послуг. З 'ясовано 
ознаки, що характеризують життєву обставину 
як складову. Наведено характеристику передба¬ 
чених законодавством таких обставин. 

05.02.12.567. 
349.3:368.914(470) Мачульская Е. Е. Накопи¬ 

тельная пенсия: вопросы и решения / Елена 
Евгеньевна Мачульская / / Социальное и пенси¬ 
онное право. — 2011. — № 4. — С. 7 - 1 0 . 

Статья посвящена исследованию актуальных 
проблем пенсионного страхования в России в 
части разделения их обязательной и накопитель¬ 
ной компонент. Подробно рассмотрено содержа¬ 
ние предложений, изложенных в докладе Экс¬ 
пертного совета по инвестированию средств 
пенсионных накоплений при Президенте РФ 
2011 г., с точки зрения интересов застрахован¬ 
ных лиц. 

05.02.12.568. 
349.3:369.5(477).001.73 Михайлова І. Ю. Про¬ 

блеми реформування пенсійної системи України 
у сфері пенсійного забезпечення за віком / 
I. Ю. Михайлова / / Університетські наукові за
писки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та 
права: Право. Економіка. Управління. — Хмель¬ 
ницький, 2011. — Вип. 4. — С. 1 8 9 - 1 9 3 . 

Виявлено та проаналізовано недоліки у пра¬ 
вовому регулюванні пенсійного забезпечення за 
віком, які залишились неврегульованими в умо¬ 
вах реформування пенсійної системи України. 

Запропоновано перспективні напрямки по¬ 
ліпшення пенсійного забезпечення населення. 

05.02.12.569. 
349.3(470):311.3 Мосина Л. Анализ статисти¬ 

ки в сфере социального обслуживания населе¬ 
ния / Л. Мосина, В. Сковпень / / Вопросы тру¬ 
дового права. — 2011. — № 11. — С. 3 9 - 4 7 . 

По мнению автора, в настоящее время, в 
связи с отсутствием в законодательстве РФ нор¬ 
мативов и критериев эффективности функциони¬ 
рования социальных учреждений, оценить раци¬ 
ональность расходования бюджетных средств не 
представляется возможным. Обращено внима¬ 
ние на то, что при ограничении ресурсных воз¬ 
можностей потребность в социальной защите 
населения возрастает. 

05.02.12.570. 
369.062 Москаленко О. В. Теоретичні питан¬ 

ня загальнообов'язкового державного соціально¬ 
го страхування у зв 'язку з тимчасовою втратою 
працездатності / О. В. Москаленко / / Держава і 
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. 
пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. — К., 2 0 1 1 . — Вип. 53 . — 
С. 2 8 8 - 2 9 4 . 

Проаналізовано стан правового регулювання 
державного соціального страхування у галузі 
соціального забезпечення у зв 'язку з тимчасо¬ 
вою втратою працездатності. Визначено поняття 
та ознаки тимчасової непрацездатності як виду 
соціального ризику. З 'ясовано зміни у повнова¬ 
женнях Фонду соціального страхування з тимча¬ 
сової втрати працездатності. 

05.02.12.571. 
349.3:369.223.4 Мызгин А. В. Права беремен¬ 

ных на качественное медицинское обслужива¬ 
ние / Алексей Владимирович Мызгин, Бэла 
Руслановна Гонежукова / / Социальное и пен¬ 
сионное право. — 2011. — № 4. — С. 3 4 - 3 7 . 

Проанализирован порядок оказания акушерс-
ко-гинекологической помощи женщинам в пери¬ 
од беременности, государственные гарантии. 
Отмечено, что оказание правовой, психологичес¬ 
кой и медико-социальной помощи женщинам и 
членам их семей на основе индивидуального 
подхода с учетом особенностей личности — за¬ 
лог безопасного материнства. Указано на необ¬ 
ходимость унифицирования и развития суще¬ 
ствующей законодательной базы. 

05.02.12.572. 
349.3:364.444:614.29 Свинцов А. А. Институ¬ 

ционально-правовые подходы к формированию 
государственной системы медико-социальной 
экспертизы федерального уровня / Александр 
Анатольевич Свинцов / / Социальное и пенси¬ 
онное право. — 2011. — № 4. — С. 2 8 - 3 0 . 

В качестве объекта исследования рассмотре¬ 
ны институционально-правовые подходы к орга¬ 
низации и деятельности медико-социальной экс¬ 
пертизы (МСЭ). Сделан вывод о том, что к на-
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стоящему времени сложились предпосылки к 
формированию государственной системы МСЭ 
федерального уровня. 

05.02.12.573. 
347.91/95:349.3:369.5-057.4 Сільченко С. О. 

Деякі аспекти реалізації права на пенсійне за¬ 
безпечення наукових (науково-педагогічних) 
працівників у судовій практиці / С. О. Сільченко 
/ / Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2011 . — 
Вип. 113. — С. 9 2 - 1 0 0 . 

Звернуто увагу, що оцінка внеску наукових 
(науково-педагогічних) працівників у розвиток 
суспільства й держави вимагає забезпечення 
певними заходами соціального захисту, в тому 
числі й пенсійного. Здійснено аналіз практики 
застосування вищими органами судової системи 
України окремих норм законодавства, які регу¬ 
люють пенсійне забезпечення наукових (науко¬ 
во-педагогічних) працівників. 

05.02.12.574. 
349.3:331.34:796.077.2 Филиппова Э. Пробле¬ 

мы занятости спортсменов с ограниченными 
физическими способностями / Э. Филиппова / / 
Вопросы трудового права. — 2011. — № 9. — 
С. 4 7 - 5 0 . 

Улучшение условий жизни инвалидов как 
одной из самых социально уязвимых категорий 
населения входит в число приоритетных задач 
государственной социальной политики, но со¬ 
стояние правовой базы адаптивного спорта не 
способствует развитию социальной защиты та¬ 
ких граждан в целом, а занятости и трудоуст¬ 
ройству инвалидов — в частности. 

05.02.12.575. 
342.734:340.111.5 Чернявська Г. Особливості 

процедурних правовідносин у сфері соціального 
забезпечення з приводу встановлення юридич¬ 
них фактів / Галина Чернявська / / Підприєм¬ 
ництво, господарство і право. — 2011. — № 10. 
— С. 7 8 - 8 2 . 

Зазначено, що процедура встановлення юри¬ 
дичних фактів є однією із складових механізмів 
реалізації права на соціальне забезпечення, 
адже неможливість підтвердити важливу подію 
позбавляє людину права претендувати на отри¬ 
мання соціального матеріального забезпечення. 
Досліджено процедурні правовідносини у сфері 
соціального забезпечення з приводу встановлен¬ 
ня юридичних фактів. Визначено їх особливості. 
Звернуто увагу на недосконалість правового 
регулювання процедури встановлення окремих 
юридичних фактів. 

05.02.12.576. 
349.3 Шумило М. М. Розвиток науки права 

соціального забезпечення на сучасному етапі / 
М. М. Шумило / / Держава і право. Юридичні і 
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 
2011 . — Вип. 53. — С. 3 4 4 - 3 5 1 . 

Розглянуто розвиток наукових досліджень в 
праві соціального забезпечення. Визначено ос¬ 
новні тенденції та напрями в наукових дослі¬ 
дженнях. Виокремлено наукові досягнення на¬ 
уки права соціального забезпечення. 

05.02.12.577. 
349.3:369.5(477) Шумило М. М. Современное 

состояние пенсионного законодательства на Ук¬ 
раине / Михайло Миколайович Шумило / / Со¬ 
циальное и пенсионное право. — 2011. — № 4. 
— С. 3 8 - 4 0 . 

Проанализирован генезис пенсионного зако¬ 
нодательства Украины, его современное состоя¬ 
ние. Отмечено, что специальное пенсионное 
обеспечение в Украине регулируется более чем 
30 непрофильными законами. Указано на основ¬ 
ные положения пенсионной реформы. Причина¬ 
ми пенсионной реформы в Украине являются 
следующие: демографическая ситуация; отсут¬ 
ствие должной дифференциации пенсии в зави¬ 
симости от трудового стажа и страховых взно¬ 
сов; значительный разрыв между размером пен¬ 
сии женщин и мужчин; несбалансированность 
бюджета Пенсионного фонда Украины. Новым 
этапом в реформировании пенсионного законо¬ 
дательства или завершении пенсионной рефор¬ 
мы 2004 г. должен был стать принятый 8 июля 
2011 г. ЗУ «О мерах по законодательному обес¬ 
печению реформирования пенсионной системы» 
№ 7455, вступил в силу и начал действовать с 
1 октября 2011 г. 

05.02.12.578. 
346.7:338.48-057.75(470) Щекин Г. Ю. Перс¬ 

пективы развития пенсионного туризма в совре¬ 
менном обществе и проблемы его реализации в 
России / Геннадий Юрьевич Щекин / / Социаль¬ 
ное и пенсионное право. — 2011 . — № 4. — 
С. 1 3 - 1 6 . 

Статья посвящена проблемам развития ту¬ 
ризма, который в странах с современными соци¬ 
ально-экономическими и пенсионными система¬ 
ми является важнейшим звеном общественной 
жизни пенсионера. Рассмотрены стимулы разви¬ 
тия пенсионного туризма, а т а к ж е основные 
препятствия на пути развития пенсионного ту¬ 
ризма в России. 
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12.00.06. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; 
ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 

Автореферати 

06.02.12.579. 
349.415/414:338.48(043.3) Палій Н. І. Право¬ 

ве регулювання використання та охорони зе¬ 
мель рекреаційного призначення : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Палій Наталія 
Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис
тування України. — К., 2011. — 18 с. 

Проведено аналіз поняття земель рекреацій¬ 
ного призначення, складу цих земель та законо¬ 
давчих вимог щодо режиму їх використання та 
охорони. Досліджено та уточнено юридичні кри¬ 
терії розмежування правового режиму земель 
рекреаційного призначення від оздоровчих та 
інших суміжних категорій земель. Визначено 
особливості управління в галузі використання 
та охорони земель рекреаційного призначення. 
Досліджено правові форми використання земель 
рекреаційного призначення. Проаналізовано 
правові заходи охорони земель рекреаційного 
призначення. Розглянуто питання застосування 
юридичної відповідальності за порушення вимог 
законодавства у сфері використання та охорони 
земель рекреаційного призначення. Запропоно¬ 
вано шляхи вдосконалення правового регулю¬ 
вання використання та охорони земель рекреа¬ 
ційного призначення. 

06.02.12.580. 
349.418(4)(043.3) Піфко О. О. Реєстрація 

прав на землю у країнах Європи: порівняльний 
аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.06 / Піфко Олександр Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. 

Досліджено правове регулювання реєстрації 
прав на землю в окремих країнах Європи та її 
місце серед основних правових інструментів, за 
допомогою яких державою реалізується ме¬ 
ханізм гарантій та захисту прав власників. Про¬ 
аналізовано та порівняно законодавство Украї¬ 
ни, Федеративної Республіки Німеччини, РФ та 
деяких інших країн Європи, яке регулює дер¬ 
жавну реєстрацію прав на землю та інше неру¬ 
хоме майно. Розглянуто стан наукової розробки 
проблеми правового регулювання системи реє¬ 
страції прав на землю. Висвітлено особливості 
правового статусу суб'єктів реєстраційних пра
вовідносин в окремих країнах Європи. Обґрунто¬ 
вано доцільність функціонування реєстрації 
прав на землю і кадастру як двох паралельних, 
незалежних один від одного інститутів, між яки¬ 
ми повинен бути налагоджений постійний інфор¬ 
маційних взаємозв 'язок. Запропоновано ряд за¬ 
ходів щодо вдосконалення законодавства у 
сфері реєстрації прав на землю. 

Статті 

06.02.12.581. 
349 .412(73+470+71) Барабаш Н. Правове 

регулювання набуття прав на земельні ділянки 
для потреб надрокористування / Наталія Ба-
рабаш / / Підприємництво, господарство і пра¬ 
во. — 2011 . — № 9. — С. 1 1 1 - 1 1 4 . 

Розглянуто особливості порядку надання зе¬ 
мельних ділянок для потреб пов'язаних із кори¬ 
стуванням надрами. На підставі аналізу норм 
земельного законодавства України виокремлено 
етапи надання у користування зазначених зе¬ 
мельних ділянок. З метою пошуку шляхів вирі¬ 
шення проблеми щодо викупу земельних діля¬ 
нок для суспільних потреб і про примусове 
відчуження земельних ділянок із мотивів су¬ 
спільної необхідності досліджено досвід інших 
країн (США, РФ, Канада). 

06.02.12.582. 
349.41(470).001.73 Боташева М. К. Земельно-

правовое реформирование на юге России: исто¬ 
рия и современность / М. К. Боташева / / 
Юристъ-правоведъ. — 2011. — № 4. — С. 7 3 - 7 6 . 

Рассмотрено земельно-правовое реформиро¬ 
вание в казачьих областях юга России на раз¬ 
личных этапах государственного развития. Осо¬ 
бое внимание уделено вопросу права на землю в 
программах политических организаций и на вы¬ 
борах в Учредительное собрание в 1917 году. 

06.02.12.583. 
349.415(477) Вівчаренко О. Об'єктний склад 

інституту правової охорони в земельному праві 
України / Олег Вівчаренко / / Юридична Украї¬ 
на. — 2011. — № 8. — С. 8 7 - 9 1 . 

Розглянуто поняття «земля», «землі», «зе
мельна ділянка». Зазначено, що земельне зако¬ 
нодавство має враховувати правовий режим ок¬ 
ремих об'єктів у взаємодії з гірничим, водним, 
лісовим, фауністичним, флористичним, природ¬ 
но-заповідним, курортно-рекреаційним та ліку¬ 
вально-оздоровчим законодавством. Проаналізо¬ 
вано поняття природноресурсової правосуб'єкт-
ності. 

06.02.12.584. 
349.415(477+470) Джавадов И. А. Понятие и 

сущность охраны земель в правовых системах 
зарубежных стран / И. А. Джавадов / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 2 9 3 - 2 9 7 . 

Проведен сравнительно-правовой анализ тео¬ 
ретического аспекта института правовой охраны 
земель в станах СНГ на примере РФ и Украины. 
Сформулировано понятие «правовая охрана зе¬ 
мель». Отмечено, что правовая охрана земель 
состоит из четырех элементов: объекта охраны; 
совокупности правовых норм; ответственности 
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за нарушение этих норм, возмещения вреда, 
причиненного земле; контроля состояния земель 
и соблюдением требований по охране земель. 

06.02.12.585. 
349.415:631.4 Иващук И. С. Почвы как 

объект правовой охраны / И. С. Иващук / / Эко
логическое право. — 2011. — № 6. — С. 9 - 1 4 . 

Проанализированы различные подходы к оп¬ 
ределению понятия «почвы» в нормативных ак¬ 
тах и научной литературе. Изучены сходства и 
различия охраны земель и охраны почв, также 
обоснована необходимость дальнейшего совер¬ 
шенствования института правовой охраны 
почв. 

06.02.12.586. 
349.412(477) Кишко-Єрли О. Б. Землі, що 

потребують відновлення, як нова категорія зе¬ 
мель України / О. Б. Кишко-Єрли / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 2 9 7 - 3 0 0 . 

Проаналізовано поняття правового режиму 
земель та з 'ясовано підстави щодо віднесення 
земельних ділянок до різних категорій земель. 
Визначено проблемні аспекти поділу земель 
України на категорії. Обґрунтовано думку про 
необхідність введення нової категорії земель 
України — землі, які потребують відновлення. 
Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства України в зазначеній сфері. 

06.02.12.587. 
340.132:349.41(477) Коваленко Т. Види про

галин у земельному праві України / Т. Ковален¬ 
ко / / Вісник Київського національного універси¬ 
тету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 
2011 . — Вип. 87. — С. 2 5 - 2 9 . 

Досліджено класифікацію прогалин у право¬ 
вому регулюванні земельних відносин в Україні 
за різними критеріями з ціллю виявлення харак¬ 
терних ознак зазначеного дефекту земельно-пра¬ 
вового впливу та вірно обрати способи їх усу¬ 
нення чи подолання. Зазначено, що важливим 
засобом вивчення специфіки правової природи 
прогалин земельно-правового регулювання є їх 
класифікація, яка може бути проведена за вка¬ 
заними критеріями. 

06.02.12.588. 
349.41(477) .001.362 Коваленко Т . О . Межі 

застосування юридичної аналогії в земельному 
праві України / Т. О. Коваленко / / Бюлетень 
Міністерства юстиції України. — 2011. — № 10. 
— С. 9 3 - 1 0 0 . 

На основі аналізу конституційних норм, поло¬ 
жень чинного конституційного законодавства та 
доктринальних підходів у статуті обґрунтовано 
випадки недопустимості застосування аналогії 
закону чи аналогії права для подолання прога¬ 
лин у правовому регулюванні земельних відно¬ 
син в Україні. 

06.02.12.589. 
349.414:332.3 Лисанец О. С. Особенности 

юридических гарантий и защиты прав пользова¬ 
телей огородных участков / О. С. Лисанец / / 
Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2011 . — 
Вип. 114. — С. 9 9 - 1 0 7 . 

Проанализирован специальный раздел «Га¬ 
рантии прав на землю», который обеспечивает 
гарантированные права на огородные земли, 
закрепленные в ЗК Украины 2001 г. Исследова¬ 
ны особенности правового регулирования защи¬ 
ты земельных прав пользователей огородной 
землей. Рассмотрены основные вопросы гаран¬ 
тий прав на землю в условиях развития рыноч¬ 
ных отношений. 

06.02.12.590. 
349.412.2:332.72 Лисанець О. С. Щодо впли¬ 

ву мораторію на становлення й розвиток ринку 
землі в Україні / О. С. Лисанець / / Проблеми 
законності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого. — Х., 2011. — Вип. 113. — С. 6 4 - 7 2 . 

Проаналізовано проблемні питання і правові 
аспекти щодо статусу землі як об 'єкта права 
власності. Виокремлено негативні наслідки за¬ 
провадження мораторію на укладання договорів 
купівлі-продажу земель сільськогосподарського 
призначення. Досліджено науково-практичні 
пропозиції з удосконалення правовідносин у цій 
сфері. 

06.02.12.591. 
349.414/415(477) Лісова Т. В. Деякі пробле¬ 

ми правового регулювання управління у сфері 
використання й охорони земель / Т. В. Лісова / / 
Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2011 . — 
Вип. 114. — С. 9 2 - 9 9 . 

Проаналізовано актуальні питання щодо пра¬ 
вового забезпечення управління у сфері викори¬ 
стання й охорони земель в умовах сучасної зе¬ 
мельної реформи. Обґрунтовано думку щодо 
необхідності удосконалення чинних нормативно-
правових актів України, розробки та прийняття 
нових актів з ціллю ефективного використання 
земельних ресурсів. 

06.02.12.592. 
349.412 Настечко К. О. Оформлення прав на 

земельну ділянку у разі набуття права на об 'єкт 
нерухомості / К. О. Настечко / / Універси¬ 
тетські наукові записки: Часопис Хмельниц. 
ун-ту управління та права: Право . Економіка. 
Управління. — Хмельницький, 2011. — Вип. 4. 
— С. 2 0 7 - 2 1 3 . 

Розглянуто колізійні питання оформлення 
прав на земельні ділянки, на яких розташовані 
будинки, будівлі або споруди та інші об 'єкти 
нерухомості. Запропоновано можливі шляхи по¬ 
долання внесення численних змін у законодав-
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ство з вищезазначеного питання шляхом вироб¬ 
лення однозначної правової позиції оформлення 
права на земельну ділянку у разі набуття права 
на жилий будинок, будівлю або споруду. 

06.02.12.593. 
349.412.3:332.24.012.332/334 Ревякин А. П. 

Публичные интересы и основания резервирова¬ 
ния земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд / А. П. Ревякин / / Эколо¬ 
гическое право. — 2011. — № 6. — С. 1 5 - 2 0 . 

Рассмотрены проблемы толкования основа¬ 
ний резервирования земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд и 
установления дополнительных оснований зако¬ 
нами субъектов РФ. Отмечено, что целью резер¬ 
вирования можно считать выполнение государ¬ 
ственных функций по планированию, использо¬ 
ванию и изъятию земель с наименьшими затра¬ 
тами для бюджета и, что более существенно, 
нахождение баланса интересов между обладате¬ 
лями прав на землю и публичным собственни¬ 
ком. 

06.02.12.594. 
349.41(477):347.426.6 Рушинець Ю. Розмежу¬ 

вання збитків, заподіяних власникам землі та 
землекористувачам, і втрат сільськогосподарсь¬ 
кого та лісогосподарського виробництва / Юлія 
Рушинець / / Юридична Україна. — 2011 . — 
№ 10. — С. 6 6 - 7 1 . 

Розглянуто питання визначення критеріїв 
розмежування правових інститутів відшкодуван¬ 
ня збитків власникам землі та землекористува¬ 
чам і відшкодування втрат сільськогосподарсь¬ 
кого та лісогосподарського виробництва. Визна¬ 
чено їх поняття як законодавчої гарантії прав на 
землю. Визначено недоліки чинного законодав¬ 
ства України, яке регулює їх практичне 
здійснення. 

06.02.12.595. 
349.415:342.553 Світличний О. Роль само¬ 

врядного контролю при використанні й охороні 
земельних ресурсів / Олександр Світличний / / 
Підприємництво, господарство і право. — 2011. 
— № 10. — С. 9 3 - 9 6 . 

Наголошено на необхідності подальшого 
вдосконалення законодавства у сфері контролю 
за використанням та охороною земель внаслідок 
наявності значних прогалин у законодавстві , 
декларативного характеру окремих норм, відсил-
ки до підзаконних нормативно-правових актів та 
ін. Досліджено теоретичні та практичні питання 
самоврядного контролю у сфері використання й 
охорони земельних ресурсів. 

06.02.12.596. 
347.26 Старова Е. В. Правовое регулирова¬ 

ние установления сервитута соглашением сто¬ 
рон / Е. В. Старова / / Экологическое право. — 
2011. — № 6. — С. 3 1 - 3 5 . 

Рассмотрены содержание и порядок установ¬ 
ления сервитута в отношении земельного участ-

ка соглашением сторон с учетом предусмотрен¬ 
ных в законодательстве ограничений. Сделан 
вывод, что соглашение об установлении серви¬ 
тута позволяет сторонам детально урегулиро¬ 
вать вопросы, связанные с осуществлением дан¬ 
ного ограниченного вещного права. 

06.02.12.597. 
349.412.2 Туцький Ю. Поняття та загальна 

характеристика земельної ділянки як об 'єкта 
правовідношення викупу для суспільних потреб 
/ Ю. Туцький / / Вісник Київського національно¬ 
го університету ім. Т. Шевченка. Юридичні на
уки. — К., 2011 . — Вип. 88. — С. 7 7 - 7 9 . 

Проаналізовано категорію «земельна ділян¬ 
ка». Розглянуто характеристики та визначено 
ознаки земельної ділянки. Звернуто увагу на пи¬ 
тання щодо заборони на викуп земельних ділянок 
для суспільних потреб. На основі врахування 
новітніх досягнень правової науки сформульова¬ 
но поняття земельної ділянки як об'єкта даного 
правовідношення викупу для суспільних потреб. 

06.02.12.598. 
349.414:332.38.012.334:711.4 Чередников А. В. 

Градостроительное зонирование как способ оп
ределения правового режима земель / А. В. Че-
редников / / Экологическое право. — 2011 . — 
№ 6. — С. 3 5 - 3 9 . 

Рассмотрены особенности определения пра¬ 
вового режима земель муниципальных образова¬ 
ний с учетом специфики градостроительного 
зонирования. Подчеркнута необходимость согла¬ 
сования публичных и частных интересов в зем¬ 
лепользовании. Обоснована потенциальная эф¬ 
фективность градостроительного зонирования 
как средства достижения указанной цели. 

АГРАРНЕ ПРАВО 

Книги 

06.02.12.599. 
349.42(470)(075.8) Аграрное право : учебник 

/ отв. ред. М. И. Палладина, Н. Г. Жаворонко-
ва. — М. : Проспект, 2011. — 432 с. 

Учебник подготовлен коллективом кафедры 
аграрного и экологического права в соответ¬ 
ствии с программой, утвержденной ученым сове¬ 
том Московской государственной юридической 
академии им. О. Е. Кутафина. В состав авторс¬ 
кого коллектива входят также специалисты по 
аграрному праву Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правитель¬ 
стве РФ, Института государства и права РАН. 
Книга написана на основе исследования дей¬ 
ствующего законодательства РФ и субъектов 
РФ, судебной практики судов общей юрисдик¬ 
ции, арбитражных судов, Конституционного 
Суда РФ, литературы по теории государства и 
права, конституционному, гражданскому, адми¬ 
нистративному, аграрному, финансовому, эколо¬ 
гическому и земельному праву. 
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Автореферати 

06.02.12.600. 
349.42(043.3) Панченко В. В. Внутрішньогос¬ 

подарські локальні нормативно-правові акти 
сільськогосподарських підприємств як форма 
аграрного права : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.06 / Панченко Вікторія Валеріїв-
на ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Муд¬ 
рого». — Х., 2011. — 20 с. 

Досліджено питання внутрішньогосподарсь¬ 
ких локальних нормативно-правових актів 
с ільськогосподарських підприємств як форми 
аграрного права за законодавством України. 
Розглянуто поняття «джерела аграрного права» 
та «форми аграрного права». Обґрунтовано по¬ 
ложення про те, що ці поняття не тотожні, ви¬ 
значено їх юридичну природу та місце внутріш¬ 
ньогосподарських локальних нормативно-право¬ 
вих актів сільськогосподарських підприємств у 
системі права України. Визначено ознаки та 
особливості внутрішньогосподарських локаль¬ 
них нормативно-правових актів, які регулюють 
внутрішні відносини в сільськогосподарських 
підприємствах, проведено їх класифікацію. 
Особливу увагу приділено оптимізації локально¬ 
го нормотворчого процесу в сільськогосподарсь¬ 
ких підприємствах. З ' ясовано зміст кожної із 
стадій локального нормотворчого процесу в 
сільськогосподарських підприємствах, запропо¬ 
новано його стадійність. Визначено перспек¬ 
тивні напрями оптимізації локального нормо-
творчого процесу органами управління сільсько¬ 
господарських підприємств. Розроблено 
відповідні пропозиції і рекомендації щодо вдос¬ 
коналення системи локальних нормативно-пра¬ 
вових актів у сфері регулювання внутрішніх аг¬ 
рарних відносин в сільськогосподарських 
підприємствах. Визначено вид і зміст окремих 
внутрішньогосподарських локальних норматив¬ 
но-правових актів і с ільськогосподарських 
підприємств. 

06.02.12.601. 
349.422:631.544(043.3) Сакаджи К. Б. Право¬ 

ве регулювання застосування засобів захисту 
сільськогосподарських рослин : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сакаджи Катери¬ 
на Борисівна ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України 
ім. Я. Мудрого». — Х., 2011. — 19 с. 

Розроблено історичну періодизацію розвитку 
і становлення сфери застосування засобів захи¬ 
сту рослин та її правової регламентації. Окремо 
з 'ясовано й науково обґрунтовано конструкцію 
«застосування засобів захисту сільськогоспо¬ 
дарських рослин». Охарактеризовано проблеми 
міжнародно-правового впорядкування та проана¬ 
лізовано особливості забезпечення державного 
регламентування у сфері захисту сільськогоспо¬ 
дарських рослин. Особливу увагу приділено з'я¬ 
суванню питань договірно-правового регламен¬ 
тування оперування засобами захисту сільсько¬ 
господарських рослин та правового регулювання 
запобігання негативному впливу застосування 

зазначених засобів. Сформульовано низку про¬ 
позиції з удосконалення чинного аграрного зако¬ 
нодавства України. 

Статті 

06.02.12.602. 
349.422(477):658.56 Бугера С. І. Д е р ж а в н е 

регулювання якості сільськогосподарської про¬ 
дукції: організаційно-правовий аспект / С. І. Бу-
гера / / Бюлетень Міністерства юстиції України. 
— 2011. — № 8/9. — С. 6 5 - 7 2 . 

Досліджено проблеми організаційно-правово¬ 
го забезпечення державного регулювання якості 
сільськогосподарської продукції. Вивчено стан 
законодавства з даних питань. Розроблено прак¬ 
тичні рекомендації щодо вдосконалення органі¬ 
заційно-правового забезпечення ефективного 
державного регулювання якості сільськогоспо¬ 
дарської продукції. Запропоновано внести до¬ 
повнення до ЗУ «Про державну підтримку 
сільського господарства України». 

06.02.12.603. 
349.42(477):658.56 Бугера С. Законодавство 

України, що регулює якість сільськогосподарсь¬ 
кої продукції: сучасний стан та можливість удос¬ 
коналення / Сергій Бугера / / Юридична Украї¬ 
на. — 2011. — № 10. — С. 6 1 - 6 5 . 

Здійснено аналіз чинного законодавства Ук¬ 
раїни, яке регулює якість сільськогосподарської 
продукції. Вказано на доцільність удосконален¬ 
ня законодавства з даного питання шляхом 
прийняття на першому етапі спеціального нор¬ 
мативно-правового акта вищої юридичної сили, 
який відображав би системність підходу до ви¬ 
рішення проблем якості даного виду продукції. 
На другому етапі — проведення систематизації 
всього масиву аграрного законодавства та прий¬ 
няття АК України з відповідним розділом щодо 
правового регулювання якості сільськогоспо¬ 
дарської продукції. 

06.02.12.604. 
349.42(477):658.56 Бугера С. Поняття «якість 

сільськогосподарської продукції»: проблеми пра¬ 
вової регламентації / Сергій Бугера / / Підприє¬ 
мництво, господарство і право. — 2011. — № 9. 
— С. 9 9 - 1 0 2 . 

Проаналізовано чинне законодавство України 
щодо якості сільськогосподарської продукції. 
Досл іджено проблеми правової регламентації 
якості сільськогосподарської продукції. Обґрун¬ 
товано конкретні пропозиції щодо вдосконален¬ 
ня правової регламентації якості сільськогоспо¬ 
дарської продукції, зокрема, щодо створення 
системи класифікації даного виду продукції. 

06.02.12.605. 
349.42(477):658.56 Бугера С. І. Проблеми 

вдосконалення правового регулювання якості 
сільськогосподарської продукції в процесі її пе¬ 
реробки / С. І. Бугера / / Держава і право. Юри-

92 



дичні і політичні науки : зб . наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011 . — Вип. 53. — С. 4 2 6 - 4 3 1 . 

Досліджено чинне законодавство України 
щодо правового регулювання якості сільськогос¬ 
подарської продукції. Виокремлено та проаналі¬ 
зовано проблеми правового регулювання якості 
сільськогосподарської продукції в процесі її пе¬ 
реробки. Запропоновано доповнення до законів 
України, які регламентують процес переробки 
продукції даного виду. 

06.02.12.606. 
349.42:658.56 Бугера С. Якість сільськогоспо¬ 

дарської продукції як предмет аграрного права 
та методи її правового регулювання / Сергій 
Бугера / / Підприємництво, господарство і пра
во. — 2011. — № 10. — С. 8 3 - 8 5 . 

Відмічено, що саме вирощування сільськогос¬ 
подарських культур як процес праці є першоос¬ 
новою предмета аграрного права. Проаналізова¬ 
но правове регулювання предмета аграрного 
права. Обґрунтовано належність якості 
сільськогосподарської продукції до предмета аг¬ 
рарного права. Досліджено методи його право¬ 
вого регулювання. 

06.02.12.607. 
349.41(477):665.334.9 Гончар Ю. Ю. Законо¬ 

давче забезпечення вирощування ріпаку в Україні 
/ Ю. Ю. Гончар / / Бюлетень Міністерства юс¬ 
тиції України. — 2011. — № 8/9. — С. 113-118. 

Проаналізовано законодавче забезпечення 
щодо вирощування ріпаку в Україні. Запропоно¬ 
вано класифікацію правових норм, які регулю¬ 
ють цей процес. Виокремлено низку норматив¬ 
но-правових актів, які забезпечують збереження 
навколишнього середовища та здійснення еколо¬ 
гічної політики держави. Виявлено напрями роз¬ 
витку ріпаківництва. 

06.02.12.608. 
368.19(477):636 Горіславська І. До питання 

страхування сільськогосподарських тварин в 
Україні / Інна Горіславська, Антоніна Радчен-
ко / / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 8. — С. 111 -112 . 

Проаналізовано нормативно-правові акти, що 
регулюють порядок проведення страхування 
сільськогосподарських тварин. Вказано на існу¬ 
вання неузгодженості нормативно-правових 
актів. Визначено та досліджено проблемні пи¬ 
тання правового регулювання страхування 
сільськогосподарських тварин. Запропоновано 
способи усунення колізій у правовому регулю¬ 
ванні даного виду страхування. 

06.02.12.609. 
349.42(477):338.43 Гребенюк М. Правовий 

формат державно-правового регулювання забез¬ 
печення продовольчої безпеки в Україні / Мак
сим Гребенюк / / Підприємництво, господарство 
і право. — 2011. — № 9. — С. 1 0 3 - 1 0 6 . 

На підставі аналізу правових актів вітчизня-

ного законодавства розглянуто систему органів 
державної влади у сфері забезпечення продо¬ 
вольчої безпеки в контексті проведення адміні¬ 
стративної реформи в Україні. Рекомендовано 
запровадження правового механізму комплекс¬ 
ної взаємодії державних органів у сфері забезпе¬ 
чення продовольчої безпеки. Наголошено на не¬ 
обхідності посилити відповідальність за пору¬ 
шення законодавства щодо дотримання вимог 
якості та безпеки продовольства, екологічного 
маркування продукції, прискорити прийняття 
законопроекту «Про основи продовольчої безпе
ки України». 

06.02.12.610. 
349.42(477).001.362 Коваленко Т. Аналогія в 

аграрному праві України: умови та межі засто¬ 
сування / Т. Коваленко / / Вісник Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка. 
Юридичні науки. — К., 2 0 1 1 . — Вип. 88 . — 
С. 4 6 - 5 0 . 

Обґрунтовано можливість використання юри¬ 
дичної аналогії для подолання прогалин право¬ 
вого регулювання аграрних відносин. Визначено 
ознаки аналогії закону та аналогії права, умови 
та межі їх застосування для підвищення ефек¬ 
тивності правового впливу в аграрній сфері еко¬ 
номіки України. 

06.02.12.611. 
349.412.26 Покальчук М. Правове регулю¬ 

вання припинення діяльності сільськогоспо¬ 
дарських підприємств унаслідок припинення 
їхніх прав на землю / Михайло Покальчук / / 
Публічне право. — 2011. — № 3. — С. 3 2 7 - 3 3 2 . 

Досліджено термін «припинення права на 
землю». Проаналізовано підстави припинення 
права на земельну ділянку сільськогосподарсь¬ 
ких підприємств, які призводять до подальшого 
припинення діяльності с ільськогосподарських 
підприємств. Сформульовано визначення понят¬ 
тя припинення діяльності сільськогосподарських 
підприємств унаслідок припинення їхніх прав на 
землю. 

06.02.12.612. 
349.42(477):347.776 Полюхович Л. Деяк і 

організаційно-правові питання підвищення кон¬ 
курентоспроможності вітчизняного сільськогос¬ 
подарського товаровиробника в контексті вимог 
Світової організації торгівлі / Лілія Полюхович 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 10. — С. 8 6 - 8 9 . 

Визначено коло суб 'єктів , які вирощують в 
Україні товарну сільськогосподарську продук¬ 
цію. Окреслено систему нормативно-правових 
актів, що регулюють діяльність суб'єктів аграр¬ 
ного виробництва в Україні. Доповнено цю сис¬ 
тему угодами СОТ, які наповнюють новим 
змістом аграрне законодавство щодо здійснення 
сільськогосподарської діяльності . Визначено 
правові засади підвищення конкурентоспромож¬ 
ності вітчизняного сільськогосподарського това¬ 
ровиробника. 
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06.02.12.613. 
349.42(430):338.43 Рижко П. Про правові за¬ 

сади сільськогосподарської виробничої діяль¬ 
ності в Німеччині / Павло Рижко / / Підприєм¬ 
ництво, господарство і право. — 2011. — № 9. — 
С. 107-110 . 

Проанал і зовано правові засади здійснення 
с ільськогосподарського виробництва в Німеч¬ 
чині. Визначено систему аграрного законодав¬ 
ства, що регулює зазначені відносини. Зазна¬ 
чено, що систему аграрного з а к о н о д а в с т в а 
Ф Р Н у сфері регулювання сільськогосподарсь¬ 
кої виробничої д іяльност і в ієрархічній по¬ 
слідовності складають: загальні норми міжна¬ 
родного права; аграрне законодавство ЄС, яке 
т а к о ж має власну систему; федеральне зако¬ 
нодавство земель. 

06.02.12.614. 
349.42(477) .001.13 Статівка А. Про проект 

Закону України «Про сільське господарство 
України» / Анатолій Статівка, Віталій Юр-
кевич / / Підприємництво, господарство і право. 
— 2011. — № 8. — С. 1 0 4 - 1 1 0 . 

Обґрунтовано думку про необхідність прий¬ 
няття комплексного нормативно-правового акта 
на рівні закону щодо розвитку сільського госпо¬ 
дарства, що зумовлено не лише потребою регла¬ 
ментації суспільних аграрних відносин, а й при¬ 
кладами існування законів про функціонування 
інших галузей національної економіки. Проана¬ 
лізовано проблеми систематизації аграрного за¬ 
конодавства України. Запропоновано проект ЗУ 
«Про сільське господарство України». 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

Книги 

Див. 07.02.12.715. 

Статті 

06.02.12.615. 
349.6:504:340.122 Анісімова Г. В. Екологічна 

правоздатність громадян: природно-правові ас¬ 
пекти / Г. В. Анісімова / / Проблеми законності: 
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 
Х., 2011. — Вип. 114. — С. 8 2 - 9 2 . 

Проведено комплексне дослідження впливу 
природно-правої доктрини на правовий статус 
людини, зокрема, на його екологічну право¬ 
здатність. Проаналізовано початкові методо¬ 
логічні основи концепції природного права у 
сфері екологічного права. Обґрунтовано 
доцільність зміни концептуальних підходів до 
екологічної правоздатності із врахуванням поло¬ 
жень природно-правої доктрини. Обґрунтовано 
думку щодо доцільності удосконалення екологіч¬ 
ного законодавства. 

06.02.12.616. 
349.6:502.06(477+438).001.36 Антонюк У. В. 

Державно-правовий механізм охорони навко¬ 
лишнього природного середовища в Україні і 
Польщі: порівняльний аналіз / У. В. Антонюк 
/ / Університетські наукові записки: Часопис 
Хмельниц. ун-ту управління та права: Право . 
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2011. 
— Вип. 4. — С. 2 0 1 - 2 0 6 . 

Проаналізовано поняття, особливості та сис¬ 
тему органів державного управління у галузі 
охорони навколишнього природного середовища 
в Україні та Польщі. Зроблено висновок про 
спільні та відмінні риси в державно-правовому 
механізмі охорони навколишнього природного 
середовища цих країн. 

06.02.12.617. 
349.6:551.583 Бобылев С. Н. Зеленая эконо

мика: перспективы для России / С. Н. Бобылев 
/ / Экологическое право. — 2011 . — № 6 . — 
С. 3 9 - 4 1 . 

Рассмотрена зеленая экономика в контексте 
борьбы с глобальным изменением климата и 
перспективного направления выхода из финан¬ 
сово-экономического кризиса, приоритетной осо¬ 
бенностью которой является радикальное повы¬ 
шение энергоэффективности. Сделан вывод, что 
российское государство должно активно стиму¬ 
лировать и поддерживать энергоэффективные 
мероприятия, проведение геолого-разведочных 
работ в перспективных регионах, повышение 
отдачи имеющихся месторождений и вместе с 
тем затормозить (а в случае некоторых мегапро-
ектов и заморозить) разработку и эксплуатацию 
наиболее затратных со сложными экологически¬ 
ми условиями новых месторождений. 

06.02.12.618. 
349.6:504 Боголюбов С. А. Главное — прогно¬ 

зирование реализации экологической политики / 
С. А. Боголюбов / / Экологическое право. — 
2011. — № 6. — С. 2 - 9 . 

Отмечено, что единая государственная эколо¬ 
гическая политика призвана вобрать в себя за¬ 
крепленные в праве и оправдавшие себя на 
практике принципы охраны окружающей среды, 
провозгласить ее цель — обеспечение жизни и 
здоровья человека. Главное — прогнозировать 
реализацию экологической политики, наладить 
соблюдение экологических прав граждан, обес¬ 
печить выполнение экологической функции госу¬ 
дарства. 

06.02.12.619. 
342.72/73:504.03 Бондаренко В. Щодо питан¬ 

ня визначення особливостей адміністративно-
правової охорони екологічних прав громадян / 
Вікторія Бондаренко / / Публічне право. — 
2011. — № 4. — С. 2 8 9 - 2 9 5 . 

Зазначено, що адміністративно-правова охо¬ 
рона екологічних прав громадян здійснюється 
великою кількістю суб'єктів публічного права. 
Визначено особливості адміністративно-правової 
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охорони екологічних прав громадян через де¬ 
тальний розгляд системи взаємопов 'язаних і 
взаємодоповнювальних складових адміністратив¬ 
но-правової охорони екологічних прав громадян. 
Визначено, що адміністративно-правова охорона 
екологічних прав громадян здійснюється суб'єк¬ 
тами публічного права у двох основних формах: 
правотворчій та правозастосовній. 

06.02.12.620. 
349.42:504 Бугера С. І. Правові питання за¬ 

безпечення екологічної безпеки сільськогоспо¬ 
дарської продукції / С. І. Бугера / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 2 8 6 - 2 8 9 . 

Досліджено проблеми правового регулюван¬ 
ня екологічної безпеки сільськогосподарської 
продукції. Вивчено стан законодавства з даних 
питань та розроблено практичні рекомендації 
щодо його вдосконалення. Зокрема, запропоно¬ 
вано розробити Положення про забезпечення 
екологічної безпеки земель сільськогосподарсь¬ 
кого призначення та План еколого-агрохімічного 
районування земель для виробництва екологічно 
безпечної сільськогосподарської продукції. 

06.02.12.621. 
351.777.61(477+4) Гетьман А. П. Проблемы 

сближения законодательства Украины об обра¬ 
щении с отходами с принципами и стандартами 
Европейского Союза / А. П. Гетьман, В. И. Ло
зо / / Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2011 . — 
Вип. 114. — С. 7 1 - 8 2 . 

Отмечено, что постоянно растущее производ¬ 
ство отходов стало одним из негативных побоч¬ 
ных эффектов экономического развития и роста 
потребления. Проанализировано законодатель¬ 
ство Украины и ЕС в сфере обращения с отхо¬ 
дами. Обращено внимание на ряд мер, которые 
ЕС провел в жизнь, чтобы обеспечить эффек¬ 
тивную защиту здоровья граждан. Обобщены 
принципы правового регулирования обращения 
с отходами в системе ЕС. 

06.02.12.622. 
35.072.2(477):349.6 Головкін О. В. Держав¬ 

ний контроль і нагляд у сфері охорони довкілля 
як складова екологічної політики України / 
О. В. Головкін / / Часопис Київського універси¬ 
тету права. — 2011. — № 4. — С. 2 9 0 - 2 9 3 . 

Проаналізовано питання щодо державного 
контролю і нагляду у сфері охорони довкілля як 
складової екологічної політики України. Запро¬ 
поновано шляхи оптимізації системи державного 
контролю і нагляду у цій сфері. 

06.02.12.623. 
35.072.2(477):349.6 Головкін О. В. Співвідно¬ 

шення і взаємодія державного та громадського 
контролю в галузі охорони довкілля в Україні / 
О. В. Головкін / / Держава і право. Юридичні і 
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 
К., 2011 . — Вип. 53. — С. 4 1 8 - 4 2 6 . 

Досліджено співвідношення і взаємодію дер¬ 
жавного та громадського контролю в галузі охо¬ 
рони довкілля в Україні. Проаналізовано юри¬ 
дичну природу цих видів контролю у галузі охо¬ 
рони довкілля. Запропоновано шляхи вдоскона¬ 
лення правового регулювання у зазначеній 
сфері. 

06.02.12.624. 
349.6:35.072.2:502.06(477) Головкін О. В. 

Форми державного контролю у сфері охорони 
навколишнього середовища в Україні / О. В. Го-
ловкін / / Університетські наукові записки: Ча¬ 
сопис Хмельниц. ун-ту управління та права: 
Право . Економіка. Управління. — Хмельниць¬ 
кий, 2011 . — Вип. 4. — С. 1 9 4 - 2 0 0 . 

Досліджено поняття форми державного конт¬ 
ролю у сфері охорони навколишнього середови¬ 
ща в Україні. Запропоновано класифікацію форм 
державного контролю у цій сфері. Проаналізова¬ 
но їхню юридичну природу та зміст. 

06.02.12.625. 
349.6(477) Добробог Л. Методологія еколо¬ 

гічного права / Людмила Добробог / / Під¬ 
приємництво, господарство і право. — 2011. — 
№ 10. — С. 9 0 - 9 2 . 

Відмічено, що непослідовність і недоско¬ 
налість законодавчого регулювання екологічних 
відносин в Україні є закономірним наслідком 
того, що немає чітко окреслених і науково вива¬ 
жених методологічних засад їх дослідження. 
Розглянуто систему принципів, підстав і методів 
дослідження екологічного права. Акцентовано 
увагу на необхідності переосмислення ідеологіч¬ 
них догм у цій сфері. 

06.02.12.626. 
349.6(477):338.246 Євстігнєєв А. Основні заса¬ 

ди (стратегія) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року як джерело права 
екологічної безпеки / Андрій Євстігнєєв / / 
Юридична Україна. — 2011. — № 9. — С. 6 9 - 7 3 . 

Проаналізовано правове регулювання націо¬ 
нальної екологічної політики України у сфері 
забезпечення екологічної безпеки на рівні Ос¬ 
новних засад (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2020 р. Виявлено 
його особливості та недоліки. Запропоновано 
внести відповідні зміни і доповнення до назва¬ 
них Основ щодо посилення ефективності вказа¬ 
ного регулювання. 

06.02.12.627. 
351.777(470.345) Жочкина И. Н. Современ¬ 

ное состояние и перспективы развития системы 
органов экологического управления в регионах 
(на примере Республики Мордовия) / 
И. Н. Жочкина / / Экологическое право. — 2011. 
— № 6. — С. 2 4 - 2 8 . 

Статья посвящена анализу проблем и реше¬ 
нию вытекающих из этого задач развития систе-
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мы органов экологического управления в 
субъектах РФ. Исследована современная струк¬ 
тура органов экологического управления в Рес¬ 
публике Мордовия, выявлены проблемы органи
зации и построения указанной системы, а также 
определены направления возможного перспек¬ 
тивного ее развития. 

06.02.12.628. 
349.6:504.06:332.33 Иванова Е. Н. Значение 

государственного кадастрового учета особо ох¬ 
раняемых природных территорий / Е. Н. Ивано¬ 
ва / / Экологическое право. — 2011. — № 6. — 
С. 2 8 - 3 0 . 

Проанализирована роль государственного ка¬ 
дастрового учета в системе мер по охране приро¬ 
ды. Приведены данные государственного кадаст¬ 
ра недвижимости в отношении ряда особо охра¬ 
няемых природных территорий. Предложены спо¬ 
собы совершенствования процедуры учета особо 
охраняемых природных территорий для целей 
сохранения благоприятной окружающей среды. 

06.02.12.629. 
349.6:504(470) Киблицкая О. А. Приоритеты 

современной экологической политики Россий¬ 
ского государства (историко-правовой обзор) / 
О. А. Киблицкая / / Юристъ-правоведъ. — 2011. 
— № 3. — С. 104-107 . 

Статья посвящена историко-правовому обзо¬ 
ру экологической правовой политики Российско¬ 
го государства. Особое внимание уделено ее 
приоритетам в современных условиях. Подчерк¬ 
нута актуальность основательного теоретико-
правового осмысления и историко-правового 
анализа состояния экологической безопасности 
на национальном уровне. 

06.02.12.630. 
349.6(477):351.073.52 Краснова М. Фінансу¬ 

вання природоохоронних заходів у системі 
реалізації еколого-правових договорів в Україні 
/ М. Краснова / / Вісник Київського національ
ного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні 
науки. — К., 2011. — Вип. 88. — С. 7 - 1 0 . 

Проаналізовано положення чинного законо¬ 
давства України, які забезпечують реалізацію 
державно-приватного партнерства в галузі еко¬ 
логії, в тому числі шляхом договірного фінансу¬ 
вання здійснення природоохоронних заходів за 
рахунок коштів державного бюджету та фондів 
охорони навколишнього природного середовища. 
У висновках зазначено, що в Україні формується 
цілісна система, яка здатна залучити на договір¬ 
них умовах ефективних виконавців зазначених 
заходів, і тим самим спрямована на досягнення 
паритету публічних і приватних інтересів у галузі 
використання природних ресурсів, охорони довк¬ 
ілля та забезпечення екологічної безпеки. 

06.02.12.631. 
347.441:349.6 Краснова С. Організаційно-пра¬ 

вові гарантії незалежного укладання та реалі¬ 
зації договорів в екологічному праві / С. Крас-

нова / / Вісник Київського національного універ¬ 
ситету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 
2011 . — Вип. 87. — С. 1 2 - 1 6 . 

Проаналізовано положення еколого-правової 
науки та законодавства щодо розширення сфер 
правових зв 'язків між органами державної вла¬ 
ди, органами місцевого самоврядування та 
суб 'єктами, діяльність яких реалізується в га¬ 
лузі використання природних ресурсів, охорони 
довкілля та забезпечення екологічної безпеки на 
договірних умовах. Звернуто увагу на те, що 
такі зв 'язки, з одного боку, вказують на мож¬ 
ливість реалізації повноважень цих осіб у зазна¬ 
ченій сфері на умовах договорів, з іншого — 
визначають існуючу систему державних органів 
та їх повноваження як гарантії реалізації прав 
суб 'єкт ів господарювання в сучасних умовах 
розвитку суспільства. 

06.02.12.632. 
351.777:629.73 Краснова Ю. Інформаційно-

прогностичні засоби забезпечення екологічної 
безпеки в галузі авіації / Ю. Краснова / / Вісник 
Київського національного університету ім. 
Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011 . — 
Вип. 87. — С. 5 2 - 5 5 . 

На підставі загальних положень та визначень 
права екологічної безпеки викладено теоретичні, 
законодавчі та практичні засади інформаційно-
прогностичних засобів забезпечення екологічної 
безпеки в галузі авіації. Зазначено, що інформа¬ 
ційно-прогностичні засоби є досить суттєвим 
чинником механізму забезпечення екологічної 
безпеки в галузі авіації. Від ефективності їх 
виконання та дотримання спеціально уповнова¬ 
женими органами державної влади, місцевого 
самоврядування, а також суб'єктами екологічно 
шкідливої діяльності залежить екологічна обста¬ 
новка держави в цілому. 

06.02.12.633. 
347.12(477):628.4.047 Кронда О. Ю. Об'єкти 

правовідносин у сфері зберігання та захоронен-
ня радіоактивних відходів / О. Ю. Кронда / / 
Держава і право. Юридичні і політичні науки : 
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 4 4 9 - 4 5 4 . 

Розглянуто загальнотеоретичні підходи до 
поняття «об'єкт правовідносин» та виокремлено 
об 'єкти правовідносин у сфері поводження з 
радіоактивними відносинами. Проаналізовано 
об 'єкти правовідносин у сфері зберігання та 
захоронення радіоактивних відходів. Зроблено 
пропозицію щодо змін до ЗУ «Про поводження 
з радіоактивними відходами» в частині, що сто¬ 
сується класифікації об 'єктів правовідносин у 
сфері зберігання та захоронення РАВ. 

06.02.12.634. 
342.9:351.777(477) Липій Є. Адміністративно-

правова охорона екологічних прав громадян: су¬ 
часний стан та шляхи вдосконалення / Є. Липій 
/ / Вісник Київського національного університе-
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ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011. 
— Вип. 89. — С. 1 1 4 - 1 1 5 . 

Охарактеризовано сучасний стан роботи 
органів державної влади щодо охорони екологіч¬ 
них прав громадян. На основі комплексного ана¬ 
лізу міжнародного досвіду надано ґрунтовні про¬ 
позиції щодо вдосконалення адміністративно-
правової охорони екологічних прав громадян в 
Україні. 

06.02.12.635. 
349.6:504.55(477) Лісова Т. В. Актуальні пи¬ 

тання правового забезпечення вимог екологічної 
безпеки при використанні надр / Т. В. Лісова / / 
Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2011 . — 
Вип. 113. — С. 4 0 - 4 7 . 

Проаналізовано чинне законодавство України 
щодо правового регулювання екологічної безпе¬ 
ки при використанні надр. Наголошено, що для 
такого об'єкта правової охорони, як надра, важ¬ 
ливе значення мають комплексність їх експлуа¬ 
тації й охорона. Проаналізовано існуючі пробле¬ 
ми правового забезпечення вимог екологічної 
безпеки при використанні надр. Запропоновано 
можливі варіанти їх вирішення шляхом удоско¬ 
налення чинного законодавства України у сфері 
охорони надр. 

06.02.12.636. 
349.6:504 Мирошниченко А. И. Социально-

правовые формы экологического императива 
современности / А. И. Мирошниченко / / 
Юристъ-правоведъ. — 2011. — № 2. — С. 4 7 - 5 0 . 

Исследованы социально-правовые формы 
экологического императива, который рассматри¬ 
вается как содержание современной экологичес¬ 
кой политики большинства государств. Отмеча¬ 
ется, что в качестве правовой формы выступает 
механизм реализации экологической политики, 
представляющей собой деятельность органов го¬ 
сударственной власти и иных субъектов эколо¬ 
гического процесса, направленную на регулиро¬ 
вание отношений общества и природы. 

06.02.12.637. 
351.746.1:504 Платонов Ю. Н. Экологическая 

компонента национальной безопасности / Юрий 
Николаевич Платонов / / Ж у р н а л российского 
права. — 2011. — № 8. — С. 2 6 - 3 3 . 

Представлен политико-правовой анализ эко¬ 
логической компоненты национальной безопас¬ 
ности РФ, в основу которого положены новая 
редакция Закона РФ «О безопасности» и Стра¬ 
тегия национальной безопасности РФ. Рассмот¬ 
рены угрозы безопасности России в экологичес¬ 
кой сфере и их взаимосвязь с другими сферами 
жизнедеятельности государства. Правовой ба¬ 
зис системы обеспечения национальной безопас¬ 
ности России в экологической сфере должен 
быть интегрирован в формирующуюся правовую 
систему глобальной экологической 
безопасности. 

06.02.12.638. 
349.6(477):504.38 Прохоренко К. Аксіологічні 

питання об 'єктивації клімату в екологічному 
праві України / К. Прохоренко / / Вісник Київ¬ 
ського національного університету ім. Т. Шев¬ 
ченка. Юридичні науки. — К., 2011. — Вип. 87. 
— С. 7 1 - 7 3 . 

Проаналізовано нормативно-правові та докт-
ринальні підходи до визначення клімату в еколо¬ 
гічному праві та правового регулювання діяль¬ 
ності, що на нього впливає. Вказано на не¬ 
обхідність об'єктивації універсального визначен¬ 
ня клімату в правовому регулюванні середови-
щеохоронного та антропоохоронного блоків еко-
лого-правових відносин, що в сукупності форму¬ 
ють предмет правового регулювання впливів 
діяльності на клімат. 

06.02.12.639. 
349.6(477):504.38 Прохоренко К. Стратегічні 

питання правового регулювання охорони кліма¬ 
ту в Україні / К. Прохоренко / / Вісник Київсь¬ 
кого національного університету ім. Т. Шевчен¬ 
ка. Юридичні науки. — К., 2011. — Вип. 88. — 
С. 6 0 - 6 3 . 

Констатовано, що на даний час в Україні 
відсутня цілісна стратегія та комплексне право¬ 
ве регулювання охорони клімату як самостійно¬ 
го напрямку екологічної політики держави. Про¬ 
аналізовано стан розвитку чинного законодав¬ 
ства України щодо охорони клімату з точки зору 
діючої Стратегії державної екологічної політики. 
Рекомендовано на законодавчому рівні встано¬ 
вити національну мету щодо стабілізації концен¬ 
трації парникових газів в Україні до 2020 р. 
Вказано на необхідність розробки і затверджен¬ 
ня національних та регіональних планів з адап¬ 
тації до зміни клімату та планів пом'якшення 
змін клімату з урахуванням міжнародних реко¬ 
мендацій та національних особливостей. 

06.02.12.640. 
347.426.6:342.7:349.6 Решетник Л. Окремі 

теоретичні питання щодо диференціації шкоди, 
заподіяної порушенням права громадян на еко¬ 
логічну безпеку / Леся Решетник / / Юридична 
Україна. — 2011. — № 8. — С. 9 7 - 1 0 1 . 

Досліджено теоретичні питання поділу шко¬ 
ди, заподіяної порушенням екологічних прав 
громадян. Запропоновано здійснити поділ шкоди 
на: майнову і моральну; пряму і непряму; реаль
ну шкоду і неотримані прибутки; екогенну та 
антропогенну шкоду. 

06.02.12.641. 
349.6:504.06(470) Хлуденёва Н. И. Границы 

правового регулирования охраны окружающей 
среды / Н. И. Хлуденёва / / Экологическое пра¬ 
во. — 2011. — № 6. — С. 2 0 - 2 4 . 

Проведен анализ основных проблем и тен¬ 
денций в развитии экологического права, пока¬ 
зывающих направления изменения границ пра¬ 
вового регулирования экологических отноше¬ 
ний. Содержащиеся в статье тезисы позволяют 
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оценить влияние отдельных факторов на измене¬ 
ние границ правового регулирования охраны 
окружающей среды в РФ. 

06.02.12.642. 
34.03:614.8(477) Шараєвська Т. А. Проблеми 

юридичної відповідальності за порушення вимог 
законодавства щодо захисту територій і грома¬ 
дян у разі надзвичайних екологічних ситуацій в 
Україні / Т. А. Шараєвська / / Часопис Київсько
го університету права. — 2011 . — № 4 . — 
С. 3 0 4 - 3 0 8 . 

Досл іджено правові проблеми юридичної 
відповідальності за порушення вимог законодав¬ 
ства щодо захисту територій і громадян у разі 
надзвичайних екологічних ситуацій в Україні 
Проаналізовано особливості адміністративної, 
цивільно-правової, кримінальної, дисциплінарної 
відповідальності в досліджуваній сфері. Внесено 
пропозиції із вдосконалення законодавства та 
правозастосовної практики у сфері захисту те¬ 
риторій і громадян за умов надзвичайних еколо¬ 
гічних ситуацій шляхом запровадження спе¬ 
ціальних норм щодо відповідальності посадових 
та службових осіб за порушення вимог законо¬ 
давства в досліджуваній сфері. 

06.02.12.643. 
347.122:368.8:504 Шоха Т. Майновий інтерес 

як предмет договору екологічного страхування / 
Т. Шоха / / Вісник Київського національного уні¬ 
верситету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — 
К., 2011 . — Вип. 89. — С. 8 3 - 8 7 . 

Висвітлено загальні засади майнового інтере¬ 
су у страхуванні. Проаналізовано особливості 
майнових інтересів в екологічному страхуванні, 
а також розглянуто їх у співвідношенні з інтере¬ 
сами екологічними. Звернуто увагу, що серед 
науковців не існує єдиної точки зору щодо по¬ 
няття страхового інтересу (майновий інтерес в 
страхуванні) і з приводу того, чи вважати такий 
інтерес предметом або об 'єктом страхування. 
У висновках зазначено, що екологічний немай-
новий інтерес не входить до складу предмета до¬ 
говору екологічного страхування, межі якого 
визначаються на сьогодні згідно з вимогами 
страхового та цивільного законодавства. 

06.02.12.644. 
349.6(477):007 Юрескул В. А. Щодо законо¬ 

давчо закріпленої процедури отримання еколо¬ 
гічної інформації / В. А. Юрескул / / Держава і 
право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. 
пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. — К., 2 0 1 1 . — Вип. 53 . — 
С. 4 3 1 - 4 3 6 . 

Досліджено порядок отримання екологічної 
інформації, передбачений ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації». Здійснено його порівнян¬ 
ня з положенням ЗУ «Про звернення громадян». 
Звернуто увагу, що положення проекту ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації» не були 
погоджені з положеннями Ц К України, іншими 
законами України та нормативними актами та 

вказано на вирішення вказаних неузгоджень. 
Відмічено, що зазначені, а також багато інших 
зауважень не були доопрацьовані належним чи¬ 
ном. 

06.02.12.645. 
349.6 Ярощук В. Г. Теоретико-правові аспек

ти екологічної безпеки / В. Г. Ярощук / / Держа¬ 
ва і право. Юридичні і політичні науки : зб. 
наук. пр. / Ін-т д е р ж а в и і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 4 4 3 - 4 4 9 . 

Досліджено правову природу екологічної без¬ 
пеки в рамках одного з найдискусійніших питань 
еколого-правової науки — про антропоцентрич-
ний і біоцентричний підходи до регулювання 
екологічних правовідносин. Зазначено, що прин¬ 
цип екологічної безпеки спрямовує правове ре¬ 
гулювання екологічних відносин на своєчасне 
виявлення, попередження та усунення існуючих 
і потенційних небезпек антропогенного та при¬ 
родного характеру. 

Див. також: 01.02.12.91. 

ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО 

Статті 

06.02.12.646. 
343.23:349.41(477) Берзін П. Проблеми ви¬ 

значення окремих ознак складу незаконного за-
володіння ґрунтовим покривом (поверхневим 
шаром) земель (ст. 239 1 КК України) / П. Берзін 
/ / Вісник Київського національного університе¬ 
ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011. 
— Вип. 89. — С. 9 - 1 3 . 

Досліджено зміст окремих ознак складів неза¬ 
конного заволодіння ґрунтовим покривом земель, 
передбачених у ст. 239 1 КК України. Визначено 
відсутність відповідності змісту цих ознак поло¬ 
женням чинного земельного законодавства. 

06.02.12.647. 
349.6:504.4 Григор'єва Т. Деякі питання щодо 

правового стимулювання збереження й захисту 
водних живих ресурсів / Тетяна Григор'єва / / 
Юридична Україна. — 2011. — № 8. — С. 9 2 - 9 6 . 

Проаналізовано питання правового стимулю¬ 
вання захисту й охорони водних живих ресурсів. 
Стимулювання розглянуто як єдність двох 
відносних протилежностей — заохочення й 
відповідальності за порушення законодавства у 
цій галузі. Обґрунтовано думку щодо аналізу 
норми права не тільки щодо юридичної відпові¬ 
дальності, а й щодо матеріального й морального 
заохочення за позитивну діяльність відповідних 
суб 'єкт ів у сфері охорони водних живих ре¬ 
сурсів. Щодо практичних рекомендацій, то реко¬ 
мендовано передбачити відповідні пільги в опо¬ 
даткуванні тих підприємств, установ та органі¬ 
зацій, які ефективно вживають відповідних за¬ 
ходів з охорони водних живих ресурсів. 
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06.02.12.648. 
349.6:630(477)"1948" Киндюк Б. Правовые и 

организационные основы реализации «сталин¬ 
ского плана преобразования природы» 1948 г. в 
сфере лесоводства в Украине / Борис Киндюк 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 12. — С. 126 -129 . 

Рассмотрены организационно-правовые осно¬ 
вы реализации в Украине «сталинского плана 
преобразования природы» 1948 г. в сфере лесо¬ 
водства. Исследованы причины принятия этого 
законодательного акта, его содержание, основ¬ 
ные направления. Сделан вывод, что «сталин¬ 
ский» план 1948 г. являлся серьезно и профес¬ 
сионально подготовленным законодательным ак¬ 
том, предусматривающим для Украины карди¬ 
нальные сдвиги в деле создания искусственных 
лесов. 

06.02.12.649. 
349.6(477):630 Кіндюк Б. В. Принципи україн¬ 

ського лісового права / Б. В. Кіндюк / / Держа¬ 
ва і право. Юридичні і політичні науки : зб. 
наук. пр. / Ін-т д е р ж а в и і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 4 5 4 - 4 6 0 . 

Проаналізовано підходи науковців щодо ви¬ 
значення поняття принципів права. Обґрунтова¬ 
но та сформульовано десять принципів україн¬ 
ського лісового права. Викладено їхній зміст і 
показано відображення в нормативно-правових 
документах. 

06.02.12.650. 
349.6:504.74 Лейба Л. В. Проблеми й особли¬ 

вості правового забезпечення охорони тваринно¬ 
го світу / Л. В. Лейба / / Проблеми законності : 
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 
X., 2011. — Вип. 113. — С. 4 8 - 5 7 . 

Проаналізовано систему д ж е р е л права, що 
регулюють відносини у сфері охорони тваринно¬ 
го світу. З 'ясовано особливості правового забез¬ 
печення цієї охорони. Звернуто увагу на те, що 
правова охорона об 'єктів тваринного світу не 
може бути ефективною в межах законодавства 
окремої держави. Досліджено міжнародні дого¬ 
вори у досліджуваній сфері та визначено ос¬ 
новні напрямки міжнародно-правової охорони 
тваринного світу. Обґрунтовано думку щодо не¬ 
обхідності адаптації національного законодав¬ 
ства України у сфері фауни до законодавства 
ЄС. 

06.02.12.651. 
349.414:504.55 Макаренко О. Ю. Проблеми 

співвідношення права використання надр та 
землекористування / О. Ю. Макаренко / / Уні
верситетські наукові записки: Часопис Хмель-
ниц. ун-ту управління та права: Право. Економі¬ 
ка. Управління. — Хмельницький, 2 0 1 1 . — 
Вип. 4. — С. 2 0 7 - 2 1 3 . 

Проведено порівняльний аналіз права вико¬ 
ристання надр та землекористування. З 'ясовано 

критерії (ознаки) розмежування відносин з «над-
рокористування» та «землекористування». За¬ 
пропоновано визначення права землекористу¬ 
вання для використання надр. 

06.02.12.652. 
349.6(477):630 Марфіна Н. В. Актуальні пи¬ 

тання організації державного управляння лісо¬ 
вим господарством в Україні / Н. В. Марфіна / / 
Держава і право. Юридичні і політичні науки : 
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011 . — Вип. 53 . 
— С. 4 3 7 - 4 4 3 . 

Викладено узагальнений аналіз структури 
державного управління лісами та лісовими гос¬ 
подарствами України. Висвітлено проблемні пи¬ 
тання організації структури управління у 
відповідній сфері та наведено обґрунтування 
впровадження змін до системи державного уп¬ 
равління в галузі лісового господарства. Дослі¬ 
джено зміст функції органів державного управ¬ 
ління лісами і запропоновано перерозподіл цих 
функцій з метою уникнення багатократних дуб¬ 
лювань. 

06.02.12.653. 
349.6(477):630 Печуляк В. П. Лісове право 

України: теоретико-правові питання, визначення 
/ В. П. Печуляк / / Часопис Київського універ¬ 
ситету права. — 2011. — № 4. — С. 3 0 1 - 3 0 4 . 

Проаналізовано розвиток правової думки в 
галузі лісів та лісового господарства та виок¬ 
ремлено кілька основних її компонентів. Розкри¬ 
то проблемні питання теоретичного та практич¬ 
ного характеру щодо визначення та розуміння 
змісту лісового права. Сформульовано поняття 
«лісове поняття» . Наведено пропозиції щодо 
вдосконалення відносин державного регулюван¬ 
ня у сфері лісового господарства. 

06.02.12.654. 
351.813.12 Федотова О. Правовий режим 

ділянок суходолу, створених на території морсь¬ 
кого порту / Олександра Федотова / / Під¬ 
приємництво, господарство і право. — 2011. — 
№ 10. — С. 9 7 - 1 0 0 . 

Вказано на нечітке визначення правового 
режиму намитих площ суходолу. Розглянуто 
підхід до розуміння поняття «намиті території 
портів». Проаналізовано їх правовий режим. 
Рекомендовано затвердити перелік документів, 
на підставі яких мають видаватися дозволи на 
проведення робіт на земельних ділянках водних 
об 'єктів ; до цих документів доречно віднести 
лише документи, що підтверджують статус заяв¬ 
ника та проекти, а для робіт з будівництва та 
намиву або висипу територій — документи, що 
підтверджують право на земельну ділянку. 

06.02.12.655. 
349.6:502.7(477) Шарапова С. В. Актуальні 

проблеми правової охорони територій та 
об 'єктів природо-заповідного фонду України / 
С. В. Шарапова / / Проблеми законності : акад. 
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зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. 
ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 
2011. — Вип. 113. — С. 5 7 - 6 4 . 

Звернуто увагу на недостатній рівень дер¬ 
жавного управління щодо збереження режиму 
природних об 'єктів природо-заповідного фонду 
України. Проаналізовано екологічне законодав¬ 
ство України, яке регулює правовий режим те¬ 
риторій та об'єктів природо-заповідного фонду 

України. Розглянуто структуру державного уп¬ 
равління у сфері їх охорони й використання. 
Запропоновано заходи щодо підвищення ефек¬ 
тивності правової охорони за рахунок поліпшен¬ 
ня системи управління у сфері організації, охо¬ 
рони й використання вказаного фонду. 

Див. також: 01.02.12.77. 
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12.00.07. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

Книги 

07.02.12.656. 
342.922:346.546.4(477) Біла-Тіунова Л. Р. Адм¬ 

іністративна відповідальність за порушення анти¬ 
монопольного законодавства України : монографія 
/ Л. Р. Біла-Тіунова, К. В. Бондаренко, В. Р. Кра
вець ; НУ ОЮА. — О. : Фенікс, 2011. — 215 с. 

На основі аналізу законодавства України, 
матеріалів судової практики і практики Антимо¬ 
нопольного комітету України, науково-теоретич¬ 
них робіт досліджено теоретико-правові засади 
адміністративної відповідальності за порушення 
антимонопольного законодавства України. Про¬ 
аналізовано склади правопорушень, за які пе¬ 
редбачено настання адміністративної відпові¬ 
дальності, а також особливості, порядок притяг¬ 
нення і порядок оскарження рішень про притяг¬ 
нення до адміністративної відповідальності. 
Приділено увагу історичному аспекту становлен¬ 
ня та розвитку антимонопольного законодавства 
в Україні та зарубіжних країнах. 

07.02.12.657. 
35.082.4(477) Біла-Тіунова Л. Р. Службова 

кар 'єра в Україні : монографія / Л. Р. Біла-Тіу-
нова. — О. : Фенікс, 2011. — 540 с. 

Досліджено питання історіографії, визначен¬ 
ня, особливостей і видів службової кар 'єри як 
правової категорії, стан її правового регулюван¬ 
ня, організаційний аспект, структуру, режим і 
управління нею. Визначено галузеву прина¬ 
лежність службової кар 'єри державних служ¬ 
бовців. Виокремлено основні елементи її орган¬ 
ізаційного аспекту, структури і режиму. Охарак¬ 
теризовано цілі і механізм державного управлін¬ 
ня службовою кар'єрою. Визначено основні на¬ 
прямки щодо удосконалення адміністративно-
правового регулювання службової кар'єри. 

07.02.12.658. 
35.08(063) Виклики і стратегічні орієнтири 

розвитку людського потенціалу державного уп¬ 
равління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Новгород-Сіверський, Чернігів. обл., 1 4 ¬ 
16 черв. 2011 р.) / Чернігів. держ. технол. ун-т. 
— Чернігів, 2011. — 215 с. 

Представлено доповіді учасників Міжнародної 
науково-практичної конференції «Виклики та 
стратегічні орієнтири розвитку людського потен¬ 
ціалу державного управління, що проходила у 
червні 2011 року у м. Новгород-Сіверський за 
участі провідних науковців та експертів у галузі 
державного управління, представників провідних 
ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців для 
сфери державного управління, наукових установ, 
національних і галузевих академій наук України, 
Брянської обл. РФ та Гомельської обл. РБ. 

07.02.12.659. 
342.9(477)(075.8) Ківалов С. В. Адміністра¬ 

тивне право України : навч. посіб. / С. В. Ківа-
лов, Л. Р. Біла-Тіунова ; НУ ОЮА. — 5-те вид., 
переробл. і допов. — О. : Фенікс, 2011. — 400 с. 

У навчальному посібнику представлено на¬ 
вчальний план дисципліни «Адміністративне пра¬ 
во України» (для студентів денної, заочної, очно-
заочної форм навчання, юридичного коледжу), а 
також робоча програма з означеної дисципліни 
та плани семінарських занять. Представлено пи¬ 
тання для самоконтролю із загальної частини ад¬ 
міністративного права України (для заліку) та з 
адміністративного права України (для іспиту). 
Запропоновано методичні рекомендації для вико¬ 
нання курсової та контрольної роботи з адмініст¬ 
ративного права. У додатках викладено адмініст¬ 
ративне право України у схемах. 

07.02.12.660. 
342.26(477).001.73 Реформування адміністра¬ 

тивно-територіального устрою: український та 
зарубіжний досвід : монографія / І. О. Кресіна, 
К. М. Вітман, А. В. Береза [та ін.] ; за ред. 
І. О. Кресіної; Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К. : Логос, 2011. — 
400 с. 

Представлено політико-правовий аналіз адмі¬ 
ністративно-територіального устрою України та 
наукових підходів до його реформування. Роз¬ 
глянуто залежність адміністративно-територі¬ 
альної реформи від рівня розвитку демократич¬ 
них інститутів, громадянського суспільства, її 
вплив на реалізацію політичних, економічних, 
соціальних реформ у державі . В історичній рет-
роспективі виділено закономірності циклічного 
розвитку системи адміністративно-територіаль¬ 
ного устрою. Детально досліджено зарубіжний 
досвід реформи адміністративно-територіального 
устрою, системи місцевого самоврядування у за¬ 
рубіжних країнах, визначено їх завдання, особ¬ 
ливості здійснення на сучасному етапі, перспек¬ 
тиви використання в Україні європейського дос¬ 
віду. 

Автореферати 

07.02.12.661. 
342.951(477)(043.3) Бєлкін М. Л. Адміністра¬ 

тивно-правові засади забезпечення діяльності 
інститутів спільного інвестування в Україні : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / 
Бєлкін Марк Леонідович ; Нац. ун-т біоресурсів 
і природокористування України. — К., 2012. — 
20 с. 

Досліджено засоби адміністративно-правово¬ 
го забезпечення діяльності інститутів спільного 
інвестування в Україні, яке здійснене на 
підставі аналізу публічно-правової складової в 
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діяльності цих інститутів. Проаналізовано місце 
адміністративно-правових відносин у системі 
відносин у сфері спільного інвестування. Здій¬ 
снено їх порівняння з Директивою 8 5 / 6 1 1 / Є Е С 
від 20 грудня 1985 р. Систематизовано засоби 
адміністративно-правового забезпечення діяль¬ 
ності інститутів спільного інвестування в Ук¬ 
раїні та адміністративно-правові відносини, які 
складаються при реалізації цих засобів. Сформу¬ 
льовано рекомендації щодо удосконалення ук¬ 
раїнського законодавства у сфері діяльності 
інститутів спільного інвестування. 

07.01.12.662. 
351.475.5-057.36(477)(043.3) Мазепа М. М. 

Адміністративно-правові засади правоохоронної 
діяльності Державної служби охорони при МВС 
України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.07 / Мазепа Микола Миколайович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — X., 2012. — 
20 с. 

Досліджено адміністративно-правові засади 
правоохоронної діяльності Державно ї служби 
охорони при МВС України. Охарактеризовано 
адміністративно-правовий статус Державно ї 
служби охорони при МВС України. Розглянуто 
систему та структуру Державної служби охоро¬ 
ни при МВС України. Охарактеризовано методи 
та форми правоохоронної діяльності Державної 
служби охорони при МВС України. Визначено 
концептуальні засади забезпечення законності в 
правоохоронній діяльності Державно ї служби 
охорони при МВС України. Досліджено особли¬ 
вості взаємодії Державної служби охорони при 
МВС України з іншими державними та недер¬ 
жавними охоронними організаціями. 

07.02.12.663. 
342.951:338.439.02(477)(043.3) Тригуб А. Ю. 

Адміністративно-правове забезпечення продо¬ 
вольчої безпеки України : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.07 / Тригуб Андрій Юрійо¬ 
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван¬ 
ня України. — К., 2012. — 18 с. 

Досліджено адміністративно-правове регулю¬ 
вання продовольчої безпеки України та пошуку 
шляхів його удосконалення. У роботі висвітлено 
розвиток наукових теорій щодо правового регу¬ 
лювання продовольчої безпеки. Проаналізовано 
низку міжнародних нормативно-правових актів 
та актів вітчизняного законодавства з цього пи¬ 
тання. Розкрито сутність і зміст адміністратив¬ 
но-правових відносин у сфері продовольчої без¬ 
пеки в системі національної безпеки. Проаналі¬ 
зовано компетенцію органів державної влади 
України у сфері продовольчої безпеки і визначе¬ 
но коло суб'єктів її безпосереднього забезпечен¬ 
ня, а також сформовано принципи їх діяльності. 
Узагальнено передовий зарубіжний досвід 
організаційно-правового регулювання продо¬ 
вольчої безпеки. Запропоновано зміни до низки 
нормативно-правових актів. 

07.02.12.664. 
342.9:614.87(043.3) Шматова Ю. О. Механізм 

адміністративно-правового забезпечення прав 
людини в умовах надзвичайних ситуацій : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шма
това Юлія Олександрівна ; Д Н З «Київ. нац. 
економ. ун-т ім. В. Гетьмана». — К., 2012. — 
18 с. 

Комплексно досліджено механізм адміністра¬ 
тивно-правового забезпечення прав людини в 
умовах надзвичайних ситуацій. Представлено 
низку теоретичних положень, практичних реко¬ 
мендацій та науково обґрунтованих пропозицій, 
спрямованих на вдосконалення функціонування 
даного механізму. Визначено та розкрито такі 
питання: надзвичайна ситуація як правова кате¬ 
горія; поняття та складові елементи механізму 
адміністративно-правового забезпечення прав 
людини в умовах надзвичайних ситуацій, а та¬ 
кож проблеми реалізації , охорони та захисту 
прав людини в умовах надзвичайних ситуацій та 
шляхи вдосконалення національного законодав¬ 
ства щодо механізму адміністративно-правового 
забезпечення прав людини в умовах надзвичай¬ 
них ситуацій. 

Статті 

07.02.12.665. 
351.823.3(470) Андреева Е. И. Администра¬ 

тивно-правовое регулирование вывоза нефти и 
нефтепродуктов / Елена Ислямовна Андреева 
/ / Административное право и процесс. — 2012. 
— № 1. — С. 5 8 - 6 1 . 

Освещены проблемные вопросы обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства РФ 
в части, касающейся контроля за перемещением 
нефти и нефтепродуктов, имеющих разные вы¬ 
возные таможенные пошлины, но не имеющих 
четких критериев для однозначной классифика¬ 
ции их в соответствии с ТН ВЭД. Указано, что 
установление высоких вывозных таможенных 
пошлин на нефть и темные жидкие нефтепро¬ 
дукты в значительной степени станут стимули¬ 
ровать производителей проводить на таможен¬ 
ной территории глубокую переработку нефти, а 
следовательно, будут созданы рабочие места, 
что способствует решению социальных проблем 
в обществе. 

07.02.12.666. 
342.95:343.352 Бабич В. А. Адміністративно-

превентивні заходи протидії корупції в Україні / 
Володимир Анатолійович Бабич / / Часопис 
Київського університету права. — 2012. — № 1. 
— С. 123-126 . 

Вказано на необхідність ширшого розроблен¬ 
ня та запровадження превентивних норм, спря¬ 
мованих на запобігання корупції в Україні. Про¬ 
аналізовано положення Національної антикоруп-
ційної стратегії, додатку до Звіту про виконання 
рекомендацій Україною відомої організації 
GRECO та ін. Проаналізовано практику протидії 
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корупції в зарубіжних країнах (Фінляндія, 
Польща) . Викладено основні принципи, які ма¬ 
ють бути покладені в основу функціонування 
дієвих антикорупційних механізмів. 

07.02.12.667. 
35.08(470) Башуров В. Б. Отграничение ква

лификационного экзамена от аттестации госу
дарственных гражданских служащих Россий
ской Федерации / В. Б. Башуров / / Современ¬ 
ное право. — 2011. — № 11. — С. 8 2 - 8 8 . 

На основе анализа законодательства РФ о 
государственной гражданской службе РФ и 
практики его применения представлены отличи¬ 
тельные особенности квалификационного экза¬ 
мена и аттестации государственных гражданс¬ 
ких служащих РФ. Сформулированы предложе¬ 
ния по совершенствованию законодательства в 
данной сфере. 

07.02.12.668. 
35.08:331.108.43 Бибик И. Е. Аттестация на¬ 

учных и научно-практических кадров как пред¬ 
мет административно-правового регулирования 
/ И. Е. Бибик / / Актуальные проблемы россий¬ 
ского права. — 2012. — № 1. — С. 4 3 - 4 9 . 

Проанализированы имеющиеся в литературе 
точки зрения на правовую природу понятия «ат¬ 
тестация». Отмечены две особенности данного 
института: межотраслевой характер и много¬ 
значность. Указано, что деление аттестации на 
узкую и широкую сферы можно назвать обще¬ 
признанным в правовой науке. Особое внимание 
уделено анализу принципов аттестации. Выделе¬ 
ны особенности аттестации в научной сфере . 
Представлено авторское определение понятия 
«аттестация научных кадров». 

07.02.12.669. 
340.11:351.746(410) Власенко В. П. Правові 

та моральні цінності у нормативному регулю¬ 
ванні діяльності поліції / Валерій Павлович 
Власенко / / Наше право. — 2012. — № 2, ч. 1. 
— С. 3 0 - 3 5 . 

Здійснено аналіз міжнародних документів, 
які спрямовані на стандартизацію поліцейської 
системи. На прикладі Великобританії визначено 
основні цінності в нормативному регулюванні 
діяльності поліції. 

07.02.12.670. 
351.712(4) Галай В. «Універсам послуг» як 

форма якісного надання адміністративних по¬ 
слуг населенню в країнах Європи / Вікторія 
Галай / / Публічне право. — 2012. — № 1. — 
С. 6 4 - 6 9 . 

Досліджено особливості і переваги співпраці 
органів місцевої влади у створенні «універсаму 
послуг» як однієї з форм надання якісних адмі¬ 
ністративних послуг місцевому населенню в 
країнах Європи. Зазначено, що використання 
європейського досвіду зі створення «універсаму 
послуг» дозволяє покращити співпрацю між 
органами місцевої влади та громадянами, а та-

кож є дієвим механізмом для реалізації прав 
місцевого населення. 

07.02.12.671. 
351.777(477):35.072.2 Головкін О. В. Держа-

вий контроль і нагляд у сфері охорони навко¬ 
лишнього середовища в Україні як функція уп¬ 
равління / О. В. Головкін / / Бюлетень 
Міністерства юстиції України. — 2011. — № 12. 
— С. 6 8 - 7 3 . 

Проаналізовано державний контроль і нагляд 
у сфері охорони оточуючого середовища в Ук¬ 
раїні як функцію управління. Запропоновано 
шляхи оптимізації системи державного контро¬ 
лю і нагляду у цій сфері. Визначено суть та 
зміст поняття «контроль». Розглянуто сутнісні 
ознаки та форми державного контролю. 

07.02.12.672. 
342.721:314.7(460+430) Гулина О. Миграци¬ 

онные модели Испании и Германии: законода¬ 
тельство и правоприменительная практика / 
Ольга Гулина / / Сравнительное конституцион¬ 
ное обозрение. — 2011. — № 4. — С. 6 7 - 7 8 . 

Представлен историко-правовой анализ раз¬ 
вития и становления миграционного права в 
Федеративной Республике Германии и Королев¬ 
стве Испания. Географический критерий для 
подобного анализа избран не случайно. Отмече¬ 
но, что эти два государства представляют инте¬ 
рес в силу различных объемов миграционных 
потоков и избранных для их урегулирования 
законодательных конструкций и предметом ис¬ 
следования является их миграционное законода¬ 
тельство и практика его применения. Помимо 
этого, в исследовании дается обзор интеграци¬ 
онных инициатив и программ, направленных на 
учет интересов мигрантов и коренного населе¬ 
ния рассматриваемых государств. 

07.02.12.673. 
35.082 Задоя І. І. Обмеження , пов 'язані з 

прийняттям на державну службу: теоретико-
правовий аналіз / 1.1. Задоя / / Актуальні про¬ 
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 6 1 . — С. 2 7 6 - 2 8 4 . 

Охарактеризовано та проаналізовано перед¬ 
бачені законодавством України обмеження, по¬ 
в 'язані з прийняттям на державну службу і з 
тим, що на державну службу не можуть бути 
прийняті особи, визнані у встановленому поряд¬ 
ку недієздатними; раніше судимі; підпорядковані 
або підлеглі особам, які є їхніми близькими ро¬ 
дичами чи свояками та ін. Шляхом проведення 
аналізу зарубіжного досвіду регулювання цього 
питання та з метою ліквідації прогалини вітчиз¬ 
няного законодавства запропоновано нову ре¬ 
дакцію ст. 12 ЗУ «Про державну службу». 

07.02.12.674. 
342.925(470) Кирин А. В. Актуальные вопро¬ 

сы развития административно-деликтного права 
/ Анатолий Вадимович Кирин / / Администра-
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тивное право и процесс. — 2011 . — № 11. — 
С. 2 - 4 . 

Раскрыты проблемы и направления развития 
современного административно-деликтного пра¬ 
ва Российской Федерации. Указано, что на со¬ 
временном этапе развития российского админис-
тративно-деликтного права концепция единства 
его материальной и процессуальной части разде¬ 
ляется все большим числом ведущих ученых-
административистов. Сделан акцент на преж¬ 
девременности и неразумности разделения ком¬ 
плекса административно-деликных норм, кото¬ 
рый в последнее время только-только получает 
признание как подотрасль административного 
права. 

07.02.12.675. 
342.922(470) Кобец П. Н. Об актуальности 

противодействия отдельным видам преступле¬ 
ний путем предупреждения административных 
правонарушений / Петр Николаевич Кобец / / 
Административное право и процесс. — 2012. — 
№ 1. — С. 4 7 - 5 1 . 

В статье рассмотрены актуальные проблемы 
совершенствования административно-правовых 
средств борьбы с преступлениями путем пре¬ 
дупреждения административных правонаруше¬ 
ний в РФ. Обосновано утверждение об обуслов¬ 
ленности предупреждения преступлений пре¬ 
дупреждением и выявлением административных 
правонарушений, а также лиц, их совершивших. 
Предложено создать единый федеральный банк 
данных об административных правонарушениях 
на вневедомственной основе. 

07.02.12.676. 
342.98:351.74(477) Коваль М. В. Про не¬ 

обхідність визначення статусу працівника право¬ 
охоронного органу в Україні та його законодав¬ 
чого закріплення / Микола Васильович Коваль 
/ / Часопис Київського університету права. — 
2012. — № 1. — С. 130-134 . 

Проаналізовано змістовне навантаження тер¬ 
міна «працівник правоохоронного органу» на 
різних етапах розвитку українського законодав¬ 
ства. Вказано на нагальну необхідність усунення 
певної неузгодженості у діях законодавця при 
закріпленні на рівні Закону поняття «правоохо¬ 
ронний орган» та їх кола в системі державних 
органів. Наголошено на доцільності прийняття 
ЗУ «Про статус працівника правоохоронного 
органу». 

07.02.12.677. 
35.082.4 Козачук Д. А. Заохочувальні проце¬ 

дури на публічній службі / Д. А. Козачук / / Ак¬ 
туальні проблеми д е р ж а в и і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 6 1 . — С. 2 1 1 - 2 1 7 . 

Наголошено, що механізм застосування за¬ 
ходів заохочення до публічних службовців являє 
собою систему регламентованих правом стиму¬ 
люючих засобів, організованих у послідовному, 
логічно вибудуваному порядку, які впливають 

на інтереси й потреби публічного службовця з 
метою спонукання його до публічно-активної 
поведінки, включаючи підстави й умови застосу¬ 
вання цих заходів. Вказано, що удосконалення 
інституту адміністративного заохочення напряму 
залежить від упорядкування заходів заохочу¬ 
вального впливу та чіткого визначення фактич¬ 
ної підстави порушення заохочувальної адмініст¬ 
ративної процедури. 

07.02.12.678. 
342.9(477):340.132.6 Коломоец Т. А. Вопросы 

толкования законодательства Украины об адми¬ 
нистративной деликтоспособности юридических 
лиц / Татьяна Александровна Коломоец, Па
вел Сергеевич Лютиков / / Административное 
право и процесс. — 2011. — № 11. — С. 4 6 - 4 8 . 

Проанализированы выявленные во время 
правоприменения проблемы толкования отдель¬ 
ных норм административного законодательства 
Украины, которые определяют основы админис¬ 
тративной ответственности юридических лиц. 
Отмечено, что проблемы практики толкования 
актов административного законодательства 
обусловлены, в большинстве своем, спецификой 
последних — полиструктурностью, широкой 
сферой регулирующего влияния, в том числе и 
обслуживающего относительно других матери¬ 
альных отраслей права, наличием значительного 
количества оценочных понятий, открытых пе¬ 
речней, юридико-технических норм, узкоспециа¬ 
лизированной терминологии и др. 

07.02.12.679. 
342.951:351.82(477) Корнута Л. М. Перспек¬ 

тиви розвитку функцій державного управління 
економікою України / Л. М. Корнута / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 60. — С. 3 3 1 - 3 3 7 . 

Розкрито сутність державного управління 
економікою, значення такого управління та 
перспективи вдосконалення. Зміст державного 
управління економікою визначено характером 
функцій, які реалізуються у процесі цієї діяль¬ 
ності. Зазначено, що визначення функцій управ¬ 
ління має важливе значення для комплексного 
дослідження та розкриття змісту державного 
управління економікою. Вказано, що функції 
управління економічною сферою необхідно роз¬ 
глядати як певну систему, оскільки саме так 
розкривається їх суть та значення в управлінні. 
Зроблено акцент на перспективах розвитку 
функцій управління економічною сферою та на¬ 
ведено рекомендації щодо їх впровадження в 
Україні. 

07.02.12.680. 
351.797 Короткий Т. Р. Норми «м'якого пра¬ 

ва» в механизмі охорони морського середовища 
/ Т. Р. Короткий / / Актуальні проблеми політи¬ 
ки : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. 
центр гендер. проблем. — О., 2011. — Вип. 43 . 
— С. 8 0 - 9 2 . 
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Представлено теоретико-правовий аналіз фе¬ 
номена «м'якого права» як регулятора міжна¬ 
родних відносин. Виявлено його зміст і місце в 
системі джерел міжнародного права. Дослідже¬ 
но види і форми рекомендаційних нормативних 
актів у сфері охорони морського середовища від 
забруднення. Виявлено особливості нормотвор-
чого процесу із створення норм «м'якого права» 
у сфері охорони морського середовища. Визна¬ 
чено способи реалізації цих норм і ступінь їхньої 
ефективності. 

07.02.12.681. 
347.79 Кратюк О. П. Адміністративно-правові 

засади управління сертифікацією плавскладу 
риболовних суден в Україні / О. П. Кратюк / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 6 1 . — С. 2 7 0 - 2 7 6 . 

Проаналізовано повноваження центральних 
органів виконавчої влади у сфері управління 
сертифікацією плавскладу риболовних суден в 
Україні. Здійснено розподіл діючого українсько¬ 
го законодавства щодо регулювання рибальства 
за групами. Вказано на наявність певних заува¬ 
жень до нормотворчої техніки нормативно-пра¬ 
вових актів, якими врегульовано функції Мінаг-
рополітики України та Держрибагентства Украї¬ 
ни у сфері сертифікації плавскладу риболовних 
суден. 

07.01.12.682. 
347.731(477) Крикун В. Фонд державного 

майна України як суб'єкт антикризового адміні¬ 
стративно-правового регулювання у сфері еко¬ 
номіки / Віктор Крикун / / Публічне право. — 
2012. — № 1. — С. 7 6 - 8 3 . 

Проведено аналіз адміністративно-правового 
статусу Фонду державного майна та особливості 
його роботи в умовах функціонування кризових 
якищ економічного характеру. Запропоновано 
шляхи вдосконалення спеціального законодав¬ 
ства. Обґрунтовано необхідність реформування 
політики держави у сфері приватизації та орен¬ 
ди державного майна. Наголошено на потребі 
прийняття Державної програми приватизації на 
середньострокову перспективу. 

07.02.12.683. 
342.9(470):340.132 Купреев С. С. Об админи¬ 

стративном усмотрении в современном праве / 
Сергей Сергеевич Купреев / / Административ¬ 
ное право и процесс. — 2012. — № 1. — С. 8 - 1 1 . 

Раскрыты основные черты административно¬ 
го усмотрения и определена его роль в совре¬ 
менном праве РФ. Исследована сущность данно¬ 
го явления и положительная роль, которую оно 
играет в реализации правовых норм. Указано на 
существующие негативные аспекты реализации 
административного усмотрения. Предложены 
пути их преодоления. 

07.02.12.684. 
351.82(470):346.546.4 Матковский С. В. Роль 

и место антимонопольного органа в процессе 
экономического развития субъекта РФ / Сергей 
Владимирович Матковский / / Государственная 
власть и местное самоуправление. — 2011. — 
№ 8. — С. 3 0 - 3 3 . 

Проведен анализ реализации антимонополь¬ 
ной политики государства посредством функци¬ 
онирования антимонопольного органа, в том 
числе и в регионах РФ. Сделан вывод о том, что 
эффективная и публичная политика антимоно¬ 
польного органа в регионе сможет сделать эко¬ 
номику региона более успешной, открытой и 
конкурентной, а жителей региона — более удов¬ 
летворенными услугами бизнеса и власти. 

07.02.12.685. 
35.078.1 Мельников В. А. Проблемы опреде¬ 

ления понятия административного принуждения 
/ Валерий Анатольевич Мельников / / Админи¬ 
стративное право и процесс. — 2012. — № 1. — 
С. 2 - 8 . 

Исследованы основные подходы ученых-пра¬ 
воведов к определению административного при¬ 
нуждения. Рассмотрены проблемы «волевого» 
подхода к определению административного при¬ 
нуждения и подхода, основанного на объектив¬ 
ном характере применяемых к подвластному 
мер. На основании проведенного исследования 
сформулировано авторское определение админи¬ 
стративного принуждения как формы реализа¬ 
ции одного из уровней административно-право¬ 
вого механизма ограничения прав граждан. 

07.02.12.686. 
351.741(430) Михелькевич С. В. Место обра¬ 

зования в системе организации полицейской 
службы в Федеративной Республике Германия / 
С. В. Михелькевич / / Закон и право. — 2012. — 
№ 1. — С. 104-110 . 

Отмечено, что в содержательном отношении 
модель пожизненного найма — сложное, комп¬ 
лексное явление, которое в российской науке 
совершенно не исследовано, д а ж е на уровне 
специализированных работ и публикаций. Ука¬ 
зано, что в большинстве европейских стран мо¬ 
дель пожизненного найма в различных своих 
разновидностях является основой деятельности 
государственной администрации и сотрудников 
полиции в большинстве европейских стран. Осо¬ 
бенностью модели пожизненного найма для со¬ 
трудников полиции ФРГ является: принятие на 
службу на неограниченный срок; сохранение 
статуса и привилегий государственного служа¬ 
щего. Проанализированы основные базовые по¬ 
ложения модели пожизненного найма. 

07.02.12.687. 
35.075.2(470) Нестеренко И. А. Администра¬ 

тивные процедуры регистрации актов, докумен¬ 
тов, прав, объектов. Понятие, сущность, харак¬ 
терные признаки / И. А. Нестеренко / / Закон и 
право. — 2011. — № 11. — С. 105 -108 . 
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С учетом норм Указа Президента РФ «О си¬ 
стеме и структуре федеральных органов испол¬ 
нительной власти» и анализа сформировавшей¬ 
ся практики в сфере государственной регистра¬ 
ции федерального законодательства выделены 
группы унифицированных регистрационных ад¬ 
министративно-правовых мер (меры государ¬ 
ственной регистрации отдельных юридических 
фактов, меры государственной регистрации пра¬ 
вомочий собственности на отдельные виды не¬ 
движимого имущества, меры государственной 
регистрации потенциально опасных объектов), а 
т акже соответствующие им административные 
процедуры регистрации актов, документов, 
прав, объектов. Отмечено, что данные админис¬ 
тративные процедуры представляют собой сово¬ 
купность административно-процессуальных 
норм, в которых содержатся специфические 
критерии, устанавливающие: исходные начала, 
конечное число, последовательность и сроч¬ 
ность взаимосвязанных фрагментов (шагов) дей¬ 
ствий административных органов по предостав¬ 
лению ряда специфических юридических воз¬ 
можностей физическим и юридическим лицам, 
органам публичной власти и др. 

07.02.12.688. 
352.075(470) .001.76 Петров М. П. Реформа 

государственного управления и административ¬ 
ная реформа: теоретические вопросы содержа¬ 
ния и соотношения понятий / М. П. Петров / / 
Вестник Саратовской государственной академии 
права. — 2011. — № 5. — С. 1 2 2 - 1 2 5 . 

Отмечено, что анализ объема понятий «адми¬ 
нистративная реформа» и «реформа государ¬ 
ственного управления» является одним из ос¬ 
новных моментов правового анализа проблема¬ 
тики реформирования исполнительной власти. 
На основе проведенного исследования предло¬ 
жено рассматривать эти понятия как эквива¬ 
лентные. Указано, что преобразования государ¬ 
ственной власти как области «государственного 
управления» в широком смысле (реформы прав¬ 
ления и т.п.) и собственно административные 
преобразования (в сфере исполнительной влас¬ 
ти, публичного управления) отождествляться не 
должны. 

07.02.12.689. 
342.98:347.793(477) Підпала І. Правові вимо¬ 

ги до кандидатів у члени морського екіпажу за 
нормами міжнародного та національного законо¬ 
давства / І. Підпала / / Вісник Київського націо
нального університету ім. Т. Г. Шевченка. Юри
дичні науки. — К., 2011. — Вип. 88. — С. 6 7 - 7 0 . 

Досл іджено міжнародно-правові норми та 
національне законодавство щодо правових вимог 
до кандидатів у члени екіпажу та організації 
підготовки і дипломування моряків для подаль¬ 
шого вдосконалення існуючого законодавства на 
виконання вимог Міжнародної конвенції «Про 
підготовку і дипломування моряків та несення 
вахти» ( П Д Н М / STCW'78) з метою полегшення 
працевлаштування громадян-моряків. Наголоше-

но на необхідності відбудови власної морської 
галузі України. 

07.02.12.690. 
342.4(477) Погібко О. І. Організаційно-пра¬ 

вові питання воєнної реформи в контексті націо¬ 
нальної безпеки України / О. І. Погібко / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 61 . — С. 2 3 5 - 2 4 4 . 

Досліджено правове забезпечення Воєнної 
реформи та доцільність розробки концептуаль¬ 
них документів стосовно створення системи 
стратегічного програмного цільового управління 
складовими Воєнної організації держави та 
принципів національної безпеки України у 
військовій сфері . Наголошено, що політичний 
аспект Воєнної доктрини України повинен базу¬ 
ватись на концепції незалежност і оборони та 
невходженні Укаїни у воєнно-політичні союзи і 
визначається двома принципами: співробітницт¬ 
ва і оборони. 

07.02.12.691. 
342.9(470):340.134 Предложения по основным 

направлениям совершенствования и кодификации 
административного законодательства Российской 
Федерации, а также по разработке проекта кон¬ 
цепции его развития / Наталья Юрьевна Хама-
нева, Владимир Владимирович Альхименко, 
Алексей Алексеевич Выручаев [и др.] / / Государ¬ 
ство и право. — 2011. — № 12. — С. 1 6 - 2 3 . 

Освещены актуальные проблемы совершен¬ 
ствования и кодификации административного 
законодательства Российской Федерации. Сфор¬ 
мулированы конкретные предложения по изме¬ 
нению действующих и принятию новых право¬ 
вых актов в данной сфере. Предложена схема 
систематизации административного законода¬ 
тельства. 

07.02.12.692. 
342.925:343.422(477) Сергеєв Р. С. Богохуль¬ 

ство як підстава для притягнення до адміністра¬ 
тивної відповідальності / Роман Сергійович 
Сергеєв / / Часопис Київського університету 
права. — 2012. — № 1. — С. 142-144 . 

Наголошено, що удосконалення законодав¬ 
ства у галузі свободи віросповідання у світлі 
постійних дискусій зумовлює необхідність залу¬ 
чення до адміністративної відповідальності (збе¬ 
рігаючи відповідальність, передбачену чинними 
нормами кримінального законодавства) осіб, які 
є послідовниками тієї чи іншої релігійної орга¬ 
нізації, в тому числі осіб, що представляють 
орган управління релігійних організацій. Запро¬ 
поновано доповнити ст. 31 ЗУ «Про свободу 
совісті та релігійні організації» положеннями 
щодо застосування до службових осіб і грома¬ 
дян, винних у порушенні законодавства про сво¬ 
боду совісті та релігійних організацій таких 
санкцій: попередження, штраф, а також призу¬ 
пинення діяльності релігійної організації в поза-
судовому порядку. 
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07.02.12.693. 
342.922 Серков П. П. О некоторых правилах 

правовой квалификации административных пра¬ 
вонарушений / Петр Павлович Серков / / Ад¬ 
министративное право и процесс. — 2012. — 
№ 1. — С. 2 7 - 3 1 . 

Проведен анализ различных аспектов функ¬ 
ционирования института административной от¬ 
ветственности, как в интересах доктринального 
осмысления, так и прикладного характера. От¬ 
мечено, что правовая квалификация админист¬ 
ративного правонарушения предстает в каче¬ 
стве сложно синтезированного анализа, сопос¬ 
тавления имеющих юридическое значение фак¬ 
тических данных и совокупности правовых кри¬ 
териев, сформулированных в законодательстве 
об административной ответственности матери¬ 
ального характера . Указано, что к контексту 
правовой квалификации административных пра¬ 
вонарушений относятся не только основания в 
виде понятия административного правонаруше¬ 
ния, но и порядок. Уделено внимание повторно-
сти в институте административной ответствен¬ 
ности. 

би від 21.10.2003 р. № 200 «Про затвердження 
Інструкції про застосування зброї, бойової тех¬ 
ніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вер¬ 
тольотів Державної прикордонної служби Украї¬ 
ни, спеціальних засобів та заходів фізичного 
впливу під час охорони державного кордону та 
виключної (морської) економічної зони України» 
та Постанову К М України від 19.11.2008 р. 
№ 1007 «Про затвердження Порядку застосу¬ 
вання зброї і бойової техніки з 'єднаннями, 
військовими частинами і підрозділами Військо¬ 
во-Морських Сил Збройних Сил в мирний час у 
разі виконання ними завдань з охорони підвод¬ 
ного простору в межах територіального моря 
України» лише умовно можна застосовувати для 
припинення терористичних актів у внутрішніх 
водах, територіальному морі, у виключній 
(морській) економічній зоні України, на конти¬ 
нентальному шельфі, в тому числі в підводному 
просторі в межах територіального моря. Запро¬ 
поновано зміни до законів України «Про 
Збройні Сили Украни» та «Про боротьбу з теро¬ 
ризмом». 

07.02.12.694. 
351.77:616.073.7 Сосемко А. Адміністратив¬ 

но-правові аспекти правового захисту пацієнтів 
при наданні медичних послуг з джерелами іоні¬ 
зуючого випромінювання / А. Сосемко / / Вісник 
Київського національного університету ім. 
Т. Г. Шевченка. Сер. Юридичні науки. — К., 
2011 . — Вип. 87. — С. 9 0 - 9 3 . 

Вказано на підвищення уваги медичних пра¬ 
цівників та органів регулювання радіаційної 
безпеки до оптимізації медичного опромінення 
пацієнтів та персоналу, покращення стану їх 
правового та радіаційного захисту. Наголошено 
на нагальній потребі вдосконалення управляю¬ 
чих і регулюючих функцій державних органів у 
сфері використання джерел іонізуючого випро¬ 
мінювання у медичній практиці, що у свою чер¬ 
гу вимагає вдосконалення діючого законодав¬ 
ства та стандартів на рентгенівські медичні 
апарати. 

07.02.12.695. 
342.951:351.846.1(477):343.326 Трофімов С. А. 

Проблеми унормування повноважень Військово-
Морських Сил Збройних Сил України щодо 
участі у заходах з припинення терористичної 
діяльності в межах територіального моря Украї¬ 
ни / Сергій Анатолійович Трофімов / / Часопис 
Київського університету права. — 2012. — № 1. 
— С. 1 4 5 - 1 4 8 . 

Доведено необхідність зміни законодавства 
щодо можливості припинення терористичних 
актів у внутрішніх водах, територіальному морі 
та на континентальному шельфі України 
Військово-Морськими Силами України. Наголо¬ 
шено, що Наказ Адміністрації Держкордонслуж-

07.02.12.696. 
347.79(477):656.61 Шемякін О. М. Програмні 

аспекти сучасного правового забезпечення роз¬ 
витку морського господарства / О. М. Шемякін, 
С. В. Немерцалова / / Актуальні проблеми дер¬ 
жави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — Вип. 61 . — 
С. 3 8 7 - 3 9 5 . 

Розглянуто аспекти національного законодав¬ 
чого програмного регулювання розвитку морсь¬ 
кого господарства України. Проаналізовано 
цільові програми, програми розвитку та стра¬ 
тегії у цій сфері. Висвітлено проблемні аспекти 
такого правового програмування, зокрема на 
регіональному та локальному рівнях. 

07.02.12.697. 
35.082.4(470) Щукина Т. В. Вопросы содер¬ 

жания и структуры кадровой политики в систе¬ 
ме государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации / Татьяна 
Владимировна Щукина / / Административное 
право и процесс. — 2011. — № 11. — С. 4 - 5 . 

Исследовано и конкретизировано содержа¬ 
ние кадровой политики в системе государствен¬ 
ной гражданской службы субъектов РФ. Опре¬ 
делены уровни формирования концепции кадро¬ 
вой политики и ее структура. Представлено ав¬ 
торское определение концепции кадровой по¬ 
литики в системе государственной гражданской 
службы субъектов РФ. 

Див. також: 04.02.12.465, 05.02.12.535, 
06.02.12.602, 06.02.12.622. 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС 

Книги 

07.02.12.698. 
342.925(075.8) Кузьменко О. В. Курс адміні¬ 

стративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузь
менко. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 208 с. 

Викладено загальний курс адміністративного 
процесу відповідно до сучасних тенденцій роз¬ 
витку адміністративно-правової науки. Розгляну¬ 
то історичний розвиток даного інституту, його 
зміст, структуру та особливості . Досліджено 
теоретико-правові зв 'язки між юридичним про¬ 
цесом та іншими видами процесуальних інсти¬ 
тутів. Розкрито зміст і структуру адміністратив¬ 
них проваджень. 

07.02.12.699. 
342.925(477):347.998.85(477) Судова практи¬ 

ка Вищого адміністративного суду України. 2010 
/ уклад. М. І. Цуркан ; за заг. ред. О. М. Пасе-
нюка. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 360 с. — 
(Законодавство). 

У книзі вміщено найбільш типові судові 
рішення, постановлені Вищим адміністративним 
судом України у 2011 р. у справах зі спорів з 
приводу забезпечення громадського порядку та 
безпеки; зі спорів з приводу реалізації держав¬ 
ної політики у сфері економіки; зі спорів з при¬ 
воду забезпечення сталого розвитку населених 
пунктів та землекористування; зі спорів з приво¬ 
ду охорони навколишнього природного середо¬ 
вища; зі спорів з приводу реалізації податкової 
політики та за зверненнями податкових органів 
із вимогами деяких видів; зі спорів з приводу 
реалізації публічної фінансової політики та ін. 

Автореферати 

07.02.12.700. 
342.9(043.3) Кишинський А. В. Процесуальні 

засади перегляду постанов по справах про адм¬ 
іністративні правопорушення : автореф. дис. ... 
канд. юрид. н а у к : 12.00.07 / Кишинський 
Андрій Володимирович ; Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2012. 
— 22 с. 

Висвітлено процесуальні засади перегляду 
постанов по справах про адміністративні право¬ 
порушення. Викладено авторське бачення на 
правову природу постанов по справах про адмі¬ 
ністративні правопорушення та зміст діяльності 
щодо їх перегляду. Проаналізовано існуючі про¬ 
цесуальні конструкції перегляду таких постанов, 
а саме перегляд в адміністративному порядку, в 
апеляційному порядку та порядку адміністратив¬ 
ного судочинства. Сформульовано пропозиції 
щодо їх удосконалення і підвищення ефектив¬ 
ності. Запропоновано авторські погляди на 
структуру провадження по справах про адміні¬ 
стративні правопорушення та місце в ньому пе¬ 
регляду постанов по відповідних справах. Дове-

дено переваги перегляду постанов по справах 
про адміністративні правопорушення у судовому 
порядку у порівнянні з переглядом в адміністра¬ 
тивному порядку. 

07.02.12.701. 
349.42:631(477)(043.3) Савченко С. С. Реєст¬ 

раційні процедури в діяльності органів 
внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.07 / Савченко Сергій Сергійович ; 
Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Ук¬ 
раїна». — К., 2012. — 18 с. 

Досліджено порядок здійснення реєстрацій¬ 
них процедур в діяльності органів внутрішніх 
справ. Проаналізовано місце реєстраційних про¬ 
цедур в системі адміністративного процесу. Ви¬ 
значено поняття «реєстраційні процедури» та 
досліджено її зміст. Розглянуто зміст та 
сутність реєстраційних процедур в діяльності 
органів ОВС. Досліджено класифікацію та впо¬ 
рядковано систему основних принципів реєстра¬ 
ційних процедур в діяльності органів ОВС. Роз¬ 
глянуто організацію та порядок здійснення реє¬ 
страційних процедур в діяльності органів 
внутрішніх справ. Визначено вимоги до такої 
діяльності . Сформульовано основні напрямки 
удосконалення реєстраційних процедур в діяль¬ 
ності ОВС. 

Статті 

07.02.12.702. 
342.925(477) Базов В. Форми провадження в 

адміністративному судочинстві : питання визна¬ 
чення та класифікації / В. Базов / / Право Ук¬ 
раїни. — 2012. — № 1-2. — С. 3 5 3 - 3 6 1 . 

На основі аналізу чинного законодавства , 
наукових досліджень і судової практики розгля¬ 
нуто питання щодо форм провадження в адміні¬ 
стративному судочинстві України. За результа¬ 
тами аналізу виявлено ознаки та особливості 
таких форм. Визначено шляхи вирішення окрес¬ 
лених проблем. 

07.02.12.703. 
351.851:378.634(470) Безруков А. В. Форми¬ 

рование концепции высшего юридического обра¬ 
зования в современной России: теория и практи¬ 
ка / А. В. Безруков / / Современное право. — 
2011. — № 10. — С. 7 4 - 7 8 . 

Рассмотрены концептуальные основы форми¬ 
рования образовательной политики с учетом кон¬ 
ституционно-правовых преобразований в совре¬ 
менной России. Проведен анализ совершенство¬ 
вания механизма российского высшего юридичес¬ 
кого образования. Обоснована важность практи¬ 
ческой составляющей при подготовке специалис¬ 
тов с высшим юридическим образованием. 

07.02.12.704. 
342.925:35.082.3(477) Берлач Н. А. Пробле¬ 

ми визначення юрисдикції адміністративних 
судів при вирішенні спорів з приводу прийняття 

108 



громадян на публічну службу, її проходження та 
звільнення з неї / Наталія Анатоліївна Бер-
лач / / Часопис Київського університету права. 
— 2012. — № 1. — С. 1 6 6 - 1 6 9 . 

Ґрунтуючись на аналізі позицій науковців, 
положень законодавства та статистичних мате¬ 
ріалів, наголошено на зростанні кількості адмін¬ 
істративних спорів, що виникають у зв ' я зку з 
прийняттям громадян на публічну службу, її 
проходженням та звільненням з неї. Вказано на 
існування проблем щодо процесуально-правово¬ 
го та матеріально-правового забезпечення вирі¬ 
шення таких спорів, що викликає ускладнення 
при розмежуванні юрисдикції адміністративних 
та загальних судів. Наголошено на доцільності 
внесення змін до КАС України, які б законодав¬ 
чо визначали, що юрисдикція адміністративних 
судів поширюється не лише на публічно-правові 
спори з приводу прийняття громадян на публіч¬ 
ну службу, її проходження, звільнення з публі¬ 
чної служби, але також і на тісно пов 'язані з 
публічною службою правовідносини. 

07.02.12.705. 
349.922(470) Кизилов В. В. Особенности воз¬ 

буждения дела об административном правонару¬ 
шении гражданского служащего / Вячеслав 
Владимирович Кизилов / / Административное 
право и процесс. — 2011. — № 11. — С. 2 6 - 2 8 . 

Проанализированы установленные КоАП 
РФ поводы для возбуждения дел об админист¬ 
ративных правонарушениях и процессуальное 
законодательство арбитражного судопроизвод¬ 
ства, производства дел в суде общей юрисдик¬ 
ции. Выдвинут тезис об альтернативном воз¬ 
буждении дел об административных правонару¬ 
шениях, совершенных гражданскими служащи¬ 
ми, без составления протокола об администра¬ 
тивном правонарушении и вынесения постанов¬ 
ления прокурора в случаях, когда незаконность 
действий делинквента устанавливается в суде 
при разрешении административно-правового 
спора. 

07.02.12.706. 
351.941 Лученко Д. Про правову природу 

оскарження рішень, дій або бездіяльності 
суб'єктів владних повноважень / Д. Лученко / / 
Вісник Академії правових наук України : зб. 
наук. пр. / Президія Н А П р Н України, Нац. 
юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2011. 
— № 4. — С. 1 5 2 - 1 6 0 . 

Розкрито поняття «оскарження рішень, дій 
та бездіяльності суб 'єкт ів владних повнова¬ 
жень» , проаналізовано його юридичний зміст. 
Наголошено на недорозвиненості процедури по-
засудового оскарження на сучасному етапі роз¬ 
витку адміністративного законодавства. Зазначе¬ 
но, що адміністративно-правове оскарження як 
правове явище слід розглядати як правові відно¬ 
сини, інститут права, суб'єктивне право та адмі¬ 
ністративний процес. Наголошено, що дослі¬ 
дження зазначених аспектів дозволяє охопити 
як нормативний (суб'єктивне й об'єктивне пра-

во), так і динамічний (правові відносини і право-
застосування) боки оскарження. 

07.02.12.707. 
342.925:347.92 Осадчий А. Ю. Підсудність 

адміністративних справ / А. Ю. Осадчий / / Ак¬ 
туальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011. — Вип. 60. — С. 3 4 4 - 3 5 1 . 

Розглянуто інститут підсудності в адміністра¬ 
тивному процесі, норми якого у своїй сукупності 
складають алгоритм обрання компетентного 
суду для розгляду і вирішення конкретної адмі¬ 
ністративної справи. Визначено поняття 
«підсудність адміністративних справ». Розкрито 
зміст зазначеного інституту через аналіз різно¬ 
видів підсудності адміністративних справ — 
предметної, територіальної та інстанційної. 

07.02.12.708. 
351.752(477) Пасенюк О. Судові процедури 

обмеження права на мирні з ібрання / Олек¬ 
сандр Пасенюк, Володимир Перепелюк / / Пуб¬ 
лічне право. — 2012. — № 1. — С. 4 8 - 5 5 . 

Запропоновано підходи до тлумачення чинних 
процесуальних положень ст. 182 КАСУ. Зокре¬ 
ма, запропоновано авторське бачення змісту 
понять «негайно», «мирні зібрання», «організа¬ 
тор зібрання». Наведено обсяг предмета доказу¬ 
вання у справах про обмеження права на мирні 
зібрання. 

07.02.12.709. 
342.925(44) Саудаханов М. В. Апелляцион¬ 

ные суды административной юстиции и суды 
системы административной юстиции Франции / 
М. В. Саудаханов / / Закон и право. — 2011. — 
№ 1 1 . — С. 1 1 1 - 1 1 2 . 

Отмечено, что реформа 1953 г. во Франции 
повысила значимость членов судов системы ад¬ 
министративной юстиции. Особое внимание уде¬ 
лено деятельности Верховного Совета по судам 
системы административной юстиции и аппеля-
ционным судам административной юстиции. 
Указано, что административные суды Франции 
на сегодняшний день получили такие же гаран¬ 
тии независимости, как и обычные суды, и про¬ 
цесс взаимодействия с ними построен аналогич¬ 
но процессу взаимодействия с обычными 
судами. 

07.02.12.710. 
351.713(477) Снігур І. Оскарження податко¬ 

вих консультацій за Податковим кодексом Ук¬ 
раїни / Ірина Снігур / / Юридичний журнал. — 
2011. — № 11. — С. 1 1 1 - 1 1 2 . 

Зазначено, що у ПК України передбачено 
можливість для платників податків звертатись 
по допомогу до контролюючого органу щодо 
практичного застосування конкретної норми за¬ 
кону або нормативно-правового акта з питань 
адміністрування податків чи зборів, контроль за 
справлянням яких покладено на такий контро¬ 
люючий орган. Вказано, що податкова консуль-
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тація може бути оскаржена як до суду в поряд¬ 
ку адміністративної юстиції, так і до контролю¬ 
ючого органу в порядку адміністративної проце¬ 
дури. 

07.02.12.711. 
342.922 Тодощак О. В. Особливості оскар

ження судових рішень в адміністративно-делікт
ному провадженні / О. В. Тодощак / / Актуальні 
проблеми д е р ж а в и і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 3 5 2 - 3 5 8 . 

Визначено характерні риси перегляду судо¬ 
вих рішень у справах про адміністративні право¬ 
порушення. Окреслено напрямки удосконалення 
правового регулювання апеляційного перегляду 
рішень судів першої інстанції у справах про 
адміністративні правопорушення. Запропонова¬ 
но зміни до Кодексу про адміністративні право¬ 
порушення. 

07.02.12.712. 
342.925:347.122(477) Топор І. В. Процесуаль¬ 

ний статус представника в адміністративному 
судочинстві / І. В. Топор / / Актуальні проблеми 
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — О., 2 0 1 1 . — 
Вип. 60. — С. 3 3 7 - 3 4 3 . 

Окреслено коло проблемних питань, пов'яза¬ 
них із реалізацією представником права на звер¬ 
нення до адміністративного суду у випадках, 
коли він представляє різні категорії фізичних і 
юридичних осіб. Особливу увагу приділено особ¬ 
ливостям представництва в адміністративному 
судочинстві для суб 'єктів державних повнова¬ 
жень. 

07.02.12.713. 
342.925:347.956 Шеренін Ю. Л. Про структу¬ 

ру апеляційного провадження в судовому адміні¬ 
стративному процесі / Ю. Л. Шеренін / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 61 . — С. 2 8 4 - 2 8 9 . 

Визначено зміст та спрямованість апеляцій¬ 
ного провадження в судовому адміністративно¬ 
му процесі . Встановлено міру і ступінь реалі¬ 
зації такої спрямованості за допомогою відповід¬ 
них процесуальних дій. Обґрунтовано стадії апе¬ 
ляційного провадження на підставі аналізу їх 
відповідності ознакам стадії як процесуальної 
форми сукупності відносно відокремлених про¬ 
цесуальних дій, що здійснюються у порядку апе¬ 
ляційного оскарження: звернення до апеляцій¬ 
ного адміністративного суду з апеляційною скар¬ 
гою та відкриття апеляційного провадження; 
підготовка справи до судового розгляду в апеля¬ 
ційному порядку; апеляційний розгляд справи; 
прийняття судового рішення та направлення 
справи до адміністративного суду першої 
інстанції, який її розглянув. 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Книги 

07.02.12.714. 
336.1:352(477)(075.8) Власюк Н. І. Місцеві 

фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Ме-
динська, М. І. Мельник ; М О Н України. — К. : 
Алерта, 2011. — 328 с. 

Посібник підготовлено відповідно до програ¬ 
ми навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» з 
урахуванням змін у Б К України. Він включає 
навчальну програму курсу, тематичний план 
дисципліни, конспект лекцій, питання для само¬ 
контролю та самостійного вивчення матеріалу, 
текстові завдання, тематику рефератів , на¬ 
вчальні практичні завдання, термінологічний 
словник, список використаної та рекомендованої 
літератури, додатки. 

07.02.12.715. 
347.73:336.226.4:504(477)(094.1) Екологічні 

та природоресурсні податки і збори : наук.-
практ. коментар до розділів VIII, X, XI, XIII, 
XVI, XVII Податкового кодексу України / 
[І. М. Козьяков, С. В. Кузнецова, Н. Р. Малише-
ва та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева . — К. : 
Алерта, 2011. — 358 с. 

Видання містить постатейний коментар до 
норм ПК України, що регулюють порядок справ¬ 
ляння екологічних та природоресурсних по¬ 
датків та зборів станом на 1 жовтня 2011 р., з 
урахуванням змін, введення в дію яких передба¬ 
чено з 1 січня 2012 р. 

07.02.12.716. 
347.73(477)(082) Збірник наукових праць : 

тези доп. і наук. ст. учасників круглих столів / 
редкол.: Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, 
Л. Л. Тарангул [та ін.] ; Д П С України, НУ Д П С 
України, Н А П р Н України, НДІ фін. права. — 
К. : Алерта, 2011. — 400 с. 

Представлено тези доповідей і наукові статті 
учасників круглих столів «Правові засади роз¬ 
витку місцевих фінансів в Україні», «Інформа¬ 
ційне сховище даних Д П С України: міжнарод¬ 
ний досвід та національні тенденції», «Адаптація 
податкового законодавства України до законо¬ 
давства Європейського Союзу: стан, проблеми 
та перспективи», «Адміністрування облікових та 
звітних показників надходження податків та 
зборів в органах Д П С України» і «Стан та пер¬ 
спективи протидії діяльності суб'єктів господа¬ 
рювання, які мають ознаки фіктивності». Окре¬ 
мо до кожного тематичного засідання викладено 
рекомендації учасників. 

07.02.12.717. 
347.73:336.22(477)(094.1) Науково-практичний 

коментар Податкового кодексу України : в 3 т. / 
С. М. Безрутченко, О. І. Клименко, А. С. Ов-
чаренко [та ін.]. — К. : Професіонал, 2011. — 

Т. 1 : Розділи I - I V . Станом на 1 квітня 
2011 р. — 928 с. 
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Т. 2 : Розділи V - X X . Станом на 1 квітня 
2011 р. — 984 с. 

Т. 3 : Зміни та доповнення станом на 
01.09.2011 р. — 308 с. 

Подано постатейний нормативно-правовий 
аналіз положень ПК України, прийнятого 
2 грудня 2010 р. та змін до нього. У коментарі 
широко використані дані Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку податкових операцій, 
відомчі нормативно-правові акти Д П С , Д М С , 
Мінфіну України та інших контролюючих 
органів, що деталізують окремі положення ко¬ 
ментованого Кодексу. Широко застосовано ме¬ 
тодику системного аналізу окремих норм Кодек¬ 
су для з ' ясування їх структурно-змістовного 
взаємозв 'язку. Наведено форми податкових дек¬ 
ларацій, повідомлень, розрахунків, листів і таб¬ 
лиць, покликаних допомогти підприємцю і бух¬ 
галтеру при здійсненні ними податкового (бух¬ 
галтерського) обліку. 

07.02.12.718. 
347.73:336.225.1 Усенко Є. А. Правове регу¬ 

лювання процедур вирішення податкових 
спорів : монографія / Є. А. Усенко. — X. : Пра¬ 
во, 2011. — 184 с. 

Розглянуто актуальні питання правового ре¬ 
гулювання процедур вирішення податкових 
спорів. Проаналізовано зміст процедурного ре¬ 
гулювання відносин оподаткування та надано 
класифікацію податкових процедур. Досліджено 
механізм вирішення податкових спорів як різно¬ 
виду податкових конфліктів. Сформульовано те¬ 
оретичні положення і практичні висновки, що 
спрямовані на вдосконалення чинного податко¬ 
вого та адміністративного законодавства. Знач¬ 
ну увагу в роботі приділено шляхам вирішення 
податкових спорів. 

фінансового контролю в зарубіжних країнах. 
Запропоновано низку заходів щодо покращення 
законодавства України у сфері фінансового кон¬ 
тролю та наближення її до міжнародних стан¬ 
дартів. Запропоновано прийняти ЗУ «Про взає¬ 
модію державних органів при здійсненні фінан¬ 
сового контролю». 

07.02.12.720. 
342.97(043.3) Чернетченко В. В. Юридичні 

гарантії надходжень податків, зборів до бюд¬ 
жетів та державних цільових фондів : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чернетчен
ко Владислав Вікторович ; Нац. ун-т Держ. по¬ 
даткової служби України. — Ірпінь, 2012. — 
20 с. 

Р о з к р и т о зміст категорі ї «гарант ія надхо¬ 
джень податків, зборів». Визначено структуру 
системи гарантій, до якої входять загальні та 
спеціальні гарантії. Обґрунтовано пріоритетну 
роль громадянського суспільства , його інсти¬ 
тут ів у забезпеченн і надходження податк ів , 
зборів у суворій відповідності з чинним зако¬ 
нодавством. Д о в е д е н о доцільність уведення 
категорії «податкова юрисдикція» та визначен¬ 
ня її сутності у широкому та вузькому значен¬ 
нях. З а п р о п о н о в а н о визначення податкової 
політики з позицій загального, конкретного та 
особливого, а митної — у вузькому і широкому 
значеннях. Доведено доцільність застосування 
процесуально-процедурного підходу до вста¬ 
новлення форми окремих забезпечувальних дій 
щодо реалізації гарантій надходжень податків, 
зборів до б ю д ж е т і в та д е р ж а в н и х цільових 
фондів . З а з н а ч е н е с т о с у є т ь с я процесуально ї 
форми контрольної д іяльност і , зміст якої 
в ідтворюється у відповідній контрольній про¬ 
цедурі. 

Автореферати 

07.02.12.719. 
347.73:35.072.6.003.2(477)(043.3) Свінціць-

кий Е. М. Організаційно-правові засади взає¬ 
модії державних органів при здійсненні фінансо¬ 
вого контролю в Україні : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.07 / Свінціцький Едуард Ми¬ 
колайович ; Міжрегіон. акад. управління персо¬ 
налом. — К., 2012. — 19 с. 

Представлено комплексне дослідження 
організаційно-правових засад взаємодії держав¬ 
них органів при здійсненні фінансового контро¬ 
лю. На основі порівняльно-правового аналізу 
здійснено комплексне дослідження організації 
та правового регулювання фінансового контро¬ 
лю в Україні. З ' ясовано сутність фінансового 
контролю, запропоновано його авторське визна¬ 
чення. Охарактеризовано види та методи фінан¬ 
сового контролю. Проаналізовано правовий ста¬ 
тус державних органів, що здійснюють фінансо¬ 
вий контроль та задіяні в його механізмі. Дослі¬ 
джено організацію та правове забезпечення 

Статті 

07.02.12.721. 
347.73:336.761(477) Андрущак О. Л. Роль 

саморегулівних організацій у регулюванні обігу 
акцій на ринку цінних паперів України / Ольга 
Любомирівна Андрущак / / Часопис Київсько¬ 
го університету права . — 2012. — № 1. — 
С. 1 5 6 - 1 5 8 . 

Проаналізовано сучасний стан регулювання 
ринку цінних паперів як в Україні, так і за кор¬ 
доном. З 'ясовано місце саморегулівних органі¬ 
зацій (СРО) у регулюванні обігу акцій на ринку 
цінних паперів України. Підкреслено не¬ 
обхідність делегування визначеного кола повно¬ 
важень з регулювання фондового ринку Націо¬ 
нальною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку саморегулівним організаціям шляхом 
прийняття спеціального закону, в якому необ¬ 
хідно чітко визначити обсяги дільності С Р О . 
При цьому детально визначити права, обов'язки 
та основні їх завдання на ринку цінних паперів 
України. 
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07.02.12.722. 
347.734(470):336.711 Арзуманова Л. Л. Пра

вовой статус центральных банков зарубежных 
стран и России в регулировании денежной сис¬ 
темы: сравнительно-правовое исследование / 
Л. Л. Арзуманова / / Актуальные проблемы рос¬ 
сийского права. — 2012. — № 1. — С. 50—66. 

Отмечено, что институт центрального банка 
возникает в связи с необходимостью ограниче¬ 
ния эмиссионных полномочий правительства . 
Проанализирован процесс исторического разви¬ 
тия данного института. Представлена классифи¬ 
кация центральных банков развитых стран по 
степени их независимости в принятии решений 
по вопросам денежно-кредитной политики при 
помощи как субъективных, так и объективных 
факторов. Раскрыты задачи, стоящие перед цен¬ 
тральными банками. Особое внимание уделено 
характеристике статуса, цели деятельности, 
функций и полномочий Центрального банка Рос¬ 
сийской Федерации. 

07.02.12.723. 
347.73 Ашмарина Е. М. От финансового пра¬ 

ва — к экономическому праву / Е. М. Ашмарина 
/ / Государство и право. — 2011 . — № 11. — 
С. 59—67. 

Проанализировано соотношение предмета 
финансового и экономического права. Раскрыт 
механизм правового регулирования экономичес¬ 
ких отношений нормами финансового права и 
других публичных и частных отраслей российс¬ 
кого права. Исследовано экономическое право 
как инновационная технология современной рос¬ 
сийской правовой науки. 

07.01.12.724. 
347.73:34.03 Іванський А. И. Відповідаль¬ 

ність керівників в секторі державного управлін¬ 
ня фінансами / А. Й. Іванський / / Актуальні 
проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, 
Південноукр. центр гендер. проблем. — О., 
2011. — Вип. 43. — С. 193—202. 

Досліджено питання юридичної відповідаль¬ 
ності керівників державного управління у галузі 
фінансової діяльності у світлі змін чинного зако¬ 
нодавства, що відбулися відносно процесу фор¬ 
мування, розподілу та використання публічних 
грошових фондів. Викладено теоретичні узагаль¬ 
нення стосовно правової природи юридичної 
відповідальності. Вказано, що керівники у сек¬ 
торі державного управління за правопорушення 
у галузі фінансової діяльності держави, а також 
за інших правопорушень, які скоєні у галузі 
державного управління, можуть бути притягнені 
до дисциплінарної, адміністративної чи кримі¬ 
нальної відповідальності. Зазначено, що керівни¬ 
ки у секторі державного управління, як посадові 
особи, є суб 'єктами правопорушень у галузі 
публічних правопорушень, однак не можуть 
бути притягнуті до фінансової (фінансово-право¬ 
вої) відповідальності. 

07.02.12.725. 
347.73(477):336.746 Лагутін В. Д. Пріоритети 

координації бюджетної та монетарної політики в 
Україні / В. Д. Лагутін / / Фінанси України. — 
2011 . — № 10. — С. 3—14. 

Представлено аналіз засад координації бюд¬ 
жетної та монетарної політики в Україні. Роз¬ 
глянуто сфери (установлення оптимального 
рівня інфляції; підвищення рівня монетизації 
економіки; фінансування бюджетного дефіциту 
через ринок державних цінних паперів; валютно-
курсове регулювання), засоби й інструменти уз¬ 
годження діяльності Уряду, Міністерства 
фінансів і Національного банку України у кризо¬ 
вих та посткризових умовах. Запропоновано вне¬ 
сення змін до Б К України щодо введення окре¬ 
мих статей, які регулюють питання бюджетного 
кредитування інвестиційної діяльності держави. 
Окрему увагу приділено питанням сек 'юрити-
зації боргів з відшкодування ПДВ, коливання 
залишків коштів на єдиному казначейському ра¬ 
хунку (ЄКР). 

07.02.12.726. 
347.734:336.711 Латковська Т. А. Основні 

функції центрального банку: проблеми визначен¬ 
ня та класифікації / Т. А. Латковська / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 61 . — С. 218—227. 

Досліджено основні функції центрального 
банку, які окреслюють особливості діяльності 
такого банку та є продуктом еволюції функціо¬ 
нування банків. Звернено увагу на функцію мо¬ 
нопольної емісії готівки та організації грошового 
обігу. Сформульовані правові ознаки, які прита¬ 
манні і самій грошовій емісії, і всій грошово-
кредитній політиці. 

07.02.12.727. 
347.73(477):336.22 Овчаренко А. Зміст, ви¬ 

никнення та припинення податкової застави за 
Податковим кодексом України / Антон Овча-
ренко / / Юридичний журнал. — 2011. — № 12. 
— С. 34—45. 

Розкрито правову природу податкової заста¬ 
ви, її сутність та режим застосування. Проаналі¬ 
зовано механізм використання податкової заста¬ 
ви як способу забезпечення податкового обо¬ 
в 'язку органами податкової служби, який деталі¬ 
зовано у Порядку застосування податкової зас¬ 
тави органами державної податкової служби, 
затвердженому Наказом Д П А України № 338 
від 28 серп. 2001 р. Окрему увагу приділено 
функціям податкового керуючого щодо продажу 
активів, що перебувають у податковій заставі, а 
також його правовому статусу. 

07.02.12.728. 
347.73(477):343.359 Роговенко Д. С. Забезпе¬ 

чення протидії шахрайству у сфері фінансових 
послуг / Д. С. Роговенко / / Бюлетень Міністер¬ 
ства юстиції України. — 2 0 1 1 . — № 12. — 
С. 55—60. 
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Висвітлено актуальні питання правового ре¬ 
гулювання ринку фінансових послуг. Запропоно¬ 
вано внесення змін до структури Державно ї 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України, а також прийняття відповідних норма¬ 
тивно-правових актів з метою забезпечення про¬ 
тидії шахрайству в цій сфері. Вказано на 
доцільність розробки та прийняття ЗУ «Про 
організаційно-правові основи протидії шахрай¬ 
ству в сфері фінансових послуг». 

07.02.12.729. 
347.735(470) :336.77 Рождественская Т. Э. 

Правовое регулирование внутреннего контроля 
в кредитных организациях: реализация между¬ 
народно-правовых стандартов банковского над¬ 
зора в РФ / Т. Э. Рождественская / / Актуаль¬ 
ные проблемы российского права. — 2012. — 
№ 1. — С. 6 6 - 7 7 . 

Проанализированы основные положения Ба-
зельских основополагающих принципов эффек¬ 
тивного банковского надзора. Всесторонне рас¬ 
крыты нормы ФЗ РФ от 2 дек. 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», а также 
других нормативно-правовых актов, касающихся 
функционирования системы внутреннего контро¬ 
ля кредитной организации в Российской Федера¬ 
ции. Отмечено, что в рамках Стратегии разви¬ 
тия банковского сектора РФ на период до 
2015 г. запланировано создание законодатель¬ 
ных основ внедрения положений Базеля II в РФ, 
включая предоставление Банку России права ус¬ 
танавливать для кредитных организаций прави¬ 
ла управления рисками и капиталом, примене¬ 
ния внутрибанковских методов оценки рисков, а 
также установление ответственности членов ис¬ 
полнительных органов и совета директоров за 
деятельность кредитных организаций, в т.ч. в 
области управления рисками. 

07.02.12.730. 
347.73:336.22+347.4 Самсін І. Л. До питання 

про розмежування податкового й цивільно-пра¬ 
вового зобов 'язання / І. Л. Самсін / / Вісник 
господарського судочинства. — 2012. — № 1. — 
С. 8 0 - 8 3 . 

Проаналізовано проблеми податкового 
зобов'язання у контексті наукової дискусії щодо 
іманентно цивілістичної природи самого поняття 
«зобов 'язання». Доведено, що міжгалузевий ха¬ 
рактер зобов'язання дозволяє його адаптацію як 
правової форми, в тому числі і до податкових 
відносин. 

07.02.12.731. 
347.7(477):336.225.53 Федчук С. Особливості 

застосування пільгового оподаткування щодо зе¬ 
мельного податку: аналіз статті 284 Податкового 
кодексу України / Світлана Федчук / / Юридич¬ 
ний журнал. — 2011. — № 12. — С. 8 2 - 8 3 . 

Вказано, що відповідно до положень ПК Ук¬ 
раїни, поняття «плата за землю» є узагальнюю¬ 
чим і об 'єднує в собі два обов 'язкових пла¬ 
тежі — земельний податок та орендну плату за 

землі державної та комунальної форми влас¬ 
ності. Проаналізовано норми сучасного законо¬ 
давства, що регулюють питання права на подат¬ 
кову пільгу щодо земельного податку. Зазначе¬ 
но, що на сьогоднішній день пільги щодо земель¬ 
ного податку для фізичних та юридичних осіб 
регламентуються ст. 281 та 282 ПК України 
відповідно, а у ст. 283 ПК України визначають¬ 
ся земельні ділянки, які не підлягають оподатку¬ 
ванню земельним податком. 

07.02.12.732. 
347.73(477):336.14 Чечуліна О. О. Модерніза¬ 

ція державного фінансового контролю в кон¬ 
тексті розвитку програмно-цільового бюджету-
вання / О. О. Чечуліна / / Фінанси України. — 
2011. — № 10. — С. 1 5 - 3 1 . 

Проаналізовано дві визначальні складові мо¬ 
дернізації державного фінансового контролю: 
програмно-цільовий метод (ПЦМ) бюджетуван-
ня та бухгалтерський облік за методом нараху¬ 
вань. На цій основі окреслено напрями розвитку 
державного фінансового контролю на сучасному 
етапі реформування економіки України. Наголо¬ 
шено на необхідності розроблення нового зако¬ 
ну про державне регулювання і стратегічне пла¬ 
нування в Україні. Розкрито характеристики 
особливих складових П М Ц у бюджетному про¬ 
цесі: бюджетних програм, їх відповідальних ви¬ 
конавців, паспортів і результативних показ¬ 
ників. 

07.02.12.733. 
347.73.009.6 Шевчук О. Р. Ринок фінансових 

послуг як об 'єкт державного регулювання та 
категорія фінансового права / Оксана Романів¬ 
на Шевчук / / Часопис Київського університету 
права. — 2012. — № 1. — С. 1 4 8 - 1 5 3 . 

Розглянуто особливості фінансово-правового 
регулювання ринку фінансових послуг України, 
а також місце та роль ринку фінансових послуг 
у фінансовій системі держави. Наголошено, що 
найважливіші аспекти формування та розвитку 
ринку фінансових послуг як цілісної системи не 
отримали належного висвітлення в науковій 
літературі, а сам ринок розглядається фрагмен¬ 
тарно у світлі банківського, страхового та інве¬ 
стиційного сегментів. Вказано, що розгляд сут¬ 
ності ринку фінансових послуг у структурі 
фінансового ринку потребує врахування інфор¬ 
маційного та інституційного аспектів. Зазначено, 
що фінансовий ринок призначений для здійснен¬ 
ня угод між покупцями і продавцями фінансових 
ресурсів, а сутність ринку фінансових послуг 
полягає у тому, що він в ідображає конкретні 
форми організації руху фінансових ресурсів за 
допомогою фінансово-кредитного механізму. 
Запропоновано авторське визначення поняття 
«ринок фінансових послуг». 

07.02.12.734. 
347.73:339.732.2 Щербатюк Н. В. Сучасний 

стан правового регулювання інвестування за 
межі України / Наталія Володимирівна Щер-
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батюк, Андрій Вікторович Бондар / / Часопис 
Київського університету права. — 2012. — № 1. 
— С. 153—155. 

Окреслено коло проблемних питань правово¬ 
го регулювання інвестиційної діяльності за межі 
України. Звернено увагу на відмінність правово¬ 
го регулювання інвестування в майновій формі 
від правового регулювання інвестування у ва¬ 
лютних цінностях, зокрема, щодо визначення 
понять інвестування, форм інвестування тощо, а 
т а к о ж відмінності від правового регулювання 
інвестування в цілому. Запропоновано узгодити 
ці види правового регулювання шляхом прий¬ 
няття єдиного закону з регламентації цього виду 
зовнішньоекономічної діяльності. 

МИТНЕ ПРАВО 

Книги 

07.02.12.735. 
351.713(477)(075.8) Додін Є. В. Митні режи

ми в Укра їн і : навч. посіб. / Є. В. Додін, 
П. А. Кравченко, І. В. Міщенко. — О. ; Л. : Ліга-
прес, 2012. — 132 с. 

У навчальному посібнику розкрито поняття, 
природу, зміст митного режиму, його місце у 
реалізації митної справи України. Визначено 
умови, вимоги, заборони та обмеження щодо 
митних режимів, передбачених новою редакцією 
М К України. Розглянуто особливості оподатку¬ 
вання товарів, розміщених під різні митні режи¬ 
ми з урахуванням положень П К та оновленого 
М К України. 

07.02.12.736. 
342.925:351.713(477):351.713(477) Прийма-

ченко Д. В. Адміністративно-правове забезпе¬ 
чення прав фізичних осіб у провадженні у спра¬ 
вах про порушення митних правил : монографія 
/ Д. В. Приймаченко, О. В. Бурцева. — Запоріж¬ 
ж я : Запоріз. нац. ун-т, 2011. — 272 с. 

Досліджено теоретичні і практичні проблеми 
забезпечення прав, свобод і законних інтересів 
фізичних осіб у провадженні у справах про по¬ 
рушення митних правил. Розкрито сутність по¬ 
нять права, свободи й законних інтересів фізич¬ 
ної особи в контексті провадження у справах 
про порушення митних правил. Розроблено й 
обґрунтовано логічно взаємозалежні теоретичні 
й практичні висновки та рекомендації щодо 
особливостей адміністративно-правового регу¬ 
лювання діяльності органів Д М С України щодо 
забезпечення дотримання прав, свобод і закон¬ 
них інтересів фізичної особи під час проваджен¬ 
ня у справах про порушення митних правил з 
урахуванням практики та досвіду відповідної 
правозастосовчої діяльності як в Україні, так і в 
інших країнах. 

Автореферати 

07.02.12.737. 
351.713(477):664(043.3) Крущук О. С. Право¬ 

ве регулювання переміщення продуктів харчу¬ 
вання через митний кордон України : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Крущук 
Олена Сергіївна ; НУ ОЮА. — О., 2012. — 18 с. 

Вперше на рівні дисертаційного дослідження 
надано визначення понять «продукти харчуван¬ 
ня», «організована група громадян», «засоби 
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності». З ' ясовано їх правову сутність та 
місце в системі митного законодавства. Розме¬ 
жовано поняття «продукти харчування», «хар¬ 
чові продукти», «сільськогосподарська продук¬ 
ція». Досліджено участь суб'єктів владних по¬ 
вноважень у забезпеченні порядку переміщення 
продуктів харчування через митний кордон Ук¬ 
раїни та роль митних органів у цих заходах. 
Сформульовано рекомендації щодо подальшого 
удосконалення митного законодавства з питань 
переміщення продуктів харчування через мит¬ 
ний кордон України, а також обґрунтовано по¬ 
ложення щодо необхідності прискорення модер¬ 
нізації митної служби України до вимог міжна¬ 
родних митних норм, правил та стандартів. 

Статті 

07.02.12.738. 
351.713:339.543:330.133(477) Базилюк І. О. 

Поняття переміщення товарів через митний кор¬ 
дон та його правове забезпечення / І. О. Бази-
люк / / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. 
— О., 2011. — Вип. 60. — С. 516—522. 

Розкрито поняття наукової категорії «пере¬ 
міщення товарів через митний кордон», з'ясова¬ 
но її принципи та ознаки. Встановлено норма¬ 
тивно-правові акти, якими регулюється порядок 
переміщення товарів через митний кордон. На 
основі аналізу наукової літератури та норматив¬ 
них актів запропоновано авторське визначення 
терміна «переміщення товарів через митний кор¬ 
дон України». 

07.02.12.739. 
349.22:351.713-057.34 Іванов С. До питання 

визначення правового статусу посадових осіб 
митної служби / Сергій Іванов / / Публічне пра¬ 
во. — 2011. — № 4. — С. 330—336. 

Розкрито зміст правового статусу праців¬ 
ників митних органів як суб'єкта трудового пра¬ 
ва. Визначено його склад і проаналізовано його 
елементи. Сформульовано дефініцію поняттю 
«посадова особа митної служби» та з ' ясовано 
його співвідношення з поняттям «працівник мит¬ 
них органів». 

07.02.12.740. 
351.713.001.33 Калініченко А. І. Теоретичні 

аспекти систематизації митного законодавства / 
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А. І. Калініченко / / Проблеми законності: акад. 
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. 
ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 
2011. — Вип. 113. — С. 1 9 9 - 2 0 5 . 

Проаналізовано митне законодавство з ме¬ 
тою з 'ясування потреби систематизації митного 
законодавства. Охарактеризовано явище систе¬ 
матизації митного законодавства та запропоно¬ 
вано її дефініцію. Виявлено причини, які заважа¬ 
ють якісному проведенню систематизації норма¬ 
тивно-правових актів, регулюючих митне законо¬ 
давство. Досліджено елементи (форми) система¬ 
тизації митного законодавства (облік, інкорпора¬ 
ція, консолідація, кодифікація). 

07 .02.12.741. 
351.713(477):656.025 Мачкур Н. Формування 

системи трансшипменту і перспективи його роз
витку / Н. Мачкур / / Митна справа. — 2012. — 
№ 1. — С. 1 0 5 - 1 1 1 . 

Розкрито особливості правового режиму 
транзиту вантажів, що здійснюється за допомо¬ 
гою таких засобів, як контейнери, за участю 
морського транспорту в сучасних умовах Украї¬ 
ни. Розглянуто створення у морських торговель¬ 
них портах України умов для нового стосовно 
нашої країни виду діяльності — трансшипменту. 
Наголошено на економічній доцільності такого 
механізму оброблення контейнерного вантажо¬ 
потоку для українських морських торговельних 
портів та нагальній необхідності офіційного за¬ 
кріплення такого виду транзиту в митному зако¬ 
нодавстві України. 

07.02.12.742. 
351.713(477):35.08 Мельник О. М. Державна 

служба в митних органах / О. М. Мельник, 
М. В. Мельник / / Митна справа. — 2012. — 
№ 1. — С. 5 6 - 6 1 . 

Проаналізовано проблемні питання, які вини¬ 
кають у процесі діяльності митної служби. Виз¬ 
начено деякі підходи щодо удосконалення право¬ 
вої бази організації та діяльності митних 
органів, що зумовлюються необхідністю забез¬ 
печення належної якості правової бази органі¬ 
зації і діяльності митних органів України всіх 
рівнів. 

07.02.12.743. 
351.713:339.52 Панфілова О. Є. Реалізація 

принципу пропорційності при застосуванні захис¬ 
них заходів митної політики / О. Є. Панфілова / / 
Митна справа. — 2012. — № 1. — С. 4 2 - 4 8 . 

Проаналізовано специфіку застосування за¬ 
хисних заходів митної політики відповідно до 
міжнародних принципів зовнішньої торгівлі. 
Зокрема, автор у вузькому сенсі розглядає зна
чення принципу «пропорційність» шляхом вив¬ 
чення його змісту як загального принципу пра¬ 
ва, принципу міжнародного права і принципу 
права СОТ. 

07.02.12.744. 
351.713(477).001.73 Прокопенко В. В. Рефор¬ 

мування митного законодавства України необ¬ 
хідно починати з основ / В. В. Прокопенко, 
Т. І. Осінь / / Митна справа. — 2012. — № 1. — 
С. 1 1 - 2 1 . 

Висвітлено питання, пов'язані з реформуван¬ 
ням митного законодавства відповідно до міжна¬ 
родних зобов 'язань України. Наголошено на не¬ 
обхідності створення більш ефективних засад 
здійснення митної справи. Окреслено коло змін, 
які в перспективі стануть основою цієї галузі 
права. Акцентовано увагу на основних напрям¬ 
ках реформування принципів митної справи, на¬ 
дано їх характеристику. 

07.02.12.745. 
351.713(477):339.92 Федотова І. О. Актуальні 

аспекти правового забезпечення обліку 
суб 'єкт ів зовнішньоекономічної діяльності в 
митних органах України / І. О. Федотова / / 
Митна справа. — 2012. — № 1. — С. 4 9 - 5 5 . 

Розкрито питання обліку суб'єктів господа¬ 
рювання в митних органах України. Визначено 
проблемні аспекти правового забезпечення всту¬ 
пу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в 
митні правовідносини. Наголошено, що затвер¬ 
дження нової редакції М К України та прийняття 
Порядку заповнення облікової картки суб 'єкта 
З Е Д створять прозорі умови для швидкого про¬ 
ходження митних формальностей, визначать по¬ 
рядок вступу суб'єктів З Е Д у митні правовідно¬ 
сини, сприятимуть стабільності нормативно-пра¬ 
вового регулювання З Е Д та її розвитку. 

07.02.12.746. 
351.713(477):615.2/3 Шевчук О. М. Особли¬ 

вості митного контролю та оформлення лікар¬ 
ських засобів, які відносять до групи «прикрит¬ 
тя» та «ризику» / О. М. Шевчук / / Митна спра¬ 
ва. — 2012. — № 1. — С. 6 7 - 7 3 . 

Наведено визначення товарів, які відносять¬ 
ся до групи «ризику» та «прикриття» при мит¬ 
ному оформленні лікарських засобів при пере¬ 
міщенні окресленого виду товару через митний 
кордон України. Розкрито мету створення таких 
груп та особливості здійснення митного контро¬ 
лю та митного оформлення вищезазначених ка¬ 
тегорій ліків. Визначено перелік документів, 
необхідних для митного контролю та оформлен¬ 
ня лікарських засобів, які відносяться до групи 
«ризику» та «прикриття». Проаналізовано нака¬ 
зи регіональних митниць, що стосуються митно¬ 
го оформлення таких лікарських засобів. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

Книги 

07.02.12.747. 
004.9:34(075.8) Правова інформація та 

комп'ютерні технології в юридичній діяльності : 
навч. посіб. / за заг. ред. В. Г. Іванова ; Нац. 
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ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». — 
2-ге вид. — X. : Право, 2012. — 240 с. 

Розглянуто теоретичні й практичні питання 
ефективного використання комп'ютерних та 
інформаційних технологій у професійній діяль¬ 
ності юристів. Навчальний посібник побудовано 
на концептуальних принципах взаємодії і об'єд¬ 
нання «інтересів» права та інформатики, науко¬ 
вості, доступності, системності матеріалу й ме¬ 
тодичної послідовності його викладення. 
Структура і зміст посібника спрямовані на вирі¬ 
шення основних завдань навчання, згідно з яки¬ 
ми студент має ознайомитися з поняттями «пра¬ 
вова інформатика» та «правова інформація», 
математичними моделями, які використовуються 
в юридичній діяльності, основними цілями націо¬ 
нальної програми правової освіти населення, а 
також розглянути принципи побудови інформа¬ 
ційних систем державно-правового характеру; 
поглибити і розширити свої знання та уміння 
роботи у пакеті Microsoft Office, оволодіти 
організаційними, правовими та програмними за¬ 
собами захисту інформації у комп'ютерних сис¬ 
темах, у тому числі програмою для створення 
електронного підпису та ін. 

Автореферати 

07.02.12.748. 
347.77:007(043.3) Минбалеев А. В. Теорети¬ 

ческие основания правового регулирования мас¬ 
совых коммуникаций в условиях развития ин¬ 
формационного общества : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук : 12.00.07 / Минбалеев Алексей Вла¬ 
димирович ; Южно-Урал. гос. ун-т. — Челя¬ 
бинск, 2012. — 46 с. 

Разработана и обоснована принципиально 
новая концептуальная модель целостного сис¬ 
темного регулирования массовых коммуникаций. 
Выделено право массовой коммуникации как 
самостоятельная подотрасль информационного 
права, формирующаяся в условиях развития 
информационного общества. В ходе исследова¬ 
ния применен методологический подход, осно¬ 
ванный на комплексном, системном анализе и 
синтезе знаний различных доктринальных на¬ 
правлений науки информационного права. В та¬ 
ком контексте представлены авторские предло¬ 
жения правового регулирования ряда средств 
массовых коммуникаций, в том числе, СМИ, 
рекламы, связей с общественностью, средств 
массовой коммуникации в сети «Интернет» . 
Проанализорованы современные закономернос¬ 
ти упорядочения массовых коммуникаций с по¬ 
мощью саморегулирования. 

07.02.12.749. 
342.9:007(477)(043.3) Новицький А. М. Пра¬ 

вові основи формування інститутів інформацій¬ 
ного суспільства в Україні: теорія та практика : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Но-
вицький Андрій Миколайович ; Нац. ун-т Держ. 

податкової служби України. — Ірпінь, 2012. — 
40 с. 

Проведено комплексне дослідження теоре¬ 
тичних проблем правового забезпечення форму¬ 
вання інститутів, притаманних інформаційному 
суспільству в Україні. На основі теорії інформа¬ 
ційного суспільства та інституційної теорії роз¬ 
глянуто вплив правового регулювання на розви¬ 
ток окремих суспільних відносин, зроблено ак¬ 
цент на дослідження правового забезпечення 
формування електронних інститутів, що харак¬ 
теризують особливості інформаційного суспіль¬ 
ства. Досліджено особливості правового регу¬ 
лювання генезису таких інститутів, як електрон¬ 
на комерція, електронний банкінг, електронні 
гроші, електронне оподаткування. Визначено 
правові аспекти загальних і специфічних особли¬ 
востей для кожного окремого інституту. Зробле¬ 
но висновки про необхідність подальшого ре¬ 
формування органів державної влади щодо регу¬ 
лювання інформаційної сфери суспільних відно¬ 
син в Україні. 

Статті 

07.02.12.750. 
347.77:35.08 Береза А. В. Феномен інфор¬ 

мації у суспільстві та державному управлінні / 
А. В. Береза / / Актуальні проблеми політики : 
зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр 
гендер. проблем. — О., 2011 . — Вип. 43 . — 
С. 40—45. 

Проаналізовно еволюцію підходів до визна¬ 
чення терміна «інформація». Визначено нові на¬ 
прями діяльності держави в умовах інформацій¬ 
ної епохи: сприяння формуванню інформаційно¬ 
го суспільства та впровадження електронного 
уряду. 

07.02.12.751. 
347.77:629.73:004 Бєлкін Л. М. Проблеми 

надання властивостей первинного документа 
електронним авіаційним квиткам / Л. М. Бєлкін 
/ / Бюлетень Міністерства юстиції України. — 
2012. — № 1. — С. 98—103. 

Розглянуто проблемні питання надання влас¬ 
тивостей первинного документа електронним 
авіаційним квиткам, зокрема, при обчисленні 
податків. Вказано, що доказова сила електрон¬ 
ного авіаційного квитка ґрунтується на поло¬ 
женнях, відповідно до яких юридична сила елек¬ 
тронного документа не може бути заперечена 
виключно через те, що він має електронну фор¬ 
му. Проаналізовано судову практику. 

07.02.12.752. 
342.922:349.22:331.108(477) Бойко І. Охорона 

й захист персональних даних адміністративно-
правовими засобами / І. Бойко / / Вісник Ака¬ 
демії правових наук України : зб. наук. пр. / 
Президія Н А П р Н України, Нац. юрид. акад. 
України ім. Я. Мудрого. — X., 2011 . — № 4 . — 
С. 144—151. 
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Проаналізовано адміністративно-правові за¬ 
соби захисту та охорони права громадян на пер¬ 
сональні дані. Особливу увагу приділено контро¬ 
лю за додержанням вимог законодавства про 
захист персональних даних, який здійснюється 
Д С З П Д України, Уповноваженим Верховної 
Ради України з прав людини. Висвітлено питан¬ 
ня адміністративної відповідальності, як одного 
із способів захисту та охорони прав суб ' єкта 
персональних даних. 

07.02.12.753. 
347.781.5:659.3(477) :004.738.5 Гелич Ю. О. 

Перспективи розвитку правового статусу 
суб'єктів діяльності друкованих засобів масової 
інформації в Україні / Ю. О. Гелич / / Часопис 
Київського університету права. — 2012. — № 1. 
— С. 126-130 . 

На основі аналізу чинних нормативно-право¬ 
вих актів та результатів досліджень провідних 
науковців розкрито перспективи розвитку пра¬ 
вового статусу суб'єктів діяльності друкованих 
засобів масової інформації в Україні. Наголоше¬ 
но, що сфера суспільних відносин щодо поши¬ 
рення інформації (контенту) в мережі Інтернет 
має набути правового регулювання у тому ви¬ 
падку, коли це професійна діяльність, подібна 
до професійної діяльності друкованих ЗМІ із 
залученням суб 'єкт ів , які є суб 'єктами діяль¬ 
ності друкованих ЗМІ в Україні. 

07.01.12.754. 
347.77(477):341.231.14 Кормич Б. А. Права 

людини в інформаційній сфері: міжнародні стан¬ 
дарти та їх конституційні гарантії в Україні / 
Б. А. Кормич / / Актуальні проблеми політики : 
зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр 
гендер. проблем. — О. 2 0 1 1 . — Вип. 43 . — 
С. 6 9 - 7 9 . 

Досліджено процес формування міжнародних 
стандартів прав людини у сфері інформації. Ви¬ 
значено основні конституційні гарантії реалізації 
цих прав у сучасній Україні. Охарактеризовано 
механізм забезпечення інформаційних прав. 

07.02.12.755. 
347.77(470) Ловцов Д. А. Теория информаци

онного права: базисные аспекты / Дмитрий 
Анатольевич Ловцов / / Государство и право. — 
2011. — № 11. — С. 3 3 - 4 1 . 

Рассмотрены концептуально-теоретические и 
формально-юридические аспекты теории инфор¬ 
мационного права: объект, предмет, источники, 
принципы, продуктивная классификация инфор¬ 
мационных правоотношений и информационно-
правовых режимов, система (архитектура, ос¬ 
новные содержательные компоненты — под¬ 
отрасли и базисные элементы — институты, ме
сто) информационного права в России, элемен¬ 
ты системологии, а также круг основных теоре¬ 
тических и прикладных проблем в данной пред¬ 
метной области. Приведены отдельные резуль¬ 
таты разработки системологии информационно¬ 
го права как соответствующей научно-методи-

ческой базы. Указано, что дальнейшее развитие 
системологии и в целом теории информационно¬ 
го права связано в первую очередь с разработ¬ 
кой правовой информологии, правовой тектоло-
гии, правовой кибернетики, теоретико-информа¬ 
ционных основ принятия управленческих орга¬ 
низационно-правовых решений, теоретико-ин¬ 
формационных основ игровых ситуаций и др. 

07.02.12.756. 
347.77:347.457(470) Мухаметшин Т. Совре¬ 

менные механизмы раскрытия и предоставления 
информации на рынке ценных бумаг / Т. Муха-
метшин / / Хозяйство и право. — 2012. — № 1. 
— С. 3 4 - 4 1 . 

Исследована система раскрытия информации 
на российском рынке ценных бумаг в контексте 
последних законодательных изменений в РФ. 
Освещены такие вопросы, как раскрытие ин¬ 
формации эмитентами, отчетность профессио¬ 
нальных участников, информационная функция 
государства, особенности инсайдерской инфор¬ 
мации и рекламы на рынке ценных бумаг. 

07.01.12.757. 
347.77(477):351.755 Навроцький О. Обереж

но, персональні дані! / Олександр Навроцький 
/ / Юридичний журнал . — 2011 . — № 11. — 
С. 109-112 . 

Проаналізовано законодавче визначення та 
особливості реєстрації баз персональних даних 
в Україні. Висвітлено правові підстави можли¬ 
вості обробки персональних даних, а т а к о ж 
відповідальність за порушення законодавства 
про захист персональних даних. 

07.01.12.758. 
349.22:331.108 Погодина И. Защита информа

ции в организации / И. Погодина / / Вопросы 
трудового права. — 2011. — № 10. — С. 1 7 - 2 3 . 

Исследована проблема обеспечения инфор¬ 
мационной безопасности организации. Рассмот¬ 
рен правовой элемент системы защиты инфор¬ 
мации. Основное внимание уделено коммерчес¬ 
кой тайне, а т акже особенностям приема и 
увольнения работников, владеющих конфиден¬ 
циальной информацией. Отмечено, что действу¬ 
ющие нормативные правовые акты не предус¬ 
матривают эффективную защиту для конфиден¬ 
циальной информации организации. Д л я того 
чтобы защитить внутреннюю информацию, рабо¬ 
тодателю необходимо самому позаботиться о 
«секретах» компании, правильно оформив как 
саму конфиденциальную информацию, так и от¬ 
ношения с работником, такой информацией об¬ 
ладающим. 

07.01.12.759. 
347.77:341.232 Тимченко О. М. Міжнародне 

інформаційне співробітництво як фактор протидії 
ухиленню від сплати податків / О. М. Тимченко 
/ / Фінанси України. — 2011. — № 12. —С. 1 1 - 2 1 . 

Досліджено засади міжнародного інформацій¬ 
ного співробітництва з питань оподаткування. 
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Встановлено фактори, які гальмують обмін 
інформацією з метою виявлення прихованих до¬ 
ходів. Наведено дані щодо повернення активів з 
офшорних юрисдикцій і податків, зібраних унас¬ 
лідок реалізації стратегії добровільного розкрит¬ 
тя інформації про об'єкти оподаткування. 

07.01.12.760. 
342.727:347.77:004.738.5 Щербович А. Регис

трация сайтов в Интернете в качестве средств 
массовой информации в контексте защиты сво
боды слова / Андрей Щербович / / Сравнитель¬ 
ное конституционное обозрение. — 2 0 1 1 . — 
№ 4. — С. 39—46. 

Данная статья — попытка ответить на воп¬ 
рос, следует ли признать интернет-сайты сред¬ 
ствами массовой информации и регистрировать 
в качестве таковых. Нынешняя неопределен¬ 
ность их правового статуса порождает пробле¬ 
мы, обусловленные спецификой российской пра¬ 
вовой системы, в принципе не допускающей 
«пробелов» в праве. Рассматриваемые пробле¬ 
мы проиллюстрированы актуальными примера¬ 
ми из российского законодательства, судебной и 
правоприменительной практики. 

Див. також: 01.02.12.13, 03.02.12.246. 
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12.00.08 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

Книги 

08.02.12.761. 
343.2.01 Козаченко О. В. Кримінально-пра¬ 

вові заходи: культуро-антропологічний вимір : 
монографія / О. В. Козаченко ; НУ ОЮА. — 
Миколаїв : Іліон, 2011. — 505 с. 

Із використанням комплексної культурно-ант¬ 
ропологічної методології досліджено питання 
визначення, генезису, функціонування і практи¬ 
ки застосування кримінально-правових заходів 
як цілісної системи. У процесі історико-правово-
го дослідження кримінально-правового впливу, 
який забезпечується застосуванням заходів 
відповідної галузевої належності, запропоновано 
застосування культурологічних критеріїв виді¬ 
лення типів кримінального права, а саме — пра¬ 
ва премомодерну, модерну і постмодерну. Ви¬ 
значено і досліджено домінуючі функції як окре¬ 
мих кримінально-правових заходів, які характе¬ 
ризуються ознаками відповідальності, так і тих, 
яким такі ознаки не притаманні. 

08.02.12.762. 
343.222.4 Кузнецов В. В. Кримінальна відпо¬ 

відальність за притягнення як обвинуваченого 
завідомо невинуватої особи : монографія / 
В. В. Кузнецов, М. В. Сийплокі ; за ред. 
В . І . Ш а к у н а . — У ж г о р о д : ЗакДУ, 2 0 1 1 . — 
284 с. 

Розглянуто комплекс теоретичних і практич¬ 
них питань, пов'язаних із дослідженням кримі¬ 
нально-правової норми — притягнення завідомо 
невинного до кримінальної відповідальності. 
Особливу увагу приділено історичним та по¬ 
рівняльно-правовим аспектам регламентації 
відповідальності за такий злочин. Досліджено 
проблемні питання об 'єктивних і суб 'єктивних 
ознак вказаного складу злочину. Уточнено ви¬ 
значення кваліфікуючих ознак та здійснено 
відмежування дій, передбачених ст. 372 КК Ук¬ 
раїни, від суміжних складів злочинів. Розгляну¬ 
то особливості формування санкцій, передбаче¬ 
них ст. 372 КК України. Внесено пропозиції 
щодо вдосконалення законодавства та практики 
його застосування. 

08.02.12.763. 
343.23(470)(075.8) Шиханов В. Н. Уголовно-

правовая характеристика преступлений против 
государственной власти, интересов государ¬ 
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления : учеб. пособие / В. Н. Шиха¬ 
нов. — М. : Волтерс Клувер, 2011. — 177 с. 

Раскрыта общая уголовно-правовая характе¬ 
ристика системы составов преступлений против 
государственной власти, интересов государ¬ 
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, предусмотренных гл. 30 УК 

РФ, освещены составы шести наиболее распро¬ 
страненных на практике преступлений. Специ¬ 
фика построения этого института Особенной 
части уголовного права, а также понятие и при¬ 
знаки должностного лица освещаются с приме¬ 
нением элементов структурно-функционального 
анализа. В приложениях приведена схема клас¬ 
сификации должностных лиц на группы, а так¬ 
же алгоритм анализа государственных и муни¬ 
ципальных служащих для определения призна¬ 
ков должностного лица. 

Автореферати 

08.02.12.764. 
343.23 Жданова І. Є. Фізичний або психічний 

примус як обставина, що виключає злочинність 
діяння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.08 / Жданова Інна Євгенівна ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 19 с. 

Досліджено історію розвитку та становлення 
норм про фізичний або психічний примус як 
обставини, що виключає злочинність діяння, в 
КК України. Вивчено зміст фізичного або пси¬ 
хічного примусу як обставини, що виключає зло¬ 
чинність діяння, в кримінальному законодавстві 
зарубіжних держав. Визначено місце фізичного 
та психічного примусу в системі обставин, що 
виключають злочинність діяння. З 'ясовано по¬ 
няття фізичного та психічного примусу та їх 
співвідношення з насильством й іншими кримі¬ 
нально-правовими категоріями. Обґрунтовано 
підстави виникнення стану фізичного або психіч¬ 
ного примусу. Встановлено склад діяння, вчине¬ 
ного в стані фізичного або психічного примусу. 
Розглянуто умови правомірності, що стосуються 
акту фізичного або психічного примусу і діяння 
особи, яка зазнала примусу. Розкрито питання 
кримінальної відповідальності за заподіяння 
шкоди під час фізичного або психічного приму¬ 
су. З 'ясовано дійсний стан практики застосуван¬ 
ня кримінально-правових норм про фізичний або 
психічний примус. Сформульовано пропозиції 
щодо вдосконалення кримінально-правових норм 
про фізичний або психічний примус. 

08.02.12.765. 
343.617 Михайлов В. Є. Кримінальна відпо¬ 

відальність за зараження вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хворо¬ 
би: соціальна обумовленість та склад злочину : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Михайлов Віталій Євгенійович ; Нац. ун-т 
«Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». — X., 
2011. — 21 с. 

Охарактеризовано чинники соціальної обу¬ 
мовленості встановлення і збереження кримі¬ 
нальної відповідальності за зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
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інфекційної хвороби, що є небезпечною для 
життя людини, та її посилення у випадках на¬ 
стання суспільно небезпечних наслідків від та¬ 
кого зараження у вигляді смерті потерпілої осо¬ 
би, інших тяжких наслідків. Надано криміналь¬ 
но-правовий аналіз об'єкта злочину, передбаче¬ 
ного ст. 130 КК, а саме визначено обсяг та зміст 
суспільних відносин, які перебувають під безпо¬ 
середньою охороною закону про кримінальну 
відповідальність, закріпленому в цій статті; ви¬ 
значено механізм спричинення їм шкоди. Надано 
кримінально-правову характеристику об'єк¬ 
тивній стороні зараження вірусом імунодефіци¬ 
ту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби, що є небезпечною для життя людини. 
Визначено зміст і форми суспільно небезпечних 
діянь, зазначених у диспозиціях цієї статті. Ви¬ 
значено зміст і обсяг суспільно небезпечних 
наслідків зараження вірусом імунодефіциту лю¬ 
дини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, 
що є небезпечною для життя людини. Розгляну¬ 
то причинний зв 'язок між поставленням в небез¬ 
пеку зараження вірусом імунодефіциту людини 
чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 
небезпечною для ж и т т я людини, і суспільно 
небезпечними наслідками. 

08.02.12.766. 
343.412 (477) Сміх В. В. Кримінальна відпо¬ 

відальність за порушення права особи на право¬ 
ву допомогу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.08 / Сміх Василь Володимирович ; Держ. 
ун-т внутр. справ. — Л., 2011. — 18 с. 

Проведено історико-правове дослідження 
еволюції виникнення та розвитку інституту пра¬ 
вової допомоги. Вивчено міжнародний досвід 
принципів і стандартів, які забезпечують право 
особи на правову допомогу. Визначено підстави 
криміналізації за порушення права особи на 
правову допомогу. З 'ясовано сутність інституту 
права особи на правову допомогу та особливості 
механізму його правового регулювання. Визна¬ 
чено місце злочинів, що порушують право особи 
на правову допомогу, в системі норм та інсти¬ 
тутів Особливої частини кримінального права, 
проведено їх типологізацію, залежно від видово¬ 
го (групового) об 'єкта . Здійснено системний 
аналіз складів злочинів, які передбачають відпо¬ 
відальність за посягання на право особи на пра¬ 
вову допомогу виявлено найбільш актуальні 
проблеми, які виникають під час застосування 
ст. ст. 374, 3 9 7 - 4 0 0 КК України. Проведено 
аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих 
ознак злочинів, якими порушується право особи 
на правову допомогу. проаналізовано санкції 
злочинів, що порушують право особи на правову 
допомогу. Виявлено проблеми, які пов 'язані з 
призначенням покарання за злочини, що пору¬ 
шують право особи на правову допомогу. роз¬ 
роблено пропозиції та рекомендації щодо вдос¬ 
коналення законодавства про кримінальну відпо¬ 
відальність за порушення права особи на право¬ 
ву допомогу та практики його застосування. 

Статті 

08.02.12.767. 
343.23 Андрушко П. П. Об 'єкт кримінально-

правової охорони, об'єкт злочину, об 'єкт злочин¬ 
ного посягання та об ' єкт злочинного впливу: 
основний зміст понять та їх співвідношення / 
П. П. Андрушко / / Адвокат. — 2011. — № 11. — 
С. 5 - 1 1 . 

Розглянуто питання про зміст та ознаки по¬ 
нять «об ' єкт кримінально-правової охорони», 
«об 'єкт злочину», «об 'єкт злочинного посяган¬ 
ня», «об'єкт злочинного впливу» та їх співвідно¬ 
шення. Обґрунтовано позицію, що об'єктом кри¬ 
мінально-правової охорони є цінності, які зако¬ 
нодавцем беруться під охорону шляхом прий¬ 
няття кримінально-правової норми, які потенцій¬ 
но можуть стати об'єктом злочинного посяган¬ 
ня, а об'єктом конкретного злочину може бути 
частина цінностей, яким створюється загроза 
заподіяння істотної шкоди. 

08.02.12.768. 
343.241-053.6 Березовська Н. Л. Досягнення 

цілей покарання неповнолітніх / Н. Л. Бере-
зовська / / Актуальні проблеми держави і пра¬ 
ва : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 112-123 . 

Розглянуто цілі покарання в теорії та докт¬ 
рині кримінального права. Окреслено основні 
підходи до визначення цілей у кримінальному 
законодавстві. Охарактеризовано цілі покарання 
неповнолітніх. Здійснено спробу вирішити пи¬ 
тання досягнення цілей покарання зазначеної 
категорії осіб. Зазначено, що автор дотримуєть¬ 
ся точки зору, де кара є сутністю покарання. 
Акцентовано увагу на органічному поєднанні 
виправних та каральних засобів при виправленні 
неповнолітніх. 

08.02.12.769. 
343.7.001.33 Брашнина О. А. Проблемы ква¬ 

лификации хищений, не относящихся к преступ¬ 
лениям против собственности / О. А. Брашнина 
/ / Закон и право. — 2012. — № 1. — С. 7 0 - 7 4 . 

Рассмотрены вопросы, связанные с реализа¬ 
цией уголовной ответственности за хищение, не 
относящиеся к преступлениям против собствен¬ 
ности. Проанализированы проблемы квалифика¬ 
ции, даются рекомендации по усовершенствова¬ 
нию законодательства об уголовной ответствен¬ 
ности за специальные виды хищений. 

08.02.12.770. 
343.234:291.347 Галузин А. Правовой инсти¬ 

тут покаяния / Александр Галузин / / Публічне 
право. — 2012. — № 1. — С. 8 4 - 9 0 . 

Впервые введено понятие правового инсти¬ 
тута покаяния, которое содержит право на по¬ 
к а я н и е . О х а р а к т е р и з о в а н о понятие «покая¬ 
ние» как процесс покаяния, исправления и со¬ 
циальной адаптации . О п р е д е л е н ы его цели, 
с т р у к т у р н ы е элементы, р а с к р ы т а его двой¬ 
ственная природа. 
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08.02.12.771. 
343.224.1(477) Герасимчук Л. Деякі аспекти 

застосування примусових заходів виховного ха
рактеру до неповнолітніх / Лідія Герасимчук / / 
Юридична Україна. — 2011. — № 10. — С. 7 7 - 8 2 . 

Проаналізовано норми Кримінального кодек¬ 
су України 2001 р. щодо примусових заходів 
виховного характеру, що застосовуються до не¬ 
повнолітніх, які не досягли віку кримінальної 
відповідальності, та до неповнолітніх, які досяг-
ли віку кримінальної відповідальності, при 
звільненні останніх від кримінальної відпові¬ 
дальності та покарання. Вказано на те, що пе¬ 
релік примусових заходів виховного характеру у 
всіх випадках застосування даних заходів є не¬ 
змінним, хоча неповнолітні, щодо яких вони за¬ 
стосовуються, відрізняються за віком, за пове¬ 
дінкою. 

08.02.12.772. 
343.712(477) Гізімчук С. В. Дослідження пи

тань кваліфікації повторності розбою на підставі 
принципів верховенства права та справедли¬ 
вості / С. В. Гізімчук / / Проблеми законності : 
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 
X., 2011. — Вип. 113. — С. 1 1 2 - 1 2 1 . 

Исследованы актуальные вопросы квалифи¬ 
кации разбоя, совершенного повторно. С учетом 
содержания принципов верховенства права и 
справедливости разработаны предложения по 
усовершенствованию редакции ч. 2 ст. 187 УК. 
Высказано мнение в пользу признания положе¬ 
ний постановлений Пленума Верховного Суда 
Украины отдельной составляющей общей систе¬ 
мы права. 

08.02.12.773. 
343.125(477) Гродецький Ю. В. Об 'єктивні 

ознаки добровільної відмови при незакінченому 
злочині / Ю. В. Гродецький / / Проблеми закон¬ 
ності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Ук¬ 
раїни, Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Муд¬ 
рого. — X., 2011. — Вип. 114. — С. 143-154 . 

Досліджено об 'єктивні ознаки добровільної 
відмови при незакінченому злочині. На підставі 
критичного аналізу різних точок зору знайдено 
оптимальну модель формулювання його об'єк¬ 
тивних ознак. Сформульовано пропозиції по 
удосконаленню ч. 1 ст. 17 КК України. 

08.02.12.774. 
343.36(477) Дідик С. Є. Родовий об'єкт зло¬ 

чинів проти правосуддя (проблеми визначення) 
/ С. Є. Дідик / / Часопис Київського університе¬ 
ту права. — 2011. — № 4. — С. 3 1 8 - 3 2 1 . 

Розглянуто проблеми визначення поняття 
родового об 'єкта злочинів, відповідальність за 
які передбачено у розділі XVIII «Злочини проти 
правосуддя» КК України. Д л я уникнення супе¬ 
речностей запропоновано розділ XVIII «Злочини 
проти правосуддя» назвати «Злочини проти пра¬ 
восуддя та порядку діяльності, що сприяє його 
здійсненню». 

08.02.12.775. 
343.232 Дмитрук М. М. Об 'єкт кримінально¬ 

го проступку / М. М. Дмитрук / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 6 4 - 7 2 . 

Розглянуто об'єкт кримінального проступку. 
Доведено, що об 'єкти злочинів невеликої тяж¬ 
кості та об'єкти неуправлінських деліктів мають 
спільну природу. Вказано, що об 'єктам даних 
злочинів притаманні управлінські відносини. 
Неуправлінські делікти не відповідають природі 
загального об'єкта адміністративних правопору¬ 
шень. Доведено, що об'єкти посягання вказаних 
діянь є об'єктом кримінального проступку. 

08.02.12.776. 
343.23.001.33 Дубно Т. В. До питання класи

фікації способів вчинення злочину / Т. В. Дубно 
/ / Університетські наукові записки : Часопис 
Хмельниц. ун-ту управління та права : Право . 
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2011. 
— Вип. 4. — С. 2 9 8 - 3 0 1 . 

Проаналізовано підходи до класифікації спо¬ 
собів вчинення злочину. Наведено приклади спо¬ 
собів вчинення злочинів у залежності від кри¬ 
теріїв вказаної класифікації. Здійснено авторсь¬ 
кий поділ способів вчинення злочину на види. 

08.02.12.777. 
343.6(477) Зубрицький М. І. Загальна харак¬ 

теристика появи та розвитку законодавства про 
злочини проти життя / М. І. Зубрицький / / Дер¬ 
жава і право. Юридичні і політичні науки : зб. 
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011 . — 
Вип. 53. — С. 4 8 2 - 4 9 1 . 

Розглянуто питання загальної характеристи¬ 
ки появи та розвитку законодавства про злочи¬ 
ни проти ж и т т я . Висвітлено виникнення та 
сутність поняття вбивства, яке бере свій поча¬ 
ток з найдавніших часів, коли закладалися 
підвалини поняття цього злочину, починаючи з 
часів становлення Київської Русі і до сучасного 
періоду розбудови правової держави в Україні. 

08.02.12.778. 
343.236 Иванчина С. А. Частичная реализа¬ 

ция умысла при оконченном преступлении / 
С. А. Иванчина / / Актуальные проблемы эконо¬ 
мики и права. — 2011. — № 4. — С. 2 6 9 - 2 7 4 . 

Рассматриваются вопросы квалификации 
преступлений при частичной реализации их 
субъектом своего умысла. Сформулировано и 
обосновано правило, в каких ситуациях содеян¬ 
ное должно оцениваться как оконченное пре¬ 
ступление и как покушение на преступление. 
Дан обзор судебной практики по рассматривае¬ 
мым вопросам, приведены типичные правопри¬ 
менительные ошибки. 

08.02.12.779. 
343.235:343.222 Ільїна О. В. Проблема спів¬ 

відношення обтяжуючих обставин Загальної та 
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Особливої частини кримінального права та їхній 
вплив на кримінальну відповідальність / 
О. В. Ільїна / / Університетські наукові записки : 
Часопис Хмельниц. ун-ту управління та права : 
Право . Економіка. Управління. — Хмельниць¬ 
кий, 2011. — Вип. 4. — С. 2 8 7 - 2 9 1 . 

Розглянуто проблему співвідношення обтя¬ 
жуючих обставин Загальної та Особливої части¬ 
ни кримінального права. Окремо проаналізовано 
вплив обтяжуючих обставин Загальної частини 
кримінального права та обтяжуючих обставин 
Особливої частини кримінального права на кри¬ 
мінальну відповідальність. 

08.02.12.780. 
343.352(477) Кваша О. О. Посередництво у 

хабарництві як особливий вид співучасті у зло¬ 
чині / О. О. Кваша / / Де ржава і право. Юри¬ 
дичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т дер¬ 
жави і права ім. В. М. Корецького НАН Украї¬ 
ни. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 4 6 1 - 4 6 7 . 

Зазначено, що посередництво у хабарництві 
є особливим різновидом співучасті у злочині, 
який повною мірою не охоплюється видами 
співучасті, передбаченими у ст. 27 КК України. 
Обґрунтовано необхідність зміни ст. 369 КК 
України таким чином: «Давання хабара і посе
редництво у хабарництві». 

08.02.12.781. 
343.268(477) Книга М. М. Інститут примусо¬ 

вих заходів медичного характеру за Криміналь¬ 
ним кодексом 2011 року: основні здобутки та 
деякі пропозиції щодо подальшого вдосконален¬ 
ня / М. М. Книга / / Право і суспільство. — 
2011. — № 6. — С. 152-157 . 

Визначено сучасний стан правового регулю¬ 
вання інституту примусових заходів медичного 
характеру, висвітлено позитивні законодавчі но¬ 
вели, зазначено недоліки. Вироблено деякі про¬ 
позиції щодо подальшого вдосконалення право¬ 
вої регламентації. 

08.02.12.782. 
343.1:349.243(470) Курманов А. С. Пути со¬ 

вершенствования уголовно-правовой нормы, на¬ 
правленной на охрану права на безопасные ус¬ 
ловия труда / А. С. Курманов / / Юридическая 
наука и правоохранительная практика. — 2011. 
— № 4. — С. 2 9 - 3 5 . 

Рассматриваются вопросы совершенствова¬ 
ния уголовного законодательства об охране пра¬ 
ва на труд в условиях безопасности и гигиены. 
В основу авторских предложений положен срав¬ 
нительно-правовой подход, который направлен 
на привидение норм уголовного законодатель¬ 
ства РФ в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
а также на изучение и заимствование положи¬ 
тельного опыта зарубежных стран. 

08.02.12.783. 
343.2.01 Лановенко К. С. Правова сутність 

оціночних понять кримінального законодавства / 

К. С. Лановенко / / Часопис Київського універ¬ 
ситету права. — 2012. — № 1. — С. 3 2 6 - 3 2 9 . 

Проаналізовано основні правові ознаки оці¬ 
ночних понять кримінального законодавства Ук¬ 
раїни. Визначено шляхи вирішення низки диску¬ 
сійних в цій сфері питань. Запропоновано ав¬ 
торське визначення оціночних понять криміналь¬ 
ного законодавства. 

08.02.12.784. 
343.98(477)+343.9(477) Литвак О. М. Кримі¬ 

нально-правова та кримінологічна політика в 
Україні / О. М. Литвак, І. В. Однолько / / Наше 
право. — 2012. — № 1, ч. 2. — С. 9 0 - 9 4 . 

Розглянуто актуальні питання реалізації кри¬ 
мінально-правової та кримінологічної політики в 
Україні. Проаналізовано законодавчі та норма¬ 
тивно-правові акти, що передбачають попере¬ 
джувальні заходи щодо злочинності. Вказано не¬ 
доліки та запропоновано напрямки загальносо-
ціальних заходів попередження у рамках кримі¬ 
нологічної політики. 

08.02.12.785. 
343.23 Мальцев В. Понятие непосредствен¬ 

ного индивидуального объекта преступления / 
Василий Мальцев / / Уголовное право. — 2011. 
— № 5. — С. 1 3 - 1 9 . 

Статья посвящена исследованию проблемы 
определения непосредственного объекта пре¬ 
ступления. На основе анализа уголовно-право¬ 
вой литературы выделены основные концепту¬ 
альные подходы к непосредственному объекту 
преступления, выявлены их достоинства и недо¬ 
статки. Предпринята попытка сформулировать 
свое понятие непосредственного индивидуально¬ 
го объекта преступления (охраны). 

08.02.12.786. 
343.23:343.122:614.253.8 Марєєв В. В. Па

цієнт як потерпілий від злочину / В. В. Марєєв 
/ / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 7 2 - 7 7 . 

Досліджено статус пацієнта як потерпілого 
від злочину. Наведено визначення поняття 
«пацієнт», закріплене в нормативно-правових 
актах як на міжнародному рівні, так і на рівні 
підзаконних актів вітчизняного законодавства. 
Зроблено висновки з даного дослідження і пер¬ 
спективи подальшого розвитку у даному на¬ 
прямку. 

08.02.12.787. 
343.222(477) Міщенко М. О. Щодо запрова¬ 

дження кримінальної відповідальності за викра¬ 
дення культурних цінностей / М. О. Міщенко / / 
Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні науки : 
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 5 2 5 - 5 2 9 . 

Досліджено необхідність криміналізації тако¬ 
го діяння, як викрадення культурних цінностей. 
Подано конкретні пропозиції щодо доповнення 
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Особливої частини КК України окремою нор
мою, яка передбачатиме кримінальну відпові¬ 
дальність за викрадення культурних цінностей 
залежно від його способу. Зазначено, в якому із 
розділів Особливої частини КК України необхід¬ 
но розмістити пропоновану кримінально-правову 
норму. 

08.02.12.788. 
343.36:343.222 Мороз В. П. Кримінальна 

відповідальність за невиконання судового рішен
ня: досвід країн С Н Д / В. П. Мороз / / Право і 
суспільство. — 2011. — № 6 . — С. 173-177 . 

Досліджено досвід країн С Н Д та колишніх її 
членів щодо кримінально-правового забезпечен¬ 
ня виконання судових рішень. На підставі про¬ 
веденого аналізу запропоновано шляхи удоско¬ 
налення вітчизняного кримінального законодав¬ 
ства в частині відповідальності за невиконання 
судового рішення. 

08.02.12.789. 
343.23(470) Нагаева Т. И. Продолжающиеся 

преступления / Т. И. Нагаева / / Северо-Кавказ¬ 
ский юридический вестник. — 2011. — № 2. — 
С. 7 4 - 7 9 . 

Показана неполнота принятого в теории уго¬ 
ловного права деления сложных составов пре¬ 
ступлений на длящиеся , продолжаемые и со¬ 
ставные. Анализ норм, закрепленных в 
ст. ст. 212, 279, 232, 241, 282 и 322 УК РФ, сви¬ 
детельствует о том, что в российском уголовном 
законе имеются составы преступлений, конст¬ 
рукция которых не позволяет отнести их ни к 
длящимся, ни к составным. Для их обозначения 
предложено условный термин «продолжающие
ся преступления». 

08.02.12.790. 
343.359 Олисаев С. И. К вопросу об объекте 

и объективной стороне незаконной банковской 
деятельности / С. И. Олисаев / / Закон и право. 
— 2011. — № 12. — С. 8 4 - 8 6 . 

Раскрыты проблемы правового регулирова¬ 
ния операций, образующих состав незаконной 
банковской деятельности, учета убытков при 
квалификации преступлений. Выдвинуты пред¬ 
ложения по совершенствованию действующего 
уголовного законодательства, а также законода¬ 
тельства, регулирующего порядок совершения 
банковских и иных операций кредитными орга¬ 
низациями. 

08.02.12.791. 
343.23 Оцяця А. С. Дефініція функції кримі¬ 

нального права / А. С. Оцяця / / Актуальні про¬ 
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 60. — С. 5 7 - 6 4 . 

Проведено дослідження з приводу визначен¬ 
ня функції кримінального права. На підставі 
проведеного аналізу запропоновано поняття 
функції кримінального права як об'єктивно існу
ючого явища, яке являє собою основні напрямки 

кримінально-правового впливу на суспільні 
відносини, за допомогою яких можливе досяг¬ 
нення цілей і вирішення задач кримінально-пра¬ 
вового регулювання на даному етапі розвитку 
суспільства. 

08.02.12.792. 
343.36(477).001.33 Палюх К. М. До питання 

про систематизацію злочинів проти правосуддя 
/ К. М. Палюх / / Часопис Київського універси¬ 
тету права. — 2012. — № 1. — С. 3 1 5 - 3 1 9 . 

Розглянуто актуальні питання систематизації 
злочинів проти правосуддя, зокрема, щодо до¬ 
повнення Кримінального кодексу України спе¬ 
ціальними нормами, які б передбачали кримі¬ 
нальну відповідальність за посягання на життя, 
здоров 'я , власність, безпеку учасників всіх 
відносин, що охоплюються родовим об 'єктом 
злочинів, що містяться у розділі XVIII КК Украї¬ 
ни «Злочини проти правосуддя». 

08.02.12.793. 
343.618:615(477) Парамонова О. С. Зміст 

професійних обов'язків медичного та фармацев¬ 
тичного працівника у розумінні статті 140 КК 
України / О. С. Парамонова / / Часопис Київсь¬ 
кого університету права. — 2011 . — № 4. — 
С. 3 2 7 - 3 3 1 . 

Розкрито зміст професійних обов 'язк ів ме¬ 
дичного та фармацевтичного працівника. Про¬ 
аналізовано поняття «медична та фармацевтич¬ 
на діяльність», «медична та фармацевтична до¬ 
помога», з 'ясовано їх співвідношення. Обґрунто¬ 
вано, що суспільно небезпечне діяння, передба¬ 
чене ст. 140 КК України, виявляється у нена-
данні або неналежному наданні кваліфікованої 
медичної або фармацевтичної допомоги. 

08.02.12.794. 
343.359.2(470) Перелыгин А. Е. Недостатки 

уголовно-правовых норм о налоговых преступле¬ 
ниях и пути их устранения / А. Е. Перелыгин / / 
Закон и право. — 2012. — № 1. — С. 9 0 - 9 3 . 

Освещены недостатки статей 198, 199, 199.1 
УК РФ. В работе поднимаются проблемы завы¬ 
шения размеров неуплаты налогов для указан¬ 
ных статей, а также несоответствие этих разме¬ 
ров в статьях 198 и 199 УК РФ. Предложены 
конкретные меры для решения существующих 
проблем. Указано, что статья носит практичес¬ 
кую направленность и содержит конкретные 
рекомендации по улучшению сложившейся ситу¬ 
ации. 

08.02.12.795. 
343.6(477)+343.347(477) Пилипенко Є. Особ¬ 

ливості в ідмежування залишення в небезпеці 
від інших злочинів проти життя та здоров'я осо¬ 
би за кримінальним законодавством України / 
Євгенія Пилипенко / / Підприємництво, госпо¬ 
дарство і право. — 2011. — № 12. — С. 165-168 . 

Детально вивчено та досліджено особливості 
в ідмежування залишення в небезпеці (ст. 135 
КК України) від інших злочинів проти життя та 
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здоров 'я особи. Розглянуто спільні та відмінні 
ознаки і властивості цих складів злочинів. 

08.02.12.796. 
343.122 Секретарева Т. М. Проблемы регла¬ 

ментации понятий «потерпевший» и «гражданс¬ 
кий истец» в современном уголовном праве / 
Т. М. Секретарева / / Российская юстиция. — 
2011. — № 12. — С. 6 8 - 7 1 . 

Выделено, что категориальный аппарат явля¬ 
ется первоосновой каждой отрасли права и под¬ 
лежит четкой регламентации. Исследована цен¬ 
тральная фигура стороны обвинения в уголов¬ 
ном процессе — потерпевшего. Обращено вни¬ 
мание на тот факт, что при изменении сущности 
категории «потерпевший» необходимо соответ¬ 
ствующее преобразование содержания понятия 
непосредственно связанного с ним субъекта — 
гражданского истца. 

08.02.12.797. 
343.301(470) Сергун Е. П. Демократическое 

правовое государство как объект уголовно-пра¬ 
вовой охраны / Е. П. Сергун / / Современное 
право. — 2011. — № 10. — С. 126-130 . 

Констатируется отсутствие в России эффек¬ 
тивного механизма уголовно-правового регули¬ 
рования в сфере охраны государства в условиях 
постепенного укрепления демократических ин¬ 
ститутов. Отмечается необходимость качествен¬ 
ного изменения курса уголовно-правовой поли¬ 
тики из-за несоответствия текущего уголовного 
законодательства современным государственно-
правовым представлениям. 

08.02.12.798. 
343.54/55(477) Сікан О. М. Стан та перспек¬ 

тиви кримінально-правової охорони сім'ї в зако¬ 
нодавстві України / О. М. Сікан / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 8 4 - 9 2 . 

Значення сім'ї як первинної та основної 
комірки суспільства, загальновизнаної соціаль¬ 
ної цінності потребує належної охорони з боку 
держави. Оскільки кримінальне право охороняє 
від суспільно небезпечних посягань тільки най¬ 
важливіші суспільні відносини, блага, цінності 
та інтереси, то відсутність кримінальної охорони 
сім'ї, важливий статус якої регламентовано як в 
нормах міжнародного, так і національного зако¬ 
нодавства, вказує на недостатній рівень охорони 
даної сфери державою. У зв 'язку з цим запропо¬ 
новано доповнити Особливу частину Криміналь¬ 
ного кодексу України окремим розділом: Злочи¬ 
ни проти сім'ї. 

08.02.12.799. 
343.713 Соловйова А. Окремі питання розме¬ 

жування вимагання і суміжних злочинів / А. Со¬ 
ловйова / / Право України. — 2011. — № 10. — 
С. 2 2 5 - 2 3 5 . 

Стаття присвячена розмежуванню вимагання 
і суміжних злочинів. В основу дослідження по-

кладено аналіз чинного кримінального закону і 
теоретичних кримінально-правових концепцій, 
запропонованих вітчизняними науковцями. 

08.02.12.800. 
351.797:341.362.1 Стефанчишен Р. В. «Морс¬ 

кое пиратство» и «терроризм на море» — соот¬ 
ношение понятий / Р. В. Стефанчишен / / Мит¬ 
на справа. — 2012. — № 1. — С. 8 2 - 9 4 . 

Исследованы процессы становления, разви¬ 
тия и трансформации категорий «морское пират¬ 
ство» и «терроризм на море» как преступлений, 
посягающих на свободу мореплавания. Проана¬ 
лизированы различные доктринальные и легаль¬ 
ные определения морского пиратства и терро¬ 
ризма на море, а также существующие в совре¬ 
менной правовой науке взгляды и мнения по 
поводу соотношения этих понятий, а также ус¬ 
тановлены основные признаки пиратства и ин¬ 
тернационализации терроризма как преступле¬ 
ний, посягающих на безопасность мореплава¬ 
ния. Раскрыты результаты борьбы с морским 
пиратством и терроризмом на море основных 
международных организаций. 

08.02.12.801. 
340.132 Третьякова Е.-Д. С. О совершенство¬ 

вании федерального антикоррупционного зако¬ 
нодательства / Е.-Д. С. Третьякова / / Совре¬ 
менное право. — 2011. — № 10. — С. 2 7 - 2 9 . 

Проанализирована действующая Методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нор¬ 
мативных правовых актов и проектов норматив¬ 
ных правовых актов. Указаны некоторые недо¬ 
статки федерального антикоррупционного зако¬ 
нодательства. Предложены возможные пути его 
совершенствования. 

08.02.12.802. 
343.44(477) Тростюк З. Ж и т л о як предмет 

злочину, передбаченого ст. 162 КК України «По¬ 
рушення недоторканості житла або іншого воло¬ 
діння особи» / Зоя Тростюк, Іван Присяжнюк 
/ / Публічне право. — 2012. — № 1. — С. 9 9 - 1 0 7 . 

Проаналізовано думки фахівців із криміналь¬ 
ного права стосовно визначення поняття «жит¬ 
ло». Зазначено, що питання про необхідність 
використання у КК України або узагальнюваль-
ної дефініції цього поняття, або казуїстичного 
переліку приміщень, які до нього належать, ви¬ 
рішується по-різному. Вказано, що на сьогодні в 
теорії кримінального права поки що не існує 
єдиного погляду на законний (незаконний) ста¬ 
тус житла як предмета злочину, передбаченого 
ст. 162 КК України. 

08.02.12.803. 
343.36:343.123.1(477) Тростюк З. А. Злочини 

проти правосуддя, що вчиняються працівниками 
правоохоронних органів під час провадження 
досудового розслідування: окремі проблеми нор-
мотворчої техніки / З. А. Тростюк, І. М. Бокач 
/ / Часопис Київського університету права. — 
2011. — № 4. — С. 3 1 4 - 3 1 7 . 
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Розглянуто проблеми нормотворчої техніки у 
диспозиціях статей, що передбачають відпові¬ 
дальність за злочини проти правосуддя, які вчи¬ 
няються працівниками правоохоронних органів 
під час провадження досудового розслідування. 
Запропоновано зміни до окремих статей розділу 
XVIII Особливої частини КК України, а також 
до заголовку відповідного розділу. 

08.02.12.804. 
343.265.2 Ус О. В. Звільнення від відбування 

покарання у зв 'язку із закінченням строків дав¬ 
ності виконання обвинувального вироку / 
О. В. Ус / / Питання боротьби зі злочинністю : зб. 
наук. пр. / НАПрН України, Ін-т вивчення про¬ 
блем злочинності, Нац. юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого. — Х., 2011. — Вип. 22. — С. 6 7 - 7 5 . 

Розглянуто кримінально-правові проблеми 
звільнення від відбування покарання у зв 'язку 
із закінченням строків давності виконання об¬ 
винувального вироку. Досл іджено питання, 
передумови, підстави, порядок і кримінально-
правові наслідки такого виду зв ільнення від 
покарання. 

08.02.12.805. 
343.9 Щедров І. В. Терористична організація 

як різновид злочинної організації / І. В. Щедров 
/ / Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні на¬ 
уки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України. — К., 2011. — 
Вип. 53. — С. 5 0 9 - 5 1 4 . 

Проаналізовано дискусійні в теорії кримі¬ 
нального права питання про поняття та сутнісні 
ознаки терористичної організації як різновиду 
злочинної організації. Визначено зміст категорій 
«терористична» та «організація» як злочинного 
об'єднання, їх взаємозв 'язку і співвідношення у 
використанні власне поняття «терористична 
організація». Сформульовано пропозиції щодо 
вдосконалення відповідних законодавчих поло¬ 
жень та подальшого їх застосування. 

08.02.12.806. 
343.1.001.33 Янчук Н. Классификация уго¬ 

ловно-правовых систем: критерии и сравнитель¬ 
ная характеристика / Н. Янчук / / Юридичний 
вісник. — 2011. — № 4. — С. 9 4 - 9 8 . 

Проанализированы основные классификации 
уголовно-правовых систем современного мира, 
предложенные в юридической литературе . За¬ 
тронуты проблемы выбора критериев для клас¬ 
сификации уголовно-правовых систем. Акценти¬ 
ровано внимание на том, чтобы при классифика¬ 
ции уголовно-правовых систем выбранный под¬ 
ход был научно обоснованным, являлся шагом к 
познанию правовой действительности. 

Див. також: 06.02.12.646. 

К Р И М І Н О Л О Г І Я 

Книги 

08.02.12.807. 
343.9 Белоцерковский С. Д. Система право¬ 

вого регулирования борьбы с организованной 
преступностью и научные основы ее оптимиза¬ 
ции : монография / С. Д. Белоцерковский. — М : 
Рос. криминол. ассоц., 2011. — 585 с. 

Рассмотрена актуальная проблема оптимиза¬ 
ции системы правового регулирования борьбы с 
организованной преступностью. Исследовано 
развитие понимания мировым обществом и от¬ 
дельными государствами явления организован¬ 
ной преступности. Впервые приведены состав¬ 
ляющие эту систему правового регулирования 
международно-правовые документы и отече¬ 
ственные нормативные правовые акты, предло¬ 
жена их классификация и содержится их под¬ 
робный анализ. Особый интерес представляет 
анализ законов зарубежных государств (США, 
Республик Украина и Беларусь, Литовской Рес¬ 
публики, Японии) о борьбе с организованной 
преступностью. В основу предложений, направ¬ 
ленных на оптимизацию системы правового ре¬ 
гулирования борьбы с организованной преступ¬ 
ностью, положены результаты проведенных ав¬ 
тором криминологических исследований, поло¬ 
жения международных договоров Российской 
Федерации, законодательный опыт зарубежных 
государств. 

08.02.12.808. 
343.9:343.352(470) Долгова А. И. Криминоло¬ 

гические оценки организованной преступности и 
коррупции, правовые баталии и национальная 
безопасность : монография / А. И. Долгова. — 
М. : Рос. криминол. ассоц., 2011. — 668 с. 

В монографии автора, президента Россий¬ 
ской криминологической ассоциации, который в 
конце ХХ-ХХІ в. непосредственно руководил 
рабочими комиссиями по разработке проектов 
федеральных законов «О борьбе с организован¬ 
ной преступностью» и «О борьбе с коррупци¬ 
ей», возглавлял отделы общих проблем крими¬ 
нологии; по борьбе с организованной преступно¬ 
стью, терроризмом и экстремизмом Н И И в сис¬ 
теме прокуратуры, обсуждены остродискуссион¬ 
ные проблемы оценки данных явлений, вариан¬ 
ты криминологических и правовых подходов на 
уровне концепций и законотворческой деятель¬ 
ности. Обоснована взаимосвязь данных проблем 
с вопросами национальной безопасности. Приве¬ 
дены систематические данные и результаты ис¬ 
следований, тексты ряда законопроектов, дру¬ 
гие документы. 

08.02.12.809. 
343.9:343.37(470)(075.8) Зенькович Е. В. Пра¬ 

вовые аспекты противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма на рынке 
ценных бумаг : учеб.-практ. пособие / 

125 



Е. В. Зенькович. — М. : Волтерс Клувер, 2011. 
— 163 с. 

Данное издание призвано обеспечить изуче¬ 
ние заинтересованными лицами комплекса воп¬ 
росов теории и практики функционирования си¬ 
стемы противодействия легализации (отмыва¬ 
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на рын¬ 
ке ценных бумаг. С учетом судебной практики в 
нем предлагаются подходы к разработке про¬ 
фессиональными участниками рынка ценных бу¬ 
маг правил специального внутреннего контроля. 

Автореферати 

08.02.12.810. 
343.22:351.741(477) Говор Ю. О. Запобігання 

органами внутрішніх справ насильницьким зло¬ 
чинам щодо жінок у сім'ї : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / Говор Юрій Олександро
вич ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2011. 
— 18 с. 

З 'ясовано сутнісний зміст поняття насильства 
щодо жінок у сім'ї, уточнено його види. В істо¬ 
ричному аспекті досліджено законодавство щодо 
протидії насильству відносно жінок у сім'ї та 
узагальнено основні напрями його розвитку. Ви¬ 
явлено специфіку насильницьких злочинів, які 
вчиняються щодо жінок у сім'ї, та вирізнено їх з-
поміж інших видів насильницьких злочинів, а 
також проведено їх класифікацію. Здійснено кри¬ 
мінологічну характеристику щодо насильницьких 
злочинів відносно жінок у сім'ї; осіб, які вчиня¬ 
ють такі насильницькі злочини, а також жінок — 
жертв насильства в сім'ї. Проаналізовано детер¬ 
мінанти насильницьких злочинів щодо жінок у 
сім'ї. Узагальнено закордонний досвід протидії 
насильству в сім'ї та сформульовано пропозиції 
щодо можливості його використання в Україні. 
Обґрунтовано пропозиції щодо комплексного 
вдосконалення діяльності органів внутрішніх 
справ у напрямку запобігання насильницьким 
злочинам відносно жінок у сім'ї. 

08.02.12.811. 
343.2.01:343.845 (477) Назимко Є. С. Депена-

лізація як елемент пенальної політики України : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Назимко Єгор Сергійович ; Акад. адвокатури 
України. — К., 2011. — 20 с. 

Досліджено поняття та структуру пенальної 
політики України. Досліджено поняття та види 
депеналізації, її місце у пенальній політиці Ук¬ 
раїни. Здійснено історико-правовий аналіз ста¬ 
новлення та розвитку депеналізації. Проаналізо¬ 
вано нормативно-правову основу депеналізації. 
Визначено коло та досліджено сутність фак¬ 
торів, що обумовлюють застосування депеналі-
зації. Розкрито принципи депеналізації. Обґрун¬ 
товано співвідношення депеналізації з кримі¬ 
нально-виконавчою та кримінологічною сферами 
пенальної політики України. Досліджено законо¬ 
давство зарубіжних країн щодо застосування 

депеналізації у виді умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання. Розробле¬ 
но пропозиції щодо вдосконалення законодавчо¬ 
го та практичного забезпечення депеналізації в 
Україні. 

Статті 

08.02.12.812. 
343.343.3-053.6 Алиев X. К. Вандализм среди 

несовершеннолетних / X. К. Алиев / / Современ¬ 
ное право. — 2011. — № 10. — С. 1 4 8 - 1 5 1 . 

Отмечено, что вандализм — одна из форм 
разрушительного поведения человека. Рассмот¬ 
рено понятие вандализма, мотивы совершения 
вандализма среди несовершеннолетних, степень 
распространенности и социальные последствия 
разрушений, социально-психологические харак¬ 
теристики несовершеннолетних, склонных к раз¬ 
рушениям. 

08.02.12.813. 
343.9(477) Артеменко I. А. Державна політи¬ 

ка протидії організованій злочинності та ко¬ 
рупції в Україні / І. А. Артеменко / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 61 . — С. 4 8 8 - 4 9 4 . 

Розкрито питання реорганізації правового та 
структурно-функціонального забезпечення про¬ 
тидії організованій злочинності та корупції в 
Україні. На підставі аналізу існуючих точок 
зору, світової та вітчизняної практики боротьби 
з організованою злочинністю та корупцією ви¬ 
світлено авторське бачення проблеми. Запропо¬ 
новано якісно новий підхід до організації про¬ 
тидії цим явищам. 

08.02.12.814. 
343.9.01+341.4 Дремин В. Н. Организованная 

преступность, терорризм и бизнес: международ¬ 
но-правовые и криминологические аспекты / 
В. Н. Дремин, Н. А. Зелинская / / Актуальні про¬ 
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 60. — С. 3 4 - 4 3 . 

Рассмотрен характер и масштаб связей меж¬ 
ду транснациональной организованной преступ¬ 
ностью, террористическими группировками и 
бизнесом. Утверждается , что транснациональ¬ 
ные преступные организации не только крими¬ 
нализируют международные отношения и пре¬ 
вращают их в устойчивые международные кри¬ 
минальные институты, но и создают глобальную 
криминальную экономическую систему, разру
шающую легальное экономическое пространство 
мира. 

08.02.12.815. 
343.138 Загурський О. Б. До питання про 

теоретичні проблеми державної правової політи¬ 
ки у сфері боротьби зі злочинністю / О. Б. За-
гурський / / Актуальні проблеми держави і пра-
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ва : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 4 3 - 5 0 . 

Досліджено проблеми державної правової 
політики у сфері боротьби зі злочинністю. До¬ 
сліджено ґенезу становлення вчення про даний 
вид політики, показано ступінь наукової розроб¬ 
леності по даній проблематиці, чітко розмежова¬ 
но такі поняття, як «кримінальна політика», 
«кримінально-правова політика», «політика у 
сфері боротьби зі злочинністю». 

08.02.12.816. 
343.851:343.131.5 Коваленко В. В. Адвокату¬ 

ра як суб 'єкт загальносоціального запобігання 
злочинам / В. В. Коваленко, О. Г. Колб / / Бюле¬ 
тень Міністерства юстиції України. — 2011. — 
№ 8/9. — С. 7 3 - 8 0 . 

Здійснено аналіз правової природи такого 
виду соціального контролю у сфері протидії зло¬ 
чинності, як загальносоціальне запобігання зло¬ 
чинам. Визначено роль, місце та ознаки адвока¬ 
тури у здійсненні цього виду діяльності. Визна¬ 
чено заходи, які варто здійснити для створення 
ефективних механізмів щодо реалізації адвока¬ 
турою завдань загальносоціального запобігання 
злочинам. 

08.02.12.817. 
343.85:343.42 Лещенко В. Г. Предупрежде¬ 

ние прозелитизма и деятельности религиозных 
экстремистских структур и сект в местах лише¬ 
ния свободы / В. Г. Лещенко / / Юридическая 
наука и правоохранительная практика. — 2011. 
— № 4. — С. 4 7 - 5 1 . 

Рассмотрены вопросы предупредительной 
деятельности в отношении проявлений прозели¬ 
тизма и активности экстремистских религиоз¬ 
ных формирований и сектантских общностей. 
Предложены конкретные рекомендации, направ¬ 
ленные на предупреждение негативного воздей¬ 
ствия на осужденных представителей тотали¬ 
тарных сект и экстремистских религиозных 
групп. 

08.02.12.818. 
343.916 Лопатин Ю. М. Личностно-психоло-

гические причины неосторожных преступлений, 
совершаемых военнослужащими / Ю. М. Лопа
тин / / Современное право. — 2011. — № 10. — 
С. 144-147 . 

Отмечено, что к числу криминогенных харак¬ 
теристик мотивационной сферы военнослужаще¬ 
го, проходящего службу по призыву, относятся 
личностно-психологические качества, которые 
являются предпосылками для социализации во¬ 
еннослужащего. Показано, что военнослужа¬ 
щие, совершившие преступление по неосторож¬ 
ности, должны подвергаться отдельному психо¬ 
логическому наблюдению. 

08.02.12.819. 
343.85(477):168.5 Лукашевич С. Ю. Синерге¬ 

тичний підхід до системи запобігання злочин¬ 
ності в Україні / С. Ю. Лукашевич / / Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / НАПрН 
України, Ін-т вивчення проблем злочинності, 
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 
2011. — Вип. 22. — С. 8 7 - 9 5 . 

Розглянуто новітні підходи до розробки стра¬ 
тегічних напрямків системи запобігання злочин¬ 
ності в Україні. Обґрунтовано можливість засто¬ 
сування синергетики як методологічного 
підґрунтя кримінології взагалі та системи запо¬ 
бігання злочинності зокрема. 

08.02.12.820. 
343.85:343.57(477) Маханьков Д. Криміналь¬ 

но-правова протидія використанню коштів, здо¬ 
бутих від незаконного обігу наркотичних за¬ 
собів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів у законодавстві деяких іноземних 
держав / Денис Маханьков / / Публічне право. 
— 2012. — № 1. — С. 3 3 4 - 3 4 2 . 

Вивчено кримінально-правову протидію вико¬ 
ристанню коштів, здобутих від незаконного об¬ 
ігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів, у законодавстві де¬ 
яких іноземних д е р ж а в . Проаналізовано 
відповідність підходу, який реалізовано в межах 
ст. 306 КК України, основним моделям засобів 
кримінально-правового впливу, що існують у за¬ 
конодавстві інших держав. Доведено доцільність 
виділення цього складу злочину, а також опра¬ 
цьовано певні пропозиції по вдосконаленню 
вітчизняного законодавства у цій сфері. 

08.02.12.821. 
343.97 Мельничук Т. В. Кримінологічна без¬ 

пека: сутність та концептуальне обґрунтування 
/ Т. В. Мельничук / / Актуальні проблеми дер¬ 
жави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — 
С. 132-138 . 

Розглянуто актуальні для сучасної теорії та 
практики питань попереджувального впливу на 
злочинність через призму концепції криміноло¬ 
гічної безпеки. З урахуванням досягнень доктри¬ 
ни та законодавства проаналізовано понятійний 
апарат кримінологічної безпеки. Завдяки висвіт¬ 
ленню основних елементів концепції — об'єкта, 
мети, загроз та організаційно-правових основ 
кримінологічної безпеки — розкрито її принци¬ 
пові відмінності та переваги. 

08.02.12.822. 
343.911 Моргунов С. В. Криминологическая 

характеристика и типология рецидивистов / 
С. В. Моргунов / / Юридическая наука и право¬ 
охранительная практика. — 2011 . — № 4. — 
С. 3 6 - 4 6 . 

Дана криминологическая характеристика 
личности рецидивистов с помощью целостного 
подхода, на основе которого произведена их 
классификация по половозрастному, социально-
ролевому, нравственно-психологическому и уго¬ 
ловно-правовому критериям. Акцентировано 
внимание на наличии криминологически значи¬ 
мой межпреступной связи, состоящей в одина-
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ковой мотивации, на основании которой выделя
ют следущие типы рецидивистов: корыстной, 
корыстно-насильственной, насильственной и по¬ 
рочно-потребительской преступной направлен¬ 
ности. 

08.02.12.823. 
343.98 Мусаев М. А. Ж е р т в а преступления в 

криминологическом, уголовном и гражданско-
правовом аспектах / М. А. Мусаев / / Современ
ное право. — 2011. — № 10. — С. 1 3 9 - 1 4 3 . 

Указано , что в криминологической науке 
р а з в и в а е т с я виктимологическое направление , 
связанное с изучением ж е р т в ы преступления, 
ее предпреступного поведения , роли в пре¬ 
ступлении. Выработаны рекомендации профи¬ 
лактики уголовной ответственности и опреде¬ 
лены пределы материальных компенсаций по¬ 
страдавшим. 

08.02.12.824. 
343.81:316.624:785.161 Радзієвський В. Кри¬ 

мінальна субкультура та рок-музика як вияви 
девіації та протесту / Віталій Радзієвський / / 
Підприємництво, господарство і право. — 2011. 
— № 12. — С. 161-164 . 

Зроблено спробу з точки зору кримінологіч¬ 
ної науки зробити екскурс і часткове порівняння 
субкультур криміналу та року, зокрема, прово¬ 
дячи паралелі у протиправній поведінці, анти-
суспільних протестах, різних формах девіацій, 
розглянути рок як своєрідну протестно-конф-
ліктну форму, що може іноді виступати як со¬ 
ціальне, протиправне явище. 

08.02.12.825. 
343.97:316.344.7 Стрелковська Ю. О. Маргі-

нальність як чинник рецидивної злочинності / 
Ю. О. Стрелковська / / Актуальні проблеми 
держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — О., 2 0 1 1 . — 
Вип. 60. — С. 1 2 3 - 1 3 1 . 

Розглянуто процеси маргіналізації осіб, що 
звільняються з місць позбавлення волі, та фак¬ 
торів, що їм сприяють. Досліджено об'єктивні 
та суб 'єктивні показники маргінальності ко¬ 
лишніх ув 'язнених: субкультурна прина¬ 
лежність, включеність до процесів виробництва, 
наявність соціальних зв 'язків, у тому числі ро¬ 
динних тощо. Обґрунтовано криміногенність 
маргінального стану таких осіб та взаємозв 'язок 
між процесами маргіналізації та рецидивною 
злочинністю. 

08.02.12.826. 
343.95:343.3/4 Тимошенко В. I. Протиправна 

поведінка: визначення та мотивація / В. І. Тимо
шенко / / Бюлетень Міністерства юстиції Украї¬ 
ни. — 2011. — № 12. — С. 6 1 - 6 6 . 

Досліджено фактори, що визначають та мо¬ 
тивують протиправну поведінку. Акцентовано 
увагу на загрозах соціальній безпеці, що зумов¬ 
лені протиправною поведінкою, та можливостях 
їх усунення. 

08.02.12.827. 
343.326 Трофімов С. Визначення правового 

статусу суб'єктів антитерористичної діяльності 
/ С. Трофімов / / Вісник Академії правових наук 
України : зб. наук. пр. / Президія НАПрН Украї¬ 
ни. — X., 2011. — № 4 . — С. 2 0 2 - 2 1 3 . 

Проаналізовано систему суб'єктів антитеро-
ристичної діяльності, їх повноваження і роль у 
забезпеченні антитерористичних заходів, а та¬ 
кож визначено окремі проблеми реалізації по¬ 
вноважень суб'єктами антитерористичної діяль¬ 
ності. 

08.02.12.828. 
343.9 Шостко Ю. О. Мережна організація — 

нова риса сучасної організованої злочинності / 
Ю. О. Шостко / / Питання боротьби зі злочинні
стю : зб. наук. пр. / Н А П р Н України, Ін-т ви¬ 
вчення проблем злочинності, Нац. юрид. акад. 
України ім. Я. Мудрого. — X., 2011. — Вип. 22. 
— С. 3 4 - 4 2 . 

Досліджено новітні зміни у побудові органі¬ 
зованих злочинних угруповань, а саме перехід 
до мережної організації злочинців, яка дозволяє 
швидкіше підлаштовууватись до змін сучасного 
ринку та уникати викриття з боку правоохорон¬ 
них органів. Наведено дані різних зарубіжних 
досліджень, які підтверджують нову теоретичну 
концепцію мереж. 

Див. також: 01.02.12.84, 07.02.12.675. 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

Автореферати 

08.02.12.829. 
343.7:343.237 Саленков I. В. Режим виконан¬ 

ня і відбування кримінального покарання у виді 
позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / Саленков Іван Володимиро¬ 
вич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — X., 2011. 
— 20 с. 

Досліджено в історико-правовому контексті 
концептуальні підходи щодо виникнення та гене¬ 
зису режиму виконання і відбування покарання 
у виді позбавлення волі. Систематизовано 
вітчизняне та зарубіжне законодавство, яким 
врегульовано режим виконання і відбування 
покарання у виді позбавлення волі в компара¬ 
тивно-правовому вимірі. Проаналізовано режим 
виконання і відбування покарання у виді позбав¬ 
лення волі як спеціальну соціально-правову ка¬ 
тегорію і як різновид правового інституту, про¬ 
демонстровано його роль у виправленні й ре-
соціалізації засуджених, попередженні рецидив¬ 
ної злочинності та з 'ясовано його правову при¬ 
роду. Проведено комплексний аналіз чинного 
законодавства України, наукових досліджень, 
спрямованих на визначення змісту та цілей ре¬ 
жиму в теорії та практиці виконання та відбу¬ 
вання покарання у виді позбавлення волі. Ви-
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значено поняття, місце і роль режиму як основ¬ 
ного засобу виправлення і ресоціалізації засу¬ 
джених в установах виконання покарання. Вир¬ 
ішено організаційно-правові проблеми, що пере¬ 
шкоджають реалізації вимог режиму в процесі 
виконання і відбування покарання у виді позбав¬ 
лення волі. 

Статті 

08.02.12.830. 
343.84 Дуюнова Т. В. Обчислення строків 

звільнення засуджених до довічного позбавлен¬ 
ня волі у разі заміни цього покарання позбав¬ 
ленням волі на певний строк / Т. В. Дуюнова / / 
Часопис Київського університету права. — 2012. 
— № 1. — С. 3 2 3 - 3 2 6 . 

Розглянуто існуючі підходи до порядку об¬ 
числення строків звільнення засуджених, сто¬ 
совно яких покарання у вигляді довічного поз¬ 
бавлення волі замінене на позбавлення волі на 
певний строк у порядку помилування. Запропо¬ 
новано власний підхід до визначення строку 
звільнення таких засуджених. 

08.02.12.831. 
343.84+343.85 Кльован Н. В. Визначення і 

зміст кримінально-виконавчих і кримінологічних 
функцій режиму в місцях позбавлення волі / 
Н. В. Кльован / / Актуальні проблеми держави і 
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 161-169 . 

Досліджено кримінально-виконавчі і криміно¬ 
логічні функції режиму, специфічні властивості і 
ознаки, що їх відокремлюють, виділено об'єкти 
впливу і функціональні суб'єкти. Проаналізова¬ 
но засоби і методи, котрі становлять зміст кож¬ 
ної із вказаних функцій режиму. Сформульовано 
дефініції кримінально-виконавчої і кримінологіч¬ 
ної функцій режиму в місцях позбавлення волі, 
а також засобів і заходів, що їх складають. 

08.02.12.832. 
343.843-053.6 Краснова К. А. Вопросы назна¬ 

чения наказания в виде ограничения свободы и 
обязательных работ несовершеннолетним / 
К. А. Краснова, А. Л. Шиловская / / Российская 
юстиция. — 2011. — № 11. — С. 2 3 - 2 6 . 

Проведен анализ двух наказаний — ограниче¬ 
ния свободы и обязательных работ. Рассматри¬ 
вается использование данных мер реагирования 
в отношении несовершеннолетних, совершив¬ 
ших преступление. Сопоставлена конструкция 
данных наказаний в России с предусмотренной 
международными документами рамкой альтерна¬ 
тивных санкций в отношении несовершеннолет¬ 
них. Сделан вывод о необходимости расширения 
перечня преступлений, за совершение которых 
данное наказание может быть им назначено. 

08.02.12.833. 
343.8 Марчук А. І. Особливості перекласи-

фікації засуджених до позбавлення волі (со¬ 
ціально-правова характеристика) / А. І. Марчук 
/ / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ 
ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 1 5 3 - 1 6 1 . 

Розглянуто соціально-правові особливості 
перекласифікації засуджених до позбавлення 
волі. Зазначений механізм дозволяє враховувати 
динамічні фактори класифікації , змінювати 
об 'єм правообмежень залежно від поведінки 
кожного окремого засудженого, що, у свою чер¬ 
гу, сприяє більш ефективному виправленню за¬ 
суджених до позбавлення волі. 

08.02.12.834. 
343.81:340.131 Репьёва А. М. Принцип закон¬ 

ности в исправительных учреждениях / 
А. М. Репьёва / / Современное право. — 2011. — 
№ 10. — С. 1 3 1 - 1 3 5 . 

Исследовано понятие принципа законности 
как категории права. Предложен ряд мер по 
оптимизации процесса соблюдения принципа 
законности при исполнении наказания в отноше¬ 
нии осужденных. 

Див. також: 01.02.12.88. 
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12.00.09 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Книги 

09.02.12.835. 
343.16+343.123.1 Кожевников О. А. Участие 

прокурора в досудебных стадиях уголовного су¬ 
допроизводства : монография / О. А. Кожевни¬ 
ков ; Урал. гос. юрид. акад. — М. : Волтерс 
Клувер, 2011. — 208 с. 

Рассмотрены факторы, обусловливающие не¬ 
обходимость участия прокурора в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства. Опреде¬ 
лено положение прокуратуры в системе ветвей 
государственной власти. Исследованы вопросы 
предмета прокурорского надзора. Проанализи¬ 
рованы полномочия прокурора в стадиях воз¬ 
буждения уголовного дела и предварительного 
расследования по УПК РФ. Результаты исследо¬ 
вания могут быть использованы в правотворчес¬ 
кой и правоприменительной деятельности, в 
подготовке кадров для органов прокуратуры, а 
также в преподавании курсов «Уголовно-процес
суальное право РФ» и «Прокурорский надзор». 

09.02.12.836. 
343.123.1(477).001.76 Романюк Б. В. Удоско¬ 

налення досудового провадження в Україні : мо¬ 
нографія / Б. В. Романюк. — К. : [б. в.], 2011. — 
228 с. 

Висвітлено сучасний стан основних теоретич¬ 
них, правових і практичних проблем у діяльності 
слідчого апарату в Україні. Досконало розгляну¬ 
то питання реформування досудового прова¬ 
дження у кримінальному процесі, що базуються 
на наукових розробках, власному практичному 
досвіді автора, здобутому за період багатоліт¬ 
ньої роботи у слідчих підрозділах, і знаннях, 
отриманих при ознайомленні із законодавством і 
діяльністю органів розслідування деяких країн 
світу. З урахуванням вимог теорії, практики, а 
також з метою глибокого осмислення реформа¬ 
торських кроків щодо інституту досудового 
слідства подано аргументований порівняльний 
аналіз українського та зарубіжного досвіду 
діяльності правоохоронних органів, що займа¬ 
ються підготовкою матеріалів для судового роз¬ 
гляду кримінальних справ, і ролі суду на стадії 
досудового розслідування. Викладено авторське 
бачення напрямів і заходів щодо подальшого 
удосконалення досудового провадження в Ук¬ 
раїні. 

Автореферати 

09.02.12.837. 
343.12(477)(043.3) Верхогляд-Герасименко О. В. 

Забезпечення майнових прав особи при застосу¬ 
ванні заходів кримінально-процесуального при¬ 
мусу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09 / Верхогляд-Герасименко Олена Воло¬ 
димирівна ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого». — X., 2011. — 20 с. 

З ' ясовано сутність забезпечення майнових 
прав особи при застосуванні заходів криміналь¬ 
но-процесуального примусу. Здійснено критичне 
осмислення існуючих класифікацій заходів 
кримінально-процесуального примусу, застосу¬ 
вання яких обмежує майнові права особи й зап¬ 
ропоновано власні підходи до неї. Досліджено 
особливості забезпечення майнових прав особи 
при застосуванні запобіжних заходів, грошового 
стягнення, арешті майна. Виявлено недоліки 
правового регулювання забезпечення майнових 
прав особи при проведенні слідчих дій та вирі¬ 
шенні питання про речові докази і сформульова¬ 
но пропозиції, спрямовані на його 
удосконалення. 

09.02.12.838. 
343.137.5 Дідківська Г. В. Особливості кримі¬ 

нально-процесуального провадження по злочи¬ 
нах, вчинених неповнолітніми із соціально-не-
благополучних сімей : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.09 / Дідківська Галина Васи¬ 
лівна ; Нац. ун-т Держ. податкової служби Ук¬ 
раїни. — Ірпінь, 2011. — 18 с. 

Досліджено існуючу практику кримінально-
процесуального провадження у злочинах, вчине¬ 
них неповнолітніми із соціально-неблагополуч-
них сімей. Проаналізовано зміст понять 
«підліток», «неповнолітній» та «соціально-не-
благополучна сім'я» у кримінально-процесу¬ 
альній науці. Розглянуто правовий статус непов¬ 
нолітнього у кримінальному процесі. Визначено 
роль соціально-неблагополучної сім'ї у кримі¬ 
нально-процесуальному провадженні при розслі¬ 
дуванні злочинів, вчинених неповнолітніми. За¬ 
пропоновано кримінально-процесуальні заходи 
профілактики для неповнолітніх, їх законних 
представників як учасників кримінального про¬ 
цесу. Розглянуто міжнародний досвід криміналь¬ 
но-процесуального провадження щодо непов¬ 
нолітніх із соціально-неблагополучних сімей. 
Висвітлено основні підходи щодо визначення 
соціально-неблагополучної сім'ї, її механізму у 
процесі формування особистості неповнолітньо¬ 
го. Доведено необхідність утворення Ювеналь¬ 
ного суду в Україні та розробки відповідної нор¬ 
мативної бази. 

09.02.12.839. 
343.138(477)(043.3) Зражевська Н. О. Попе¬ 

редній розгляд справи суддею у кримінальному 
судочинстві України : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.09 / Зражевська Наталія 
Олександрівна ; Нац. акад. внутр. справ МВС 
України. — К., 2011. — 16 с. 

Розкрито сутність і визначено поняття, істо¬ 
ричні аспекти зародження та розвитку, правову 
природу попереднього розгляду справи суддею. 

130 



Визначено його місце та значення як стадії у 
системі кримінального процесу. Розглянуто пра¬ 
вовий статус учасників стадії, особливості їх 
прав і обов'язків. З 'ясовано процесуальний по¬ 
рядок попереднього розгляду справи суддею та 
прийнятих за його результатами рішень у пев¬ 
них категоріях справ, а саме у так званих спра¬ 
вах приватного обвинувачення, у справах щодо 
неповнолітніх, про застосування примусових за¬ 
ходів медичного характеру і з протокольною 
формою досудової підготовки матеріалів. Сфор¬ 
мульовано особливості поняття, ознак, порядок 
оскарження рішень, що приймаються за його 
результатами, та на основі вивчення практики 
судів виявлено типові судові помилки при прий¬ 
нятті цих рішень і запропоновано шляхи їх усу¬ 
нення. Визначено процесуальні та організаційні 
дії суду при призначенні справи до розгляду. 

09.02.12.840. 
343.158(043.3) Кіцен Н. В. Загальні умови 

перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не 
набрали законної сили : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.09 / Кіцен Наталія Вален
тинівна ; НУ ОЮА. — О., 2011. — 20 с. 

Визначено поняття та правову природу за¬ 
гальних умов перевірки вироків, постанов, ухвал 
суду, які набрали законної сили. Сформульовано 
систему загальних умов перевірки вироків, по¬ 
станов, ухвал суду, які набрали законної сили. 
Розкрито сутність та значення свободи оскар¬ 
ження судових рішень, які набрали законної 
сили. Сформульовано предмет апеляції та каса¬ 
ційної перевірки вироків, постанов, ухвал суду, 
які не набрали законної сили. З ' ясовано 
сутність недопустимості «повороту до гіршого» 
при перевірці вироків, постанов, ухвал суду, які 
не набрали законної сили. Розкрито сутність та 
значення можливості прийняття та витребуван¬ 
ня нових матеріалів вищестоящим судом. Оха¬ 
рактеризовано широкі повноваження суду апе¬ 
ляційної та касаційної інстанції. Внесено науко¬ 
во обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 
кримінально-процесуального законодавства Ук¬ 
раїни з питань загальних умов перевірки ви¬ 
років, постанов, ухвал суду, які не набрали за¬ 
конної сили. 

09.02.12.841. 
343.132(477)(043.3) Кулик М. Й. Процесуаль¬ 

ний порядок і тактика ексгумації трупа у кримі¬ 
нальному судочинстві України ( за матеріалами 
МВС України ) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.09 / Кулик Марина Йосипівна ; 
Д е р ж . податкова служба України, Нац. ун-т 
Д е р ж . податкової служби України. — Ірпінь, 
2011. — 19 с. 

Висвітлено правову природу поняття «ексгу¬ 
мація» трупа. З 'ясовано місце ексгумації трупа 
у системі процесуальних дій за чинним К П К 
України. Визначено співвідношення ексгумації 
трупа з іншими процесуальними діями. Розгля¬ 
нуто правову регламентацію порядку проведен¬ 
ня ексгумації трупа за чинним законодавством 

України. Досліджено врегулювання процедури 
проведення ексгумації трупа за кримінально-
процесуальним законодавством України і деяких 
д е р ж а в С Н Д та визначено її відповідність 
міжнародно-правовим актам у сфері криміналь¬ 
ного судочинства. Конкретизовано сутність 
підготовчого етапу проведення ексгумації трупа 
та його окремих напрямів. Встановлено особли¬ 
вості застосування тактичних прийомів на робо¬ 
чому та заключному етапах проведення ексгу¬ 
мації трупа. 

09.02.12.842. 
343.983(043.3) Мирошниченко Ю. М. Пра¬ 

вові і тактико-організаційні основи судового роз¬ 
гляду кримінальних справ : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мирошниченко 
Юрій Михайлович ; Відкритий міжнар. ун-т роз¬ 
витку людини «Україна». — К., 2011. — 18 с. 

Окреслено роль суду у доказуванні при судо¬ 
вому розгляді кримінальних справ. Уточнено 
поняття та структуру тактики судового розгляду 
кримінальних справ. Встановлено особливості 
тактики судового розгляду кримінальних справ. 
Розглянуто загальні ситуації судового розгляду 
кримінальних справ. Проаналізовано етапи та 
підстави планування судового розгляду кримі¬ 
нальних справ. Розкрито поняття організації 
судового розгляду кримінальних справ. Визначе¬ 
но окремі судові ситуації, які обумовлюють не¬ 
обхідність проведення огляду місця події, 
пред'явлення для впізнання, призначення судо¬ 
вих експертиз . Охарактеризовано особливості 
підготовки, організації й тактики проведення 
судових дій. Сформульовано обґрунтовані про¬ 
позиції щодо удосконалення процесуальних по¬ 
ложень проведення судового розгляду кримі¬ 
нальних справ. 

09.02.12.843. 
343.121.4(043.3) Пономаренко А. В. Забезпе¬ 

чення прав і законних інтересів особи, ув'язне¬ 
ної під час досудового розслідування : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пономарен-
ко Алла Василівна ; Нац. акад. внутр. справ. — 
К., 2011. — 19 с. 

Розкрито систему забезпечення прав і закон¬ 
них інтересів особи у кримінальному судо¬ 
чинстві. Визначено сутність гарантій прав і за¬ 
конних інтересів особи у кримінальному судо¬ 
чинстві. Розкрито сутність досудового ув'язнен¬ 
ня. З 'ясовано порядок застосування досудового 
ув 'язнення і рівень забезпечення в Україні прав 
і законних інтересів особи, ув 'язненої під час 
досудового розслідування. Охарактеризовано 
правове становище особи, ув 'язненої під час 
досудового розслідування. Визначено роль про¬ 
курорського нагляду та судового контролю у 
забезпеченні прав і законних інтересів осіб, 
ув 'язнених під час досудового розслідування. 
Розроблено пропозиції щодо удосконалення за¬ 
конодавства з метою підвищення ефективності 
забезпечення прав і законних інтересів особи, 
ув'язненої під час досудового розслідування. 
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09.02.12.844. 
343 .132(477+4/9) (043 .3 ) Шевчишен А. В. 

Досудове провадження за кримінально-процесу¬ 
альним законодавством України та зарубіжних 
країн (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шевчишен Артем 
Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 
людини «Україна». — К., 2011. — 19 с. 

Розкрито теоретико-методологічні засади по¬ 
рівняльних досліджень інституту досудового 
провадження у науці кримінального процесу. 
Визначено джерела кримінально-процесуального 
законодавства України та інших країн. Охарак¬ 
теризовано основні положення досудового про¬ 
вадження за кримінально-процесуальним зако¬ 
нодавством держав пострадянського простору, а 
також у країнах романо-германської та англосак¬ 
сонської правових систем. Встановлено повнова¬ 
ження органів досудового розслідування та 
особливості правозастосування при здійсненні 
кримінально-процесуального доказування на 
стадіях порушення кримінальної справи та досу-
дового розслідування, розроблено пропозиції 
щодо використання зарубіжного досвіду органі¬ 
зації та здійснення досудового провадження для 
удосконалення кримінально-процесуального за¬ 
конодавства України. 

Статті 

09.02.12.845. 
343.144:343.61 Алексійчук О. Встановлення 

винуватості обвинуваченого у кримінальних 
справах про вбивства / Олександр Алексійчук 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 12. — С. 184-186 . 

Розглянуто особливості встановлення одного 
з елементів предмета доказування — вину¬ 
ватість обвинуваченого у кримінальних справах 
про вбивства. Зазначено ситуації, що є складни¬ 
ми з точки зору доказування винуватості обви¬ 
нуваченого у вчиненні вбивства. Конкретизова¬ 
но та систематизовано знання про мотиви вчине¬ 
ного вбивства. Підкреслено, що без порівняння 
зібраних даних із типовими криміналістичними 
характеристиками окремих видів убивств вису¬ 
нуті версії про мотиви злочину не дають пози¬ 
тивного результату. 

09.02.12.846. 
343.211.3 Арабули Д. Т. Защита личности — 

приоритет уголовного судопроизводства / 
Д. Т. Арабули / / Российская юстиция. — 2011. 
— № 12. — С. 3 6 - 3 8 . 

Рассмотрен вопрос защиты личности в со¬ 
временном уголовном судопроизводстве. Выде¬ 
лено, что добиться защиты любой личности 
можно исключительно путем безусловного вы¬ 
полнения всех норм уголовно-процессуального 
закона, ответственность за выполнение кото¬ 
рых возложена на дознавателя , следователя , 
прокурора, суд. 

09.02.12.847. 
343.151 Арушанян К. К. Виконання судових 

рішень як стадія кримінального судочинства / 
Кристина Карленівна Арушанян / / Наше пра¬ 
во. — 2011. — № 4, ч. 1. — С. 8 9 - 9 3 . 

Досліджено місце інституту виконання судо¬ 
вих рішень у системі стадій кримінального про¬ 
цесу. На основі проведеного аналізу особливос¬ 
тей функціонування механізму виконання судо¬ 
вих рішень зроблено висновок про його са¬ 
мостійність у межах стадій кримінального судо¬ 
чинства. 

09.02.12.848. 
343.14 Ахтирська Н. М. Поняття методології 

судового пізнання та витоки її формування / 
H. М. Ахтирська / / Держава і право. Юридичні 
і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 
К., 2011 . — Вип. 53 . — С. 4 7 2 - 4 7 7 . 

На підставі аналізу чинного законодавства та 
судової практики обґрунтовано доцільність роз¬ 
робки методології судового пізнання, що сприя¬ 
тиме підвищенню якості судових рішень. Розгля¬ 
нуто ознаки, що притаманні пізнанню у кримі¬ 
нальному процесі. Зазначено перелік питань, які 
повинен вирішувати суддя, постановляючи ви¬ 
рок. Підкреслено, що судове пізнання у кримі¬ 
нальному судочинстві є процесом встановлення 
обставин, визначених законом для кожного ета¬ 
пу кримінального процесу. 

09.02.12.849. 
343.131(477) Безпалько I. Л. Принцип гума¬ 

нізму в кримінальному процесі України / 
I. Л. Безпалько / / Проблеми законності : акад. 
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. 
ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 
2011. — Вип. 113. — С. 140-149. 

Розкрито особливості прояву принципу гума¬ 
нізму у процесі кримінально-процесуальної 
діяльності. Виділено, що гуманістична спрямо¬ 
ваність кримінального процесу зумовлена демо¬ 
кратизацією суспільства і саме у цій сфері 
діяльності найчастіше існує необхідність обме¬ 
ження прав і свобод людини. Зазначено поло¬ 
ження, що є проявами принципу гуманізму кри¬ 
мінально-процесуального права. Запропоновано 
про необхідність нормативного закріплення 
принципу гуманізму в КПК України. 

09.02.12.850. 
343.13(470+430) :004 Булгакова Е. В. Воз¬ 

можности использования информационных тех¬ 
нологий в развитии международного российско-
германского сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства / Е. В. Булгакова / / Москов¬ 
ский журнал международного права. — 2011. — 
№ 4. — С. 2 1 - 2 4 . 

Освещены возможности использования ин¬ 
формационных технологий, обеспечивающих эф¬ 
фективное международное сотрудничество меж¬ 
ду юристами России и Германии в сфере уголов¬ 
ного судопроизводства и предупреждения пре-
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ступлений. Выделено, что российско-германский 
научно-ознакомительный межгражданский про¬ 
ект «Актуальные проблемы судопроизводства. 
Инновационные методы предотвращения пре¬ 
ступлений» предусматривает создание единого 
информационного пространства посредством 
иформационно-телекоммуникационного портала 
для обмена мнениями между юристами-экспер¬ 
тами в области проблем судопроизводства и 
предупреждения преступлений и реализации 
совместных программ: «Правовой инкубатор», 
«Правовое воспитание молодежи в России и 
Германии», «Влияние информационной среды на 
правосознание молодежи». 

09.02.12.851. 
343.985.2 Василяка Д. К. Проблемні питання 

визначення понять та термінів у кримінально-
процесуальному законі України / Д. К. Василя-
ка / / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 170-178 . 

Актуалізовано напрямки розбудови кримі¬ 
нально-процесуального законодавства, які спри¬ 
ятимуть розвитку пізнавальної діяльності у ціло¬ 
му та доказуванню в кримінальному судочинстві 
зокрема. Виділено про необхідність прийняття 
кримінально-процесуального закону, у якому 
було б враховано не тільки позитивний досвід 
історичної правотворчості і розвинених західних 
держав, досягнення суміжних галузей права, а й 
використання досягнень лінгвістики та законо¬ 
давчої стилістики. Відмічено, що при розробці 
даного закону важливо не просто дотримувати¬ 
ся правил юридичної техніки, але й витримувати 
загальний стиль законодавства. 

09.02.12.852. 
343.123.1 Войтович І. І. Процесуальне стано¬ 

вище органу дізнання як суб'єкта провадження 
невідкладних слідчих дій / І. І. Войтович / / 
Д е р ж а в а і право. Юридичні і політичні науки : 
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011. — Вип. 53. 
— С. 5 1 9 - 5 2 5 . 

Розглянуто теоретичні і практичні питання 
діяльності органу дізнання як суб 'єкта прова¬ 
дження невідкладних слідчих дій. Основну увагу 
приділено розкриттю процесуального становища 
органу дізнання (установи та посадової особи) 
та особи, яка провадить дізнання при прова¬ 
дженні невідкладних слідчих дій. На основні 
проведеного дослідження та з урахуванням чин¬ 
ного законодавства сформульовано висновки 
щодо удосконалення правового статусу органу 
дізнання та особи, яка провадить дізнання. 

09.02.12.853. 
343.131:343 .141/143 Волошина В. К. Щодо 

змісту принципу вільної оцінки доказів у кримі¬ 
нальному процесі / В. К. Волошина / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 198-204 . 

Розглянуто принцип вільної оцінки доказів як 
самостійного міжгалузевого принципу кримі¬ 
нального процесу. Суд, суддя, прокурор, 
слідчий, особа, що провадить дізнання, керую¬ 
чись законом, оцінюють докази по своєму внут¬ 
рішньому переконанню, що ґрунтується на все¬ 
бічному, повному й об 'єктивному дослідженні 
усіх обставин справи й законодавстві України. 
Підкреслено, що оцінка доказів здійснюється і 
під час їхньої перевірки, але і є самостійним 
елементом процесу доказування. Саме тому 
принципового характеру набуває правове поло¬ 
ження щодо вільної оцінки доказів, яке повинно 
бути закріплено у проекті нового КПК. 

09.02.12.854. 
343.575 Волощук А. М. Досудова угода про 

співпрацю — дієвий спосіб протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів ( на основі вивчення світового дос¬ 
віду) / А. М. Волощук / / Бюлетень Міністерства 
юстиції України. — 2011. — № 1 1 . — С. 7 1 - 7 9 . 

Розглянуто досудову угоду про співпрацю. 
Охарактеризовано актуальні питання сутності 
досудової угоди як способу протидії незаконно¬ 
му обігу наркотичних засобів, психотропних ре¬ 
човин і прекурсорів на основі вивчення світово¬ 
го досвіду. Розглянуто основні типи угод, які 
підходять під визначення «досудова угода про 
співпрацю», зазначено цінність досудової угоди 
про співпрацю для держави і для 
обвинуваченого. 

09.02.12.855. 
343.131 Говорун Д. М. Функція кримінально¬ 

го переслідування та принцип публічності / 
Д. М. Говорун / / Університетські наукові запис
ки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та пра
ва: Право . Економіка. Управління. — Хмель¬ 
ницький, 2011 . — Вип. 4. — С. 3 0 9 - 3 1 5 . 

Висвітлено основні підходи до розуміння 
функції кримінального переслідування, її 
співвідношення із функцією обвинувачення. З'я¬ 
совано зв 'язок принципу публічності та функції 
кримінального переслідування, з урахуванням 
чого визначено місце та роль потерпілого, а та¬ 
кож суду під час кримінального переслідування. 
Відмічено, що суб 'єктами кримінального пере¬ 
слідування є не всі суб 'єкти, які належать до 
сторони обвинувачення, а лише прокурор, 
слідчий, особа, яка проводить дізнання. 

09.02.12.856. 
343.140.01 Голдзіцький К. А. Проблеми вдос¬ 

коналення законодавчого регулювання слідчих 
дій, що проводяться за рішенням суду / 
К. А. Голдзіцький / / Університетські наукові за¬ 
писки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та 
права: Право. Економіка. Управління. — Хмель¬ 
ницький, 2011 . — Вип. 4. — С. 3 0 3 - 3 0 8 . 

Досліджено основні проблеми правового ре¬ 
гулювання слідчих дій, що проводяться за 
рішенням суду. Зосереджено увагу на особливо¬ 
стях проведення окремих слідчих дій, визначено 
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роль та значення судового контролю за досудо-
вим слідством. Надано перелік підстав, що по¬ 
винні бути для судового контролю. Підкреслено, 
що незалежний судовий контроль, об'єктивне і 
незалежне досудове слідство неможливі без на¬ 
явності слідчого судді, об'єктивного і незалеж¬ 
ного дослідника обставин вчиненого злочину. 

09.02.12.857. 
343.125:316.485 Гутнік К. Окремі питання 

тактики проведення затримання в умовах про¬ 
тидії з використанням соціальної напруженості / 
Ксенія Гутнік / / Підприємництво, господар¬ 
ство і право. — 2011. — № 12. — С. 187 -189 . 

Розглянуто окремі питання тактики прове¬ 
дення затримання особи в умовах протидії з 
використанням факторів соціальної напруже¬ 
ності. Зазначено дії, що передбачені плануван¬ 
ням, яке обов'язково має бути перед затриман¬ 
ням, що проводиться з метою обмеження волі 
особи (припинити намагання сховатися від досу-
дового слідства, злочинну діяльність) і одержан¬ 
ня доказів. 

09.02.12.858. 
343.147 Долженко Н. И. Некоторые пробле¬ 

мы производства освидетельствования / 
Н. И. Долженко / / Вестник криминалистики. — 
2011. — № 4. — С. 101-104 . 

Рассмотрены проблемы регламентации осви¬ 
детельствования . Рассмотрена возможность 
производства освидетельствования в стадии воз¬ 
буждения уголовного дела. Проанализированы 
вопросы процессуального закрепления результа¬ 
тов освидетельствования. Выделена необходи¬ 
мость активного, целенаправленного использо¬ 
вания помощи лиц, сведущих в сфере медицины, 
при его проведении. Внесены предложения о 
совершенствовании некоторых положений уго¬ 
ловно-процессуального законодательства, каса¬ 
ющихся этого следственного действия. 

09.02.12.859. 
343.133(470) Желтобрюхов С. П. Возбужде¬ 

ние уголовного дела в отношении специальных 
субъектов уголовного судопроизводства / 
С. П. Желтобрюхов / / Российская юстиция. — 
2011. — № 12. — С. 3 8 - 4 1 . 

Рассмотрены вопросы возбуждения уголов¬ 
ного дела в отношении специальных субъектов 
уголовного судопроизводства. Подчеркнуто о 
правильном применении ст. 448 УПК РФ, кото¬ 
рая заслуживает особого внимания при правиль¬ 
ном возбуждении уголовного дела. 

09.02.12.860. 
343.13(477) .001.73 Загурський О. Б. Кон¬ 

цепції кримінально-процесуальної політики Ук¬ 
раїни / О. Б. Загурський / / Д е р ж а в а і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011 . — Вип. 53 . — С. 4 9 7 - 5 0 2 . 

Розглянуто концептуальні питання розвитку, 
становлення і формування кримінально-процесу-

альної політики України. Досл іджено ґенезу 
кримінально-процесуальної політики у контексті 
радянської та сучасної кримінально-процесуаль¬ 
ної доктрини. Проаналізовано подальші перспек¬ 
тиви реформування та удосконалення кримі¬ 
нально-процесуальної політики України. 

09.02.12.861. 
343.123.1 Калужинський О. В. Оцінка в 

діяльності судді в стадії попереднього розгляду 
кримінальної справи / О. В. Калужинський / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011. — Вип. 60. — С. 2 1 0 - 2 1 7 . 

Здійснено науково-теоретичне дослідження 
питання оцінки у діяльності судді при поперед¬ 
ньому розгляді кримінальної справи. Особливу 
увагу звернуто на діяльність судді в стадії попе¬ 
реднього розгляду справи з точки зору оцінки 
ним саме доказів, які містяться у кримінальній 
справі, як матеріалів справи. За результатами 
проведеного дослідження зроблено висновок, 
що діяльність судді при попередньому розгляді 
кримінальної справи носить елементи оцінки, 
яка проявляється в прийнятті суддею конкрет¬ 
ного рішення по справі на цьому етапі кримі¬ 
нального судочинства. 

09.02.12.862. 
343.13 Карабут Л. Ітерації у кримінально-

процесуальній діяльності / Л. Карабут / / Пра¬ 
во України. — 2011. — № 10. — С. 2 3 7 - 2 4 1 . 

Досліджено актуальну для теорії та практики 
проблему застосування у кримінально-процесу¬ 
альній діяльності ітерацій, тобто повторення 
процесуальних дій з метою покращення резуль¬ 
татів цієї діяльності . Сформульовано рекомен¬ 
дації щодо уникнення повторів процесуальних 
дій у різних стадіях процесу. Визначено пози¬ 
тивну (підвищення якості діяльності) та негатив¬ 
ну (збільшення тривалості діяльності) роль іте¬ 
рації під час кримінально-процесуальної діяль¬ 
ності. Підкреслено, що ітерації мають забезпе¬ 
чувати адекватну тривалість кримінального про¬ 
цесу, під якою слід розуміти рівновелику її про¬ 
порційність потребі дотримання принципу по¬ 
вноти та всебічності дослідження обставин кри¬ 
мінальної справи і розумності строків прова¬ 
дження. 

09.02.12.863. 
343.131(477) Карабут Л. Форма і формалізм 

у кримінально-процесуальній діяльності / Люд¬ 
мила Карабут / / Вісник прокуратури. — 2011. 
— № 10. — С. 6 9 - 7 6 . 

Розкрито зміст і співвідношення понять 
«форма» і «формалізм» у кримінально-процесу¬ 
альній діяльності. З 'ясовано, чи допускає зако¬ 
нодавець можливість здійснення кримінально-
процесуальної діяльності, яка не є чітко визна¬ 
ченою у законі. На окремих прикладах показано 
формалізм процедур, передбачених чинним зако¬ 
нодавством України. Досліджено, у сполученні 
із якими явищами формалізм у кримінально-про-
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цесуальній діяльності здатен перетворюватися 
на бюрократизм. 

09.02.12.864. 
343.114+343.116 Кіцен Н. В. Система загаль¬ 

них умов перевірки вироків, постанов, ухвал 
суду, які не набрали законної сили: проблеми 
структурування / Н. В. Кіцен / / Актуальні про¬ 
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 60. — С. 2 2 4 - 2 3 0 . 

Розглянуто питання, пов'язані із структуру-
ванням системи загальних умов перевірки судо¬ 
вих рішень, які не набрали законної сили у кри¬ 
мінальних справах. Сформульовано та проаналі¬ 
зовано таку систему загальних умов перевірки 
вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали 
законної сили: свобода оскарження рішення, 
яке не набрало законної сили; предмет пере
вірки справи вищестоящим судом; обсяг пере¬ 
вірки справи вищестоящим судом; недопус¬ 
тимість «повороту до гіршого» при перевірці 
вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали 
законної сили; забезпечення прав осіб, які бе¬ 
руть участь при перевірці справи вищестоящим 
судом; можливість подання та прийняття судом 
додаткових матеріалів; широкі повноваження 
вищестоящого суду. 

09.02.12.865. 
343.1 Ковальчук С. О. Правові презумпції у 

кримінальному процесі України: поняття, ознаки 
і система / С. О. Ковальчук / / Актуальні про¬ 
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 60. — С. 179-186 . 

Проаналізовано ознаки правових презумпцій, 
на підставі чого визначається їх поняття. Дослі¬ 
джено систему і зміст правових презумпцій, які 
діють у кримінальному процесі України на су¬ 
часному етапі його розвитку. Зазначено напрям¬ 
ки, за якими почнуть свій розвиток положення 
щодо поняття, змісту та системи презумпцій, які 
діють у кримінальному процесі України. 

09.02.12.866. 
343.15 Ковальчук С. О. Реалізація принципів 

змагальності та диспозитивності у процесу¬ 
альній діяльності суб'єктів захисту в стадії ви¬ 
конання вироку / Сергій Олександрович Ко
вальчук, Галина Романівна Крет / / Наше пра¬ 
во. — 2012. — № 1, ч. 2. — С. 9 5 - 1 0 2 . 

Досліджено окремі аспекти процесуального 
статусу засудженого та його захисника у стадії 
виконання вироку. Проаналізовано права 
суб 'єкт ів захисту подавати докази, заявляти 
клопотання, давати пояснення. Визначено межі 
дії принципів змагальності та диспозитивності у 
процесуальній діяльності суб 'єкт ів захисту у 
стадії виконання вироку. Зазначено права, на¬ 
дані засудженому та його захиснику, що зумов¬ 
лені дією принципу змагальності. 

09.02.12.867. 
343.14 Коробко Ю. Організаційно-правовий 

механізм доказування в досудовому прова¬ 
дженні по кримінальних справах / Юрій Короб¬ 
ко / / Вісник Національної академії прокуратури 
України. — 2011. — № 4. — С. 7 4 - 7 8 . 

Розглянуто теоретичні і практичні проблеми 
доказування на досудових стадіях кримінального 
провадження. Встановлено особливості доказу¬ 
вання, його предмет і межі на стадіях порушен¬ 
ня кримінальної справи та досудового розсліду¬ 
вання. Запропоновано шляхи спрощення кримі¬ 
нального провадження на цих стадіях. Виділено 
етапи організаційно-правового механізму доказу¬ 
вання на стадії досудового розслідування. 

09.02.12.868. 
343.14:343.123.6 Костовська О. Доказування у 

справах про злочини приватного обвинувачення / 
Олена Костовська / / Підприємництво, господар¬ 
ство і право. — 2012. — № 1. — С. 151-154. 

Досліджено поняття доказування як загаль¬ 
ної категорії у кримінальному процесі. Проана¬ 
лізовано обставини, які підлягають доказуванню 
у злочинах, що належать до справ приватного 
обвинувачення. Зазначено основні ознаки со¬ 
ціального пізнання, що притаманні кримінально-
процесуальному доказуванню. Підкреслено, що 
процес доказування у справах приватного обви¬ 
нувачення за своєю сутністю становить складну 
діяльність суду та інших учасників кримінально¬ 
го процесу, що полягає у збиранні, перевірці, 
оцінці доказів та їх процесуальних джерел із 
метою встановлення істини та прийняття на цій 
основі обґрунтованих рішень у справі. 

09.02.12.869. 
343.135 Крет Г. Р. Наукові підходи до визна¬ 

чення поняття і сутності інституту закриття 
кримінальної справи / Г. Р. Крет / / Часопис 
Київського університету права. — 2012. — № 1. 
— С. 3 0 5 - 3 0 9 . 

На основі аналізу наукової літератури дослі¬ 
джено наукові підходи до визначення поняття і 
сутності інституту закриття кримінальної спра¬ 
ви. У результаті проведеного дослідження виді¬ 
лено ознаки досліджуваного інституту. Сформу¬ 
льовано авторське визначення закриття кримі¬ 
нальної справи. 

09.02.12.870. 
343.163(470) Кругликов А. П. Проблемы уго¬ 

ловно-процессуальных отношений прокурора со 
следователем и руководителем следственного 
органа / А. П. Кругликов / / Российская юсти¬ 
ция. — 2011. — № 10. — С. 2 8 - 3 1 . 

На основе анализа положений УПК рассмот¬ 
рены проблемы уголовно-процессуальных отно¬ 
шений прокурора со следователем и руководите¬ 
лем следственного органа. Выделены основные 
положения УПК РФ, которые определяют роль 
прокурора в уголовном судопроизводстве по 
руководству уголовным преследованием лиц, 
совершивших преступления, и по осуществле-
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нию надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия. Проана¬ 
лизированы нормы УПК РФ, препятствующие 
прокурору полноценно осуществлять от имени 
государства уголовное преследование и долж¬ 
ный надзор за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия. 

09.02.12.871. 
343.13:340.11:122 Кучинська О. П. Станов¬ 

лення наукових уявлень про кримінально-проце¬ 
суальні принципи / О. П. Кучинська / / Адвокат. 
— 2011. — № 11. — С. 2 0 - 2 4 . 

Досліджено передумови виникнення і процес 
розвитку наукових уявлень про кримінально-
процесуальні принципи на різних історичних 
етапах розвитку суспільних відносин та станов¬ 
лення науки кримінального процесу. Розглянуто 
сутність системи принципів кримінального про¬ 
вадження як особливого правового утворення. 
Вивчено її структуру, особливості зв 'язків як в 
середині системи, так і за межами її функціону
вання. Сформульовано якісні ознаки системи 
принципів кримінального провадження, які ви¬ 
значають ефективність її регуляторного впливу 
на кримінально-процесуальні відносини. 

09.02.12.872. 
343.123 .3 /4(477) Кушнір Н. П. Визначення 

моменту закінчення досудового слідства за кри¬ 
мінально-процесуальним законодавством Украї¬ 
ни та його практичне значення у діяльності 
органів розслідування / Наталія Петрівна 
Кушнір / / Часопис Київського університету 
права. — 2012. — № 1. — С. 3 0 9 - 3 1 2 . 

Досліджено дискусійні питання, які виника¬ 
ють під час закінчення досудового слідства та 
пред 'явлення матеріалів кримінальної справи 
для ознайомлення потерпілому, цивільному по¬ 
зивачу, цивільному відповідачу та обвинувачено¬ 
му. Здійснено аналіз норм КПК України з метою 
визначення моменту закінчення досудового 
слідства та оголошення про це учасникам 
процесу. 

09.02.12.873. 
343.133 Лісовий Я. А. Правова природа пра¬ 

вовідносин, що виникають при вирішенні заяв і 
повідомлень про злочини / Я. А. Лісовий / / Уні
верситетські наукові записки: Часопис Хмель-
ниц. ун-ту управління та права: Право. Економі¬ 
ка. Управління. — Хмельницький, 2 0 1 1 . — 
Вип. 4. — С. 3 2 2 - 3 2 6 . 

Досліджено правовідносини, які вирішуються 
під час перевірки заяви про злочин. Визначено 
та проаналізовано юридичні факти, на підставі 
яких виникають та змінюються вказані право¬ 
відносини. Запропоновано новий підхід до нор¬ 
мативно-правового регулювання перевірки заяви 
про злочин, а саме внесення змін до ЗУ «Про 
звернення громадян», включивши в нього окре¬ 
мий розділ «Розгляд заяв і повідомлень про зло¬ 
чини». 

09.01.12.874. 
343.156(470) Ляхов Ю. А. Введение апелля¬ 

ции в уголовном судопроизводстве России — уси¬ 
ление гарантий правосудия / Ю. А. Ляхов / / Рос¬ 
сийская юстиция. — 2011. — № 10. — С. 2 3 - 2 5 . 

Рассмотрены проблемы введения в российс¬ 
ком уголовном судопроизводстве полноценной 
апелляции. Подчеркнуто, что апелляция должна 
быть проверкой не сторон, а проверкой ошибок 
суда, законности, обоснованности, справедливо¬ 
сти иного решения суда первой инстанции. 

09.02.12.875. 
343.13(045) Малярчук Т. В. Точність мови за¬ 

кону як запорука правильного розуміння, тлума¬ 
чення і виконання кримінально-процесуальних 
приписів / Тетяна Володимирівна Малярчук / / 
Наше право. — 2012. — № 1, ч. 2. — С. 103-107. 

Розглянуто специфіку мови закону з акценту¬ 
ванням уваги на вимоги, які висуваються до 
стилю нормативно-правових актів. Обґрунтова¬ 
но, що неточність і неясність викладу норми 
права є найпоширенішим недоліком чинного за¬ 
конодавства. Зазначено, що термін у криміналь¬ 
ному процесі має бути завжди однозначним, 
адже без цього він не зможе виконувати функ¬ 
цію позначення спеціального поняття. Акценто¬ 
вано увагу на необхідності давати визначення 
спеціальним юридичним термінам, які допуска¬ 
ють інваріантність у тлумаченні правового по¬ 
няття , або таким, що означають нові правові 
поняття, є дискусійними в юридичній науці, а 
т а к о ж запозиченими з норм міжнародного 
права. 

09.02.12.876. 
343.14(477) Мезенцева І. Заподіяна злочином 

шкода як елемент доказування в кримінальному 
процесі / Ірина Мезенцева / / Вісник Національ¬ 
ної академії прокуратури України. — 2011 . — 
№ 4. — С. 6 8 - 7 3 . 

На основі положень теорії прокурорського 
нагляду відповідно до чинного законодавства, а 
також підготовленого у поточному році Адміні¬ 
страцією Президента України нового проекту 
КПК України визначено особливості доказуван¬ 
ня характеру та розміру заподіяної злочином 
шкоди і значення такої діяльності для розсліду¬ 
вання суспільно небезпечного діяння. Зазначено 
факти, що потрібно встановити при доказуванні 
характеру і розміру шкоди, завданої потерпіло¬ 
му злочином. 

09.02.12.877. 
343.131.4 Мичак М. С. Особливості дії прин¬ 

ципу змагальності на стадії виконання вироку / 
М. С. Мичак / / Адвокат. — 2011. — № 10. — 
С. 4 1 - 4 4 . 

Розкрито змагальні положення принципу 
змагальності у теорії кримінального процесу. 
Розглянуто правовий статус учасників процесу 
при вирішенні питань, пов'язаних із виконанням 
вироку. Проаналізовано три елементи принципу 
всебічного, повного і об'єктивного дослідження 
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обставин справи у теорії кримінального процесу: 
всебічність, повнота, об'єктивність. 

09.02.12.878. 
343.131.5 Неретин Н. Н. Право на защиту по 

назначению / Н. Н. Неретин / / Российская юс¬ 
тиция. — 2011. — № 10. — С. 3 1 - 3 3 . 

Изучены вопросы, рассматривающие право 
на защиту по назначению в уголовном процессе. 
Подчеркнуто, что судебная практика вынесения 
решения о возмещении процессуальных издер¬ 
ж е к после постановления приговора, как в по¬ 
рядке гражданского судопроизводства, так и в 
рамках исполнения приговора не является без¬ 
упречной, причиной чему служит несоблюдение 
участниками уголовного судопроизводства тре¬ 
бований закона. 

09.02.12.879. 
343.122(477) Повзик Є. В. Проблеми забезпе¬ 

чення прав і законних інтересів потерпілого при 
впровадженні консенсуальних процедур у кримі¬ 
нальному судочинстві України / Є. В. Повзик / / 
Університетські наукові записки: Часопис 
Хмельниц. ун-ту управління та права: Право . 
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2011. 
— Вип. 4. — С. 3 1 6 - 3 2 1 . 

Розкрито особливості участі потерпілого в 
укладенні угоди при примиренні з підозрюваним 
(обвинуваченим), яка закріплена у проекті КПК 
України. Проаналізовано недоліки, які можуть 
негативно вплинути на реалізацію потерпілим 
своїх прав. Зазначено положення, що складають 
зміст основних напрямів забезпечення захисту 
законних прав та інтересів потерпілих. Засвідче¬ 
но про впровадження угоди про примирення, що 
сприятиме збільшенню ролі потерпілого у кримі¬ 
нальному процесі, реалізації його права на 
відшкодування шкоди, завданої злочином, вчас¬ 
ному врегулюванню кримінально-правового кон¬ 
флікту, а також вирішенню завдань криміналь¬ 
ного судочинства. 

09.02.12.880. 
343.121.4(477) Пожар В. Г. Генеза та деякі 

перспективи розвитку інституту представництва 
у кримінальному судочинстві України / В. Г. По¬ 
жар / / Актуальні проблеми держави і права : 
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 231 -240 . 

Досліджено зародження інституту представ¬ 
ництва у кримінальному судочинстві України. 
Виділено сім етапів становлення цього інститу¬ 
ту, розглянуто особливості кожного з них. Ви¬ 
значено теперішній стан існуючої правової рег¬ 
ламентації інституту представництва у кримі¬ 
нальному процесі України та зазначено деякі 
перспективи його розвитку. Підкреслено про по¬ 
дальше удосконалення процесуального статусу 
юридичної особи у кримінальному процесі, зок¬ 
рема про необхідність визнати за ними статус 
потерпілої особи та її представництво як про 
єдиний засіб реалізації процесуального статусу 
юридичної особи у кримінальному судочинстві. 

09.02.12.881. 
343.983 Поліщук С. М. Можливості удоско¬ 

налення роботи зі слідами деліктної зброї / 
С. М. Поліщук / / Держава і право. Юридичні і 
політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 
2011 . — Вип. 53 . — С. 5 0 2 - 5 0 9 . 

Визначено поняття і ступеневу відмінність 
речових джерел антикримінальних відомостей. 
Запропоновано класифікацію практичних дій. 
Розкрито сутність та послідовність криміналі¬ 
стичної, ордистичної та процедурної роботи із 
особистісними і речовими джерелами антикри-
мінальних відомостей. 

09.02.12.882. 
343.211.4(477):342.7 Пугач С. Взаємозв 'язок 

конституційних гарантій рівності громадян з 
іншими гарантіями кримінального судочинства / 
Сергій Пугач / / Підприємництво, господарство 
і право. — 2011. — № 11. — С. 134-137 . 

Визначено зв ' я зок конституційних гарантій 
рівності громадян перед судом із гарантіями 
законності, публічності, забезпечення права на 
оскарження дій та рішень суб'єктів, які ведуть 
процес забезпечення права на захист, пре¬ 
зумпції невинуватості, змагальності, мови кримі¬ 
нального судочинства, права на правову допомо¬ 
гу. Запропоновано шляхи подолання проблем, 
пов'язаних із забезпеченням рівних прав і сво¬ 
бод у кримінальному судочинстві України. 

09.02.12.883. 
343.13 Пшенічко С. О. Категорія оскарження 

у кримінально-процесуальній доктрині: деякі 
проблеми визначення змісту / С. О. Пшенічко 
/ / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 2 1 8 - 2 2 3 . 

Розглянуто питання, пов 'язані із визначен¬ 
ням змісту категорії «оскарження» у криміналь¬ 
ному судочинстві. Виділено та детально розгля¬ 
нуто два основних підходи до поняття оскаржен¬ 
ня: оскарження як реалізація права на подання 
скарги та кримінально-процесуальний інститут; 
оскарження як процес подання, прийняття, роз¬ 
гляду та вирішення скарги. 

09.02.12.884. 
343.131.5(477) Рибалка О. Обов ' я зкова 

участь адвоката-представника потерпілого в 
кримінальному процесі / Олександр Рибалка / / 
Підприємництво, господарство і право. — 2011. 
— № 12. — С. 169-172 . 

Досліджено питання обов'язкової участі ад¬ 
воката як представника потерпілого у кримі¬ 
нальному процесі. Запропоновано зміни до чин¬ 
ного кримінально-процесуального законодавства 
України. Зазначено випадки, при яких слід ви¬ 
знати необхідною участь адвоката — представ¬ 
ника потерпілого. Запропоновано положення, 
якими можна доповнити ч. 1 ст. 64 проекту 
КПК, що передбачають обов'язкову участь адво¬ 
ката — представника потерпілого у справі. 
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09.02.12.885. 
343.14 Рибалка О. В. Суд як суб'єкт доказу¬ 

вання у разі застосування спрощеного порядку 
судового слідства / О. В. Рибалка / / Адвокат. 
— 2011. — № 12. — С. 2 3 - 2 6 . 

Досліджено роль суду як суб'єкта доказуван¬ 
ня у разі застосування спрощеного порядку су¬ 
дового слідства. Підкреслено, що суд, насампе¬ 
ред, повинен обов 'язково перевіряти відпо¬ 
відність зізнання об'єктивним обставинам спра¬ 
ви, у яких закріплено найважливіші докази. 
Виділено про обмеження кола справ, у яких 
можна застосувати спрощений порядок судового 
розгляду, а саме — заборонити скорочення судо¬ 
вого слідства. 

09.02.12.886. 
343.125 Ринда В. Механізм судового контро¬ 

лю за застосуванням органом дізнання заходів 
примусу / Володимир Ринда / / Підприємницт¬ 
во, господарство і право. — 2011. — № 11. — 
С. 1 3 1 - 1 3 3 . 

Досліджено механізм судового контролю за 
застосуванням органом дізнання заходів приму¬ 
су, у тому числі затримання підозрюваного. За¬ 
значено дії суду стосовно перевірки законності 
затримання. Підкреслено, що судовий контроль 
за законністю й обґрунтованістю затримання 
повинен передбачати перевірку додаткових умов 
затримання окремих категорій осіб та інших 
обставин. 

09.02.12.887. 
343.131.7(477) Сиза Н. П. Презумпція неви¬ 

нуватості у стадії перегляду судових рішень за 
нововиявленими обставинами в Україні / 
Н. П. Сиза / / Бюлетень Міністерства юстиції 
України. — 2012. — № 1. — С. 8 2 - 9 0 . 

З 'ясовано норми кримінально-процесуального 
законодавства та судової практики, межі дії 
принципу презумпції невинуватості у стадії пе¬ 
регляду судових рішень за нововиявленими об¬ 
ставинами. Визначено особливості дії презумпції 
невинуватості у зв 'язку з об'єктом перегляду у 
даній стадії, правовою природою та порядком 
встановлення нововиявлених обставин. 

09.02.12.888. 
343.132 Сичук М. Окремі питання одержання 

судового рішення про провадження слідчих дій / 
Микола Сичук / / Підприємництво, господар¬ 
ство і право. — 2011. — № 11. — С. 128-130 . 

Досліджено окремі питання щодо одержання 
органами досудового розслідування та прокуро¬ 
ром — судового рішення про провадження 
слідчих дій. Розглянуто питання недоторкан¬ 
ності житла та іншого володіння особи у кримі¬ 
нальному судочинстві. Визначено недостатню 
законодавчу визначеність у питанні, пов'язаному 
з наданням матеріалів, що підтверджують не¬ 
обхідність провадження слідчої дії. 

09.02.12.889. 
343.285 Смоков С. Загальна характеристика 

процесуальних гарантій / Сергій Смоков / / Юри¬ 
дична Україна. — 2011. — № 10. — С. 8 9 - 9 5 . 

Розглянуто проблеми визначення процесу¬ 
альних гарантій, наведено їх характеристику. 
Обґрунтовано точки зору на дану проблему як 
радянських, російських, так і сучасних українсь¬ 
ких процесуалістів . Стверджено, що процесу¬ 
альні гарантії поділяються на гарантії прав і 
свобод особи та гарантії правосуддя. Надано 
визначення кримінально-процесуальних га¬ 
рантій. 

09.02.12.890. 
343.135(477) Сторожук М. Становлення, роз¬ 

виток і сутність інституту закриття криміналь¬ 
ної справи при недоведеності участі обвинуваче¬ 
ного у вчиненні злочину / Марина Сторожук 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2012. — № 1. — С. 146-150 . 

Розглянуто становлення та розвиток інститу¬ 
ту закриття кримінальної справи при недоведе¬ 
ності участі обвинуваченого у вчиненні злочину. 
Підкреслено про потребу у принципово новому 
підході до побудови кримінально-процесуально¬ 
го законодавства України. Вивчено напрями 
удосконалення зазначеного правового інституту 
у процесі реформування чинного кримінально-
процесуального законодавства. 

09.02.12.891. 
343.141/143 Стоянов М. М. Властивість на¬ 

лежності доказів: поняття та зміст / М. М. Сто¬ 
янов / / Актуальні проблеми держави і права : 
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 2 0 4 - 2 0 9 . 

Досліджено питання поняття та змісту на¬ 
лежност і кримінально-процесуальних доказів . 
Висловлено критичне ставлення до віднесення 
до поняття належності вказівки про спро¬ 
можність встановлювати обставини, що підляга¬ 
ють доказуванню у справі. Проаналізовано розу¬ 
міння належності доказів у законодавстві дея¬ 
ких зарубіжних країн. Розглянуто проекти КПК 
України. 

09.02.12.892. 
343.13:341.231.14(477) Супрунова О. Кримі¬ 

нально-процесуальні гарантії діяльності Уповно¬ 
важеного Верховної Ради України з прав людини 
/ Ольга Супрунова / / Підприємництво, госпо¬ 
дарство і право. — 2012. — № 1. — С. 143-145 . 

Розглянуто питання про кримінально-проце¬ 
суальні гарантії діяльності Уповноваженого Вер¬ 
ховної Ради України. Визначено недоліки та за¬ 
пропоновано доповнення у КПК України щодо 
кримінально-процесуальних гарантій діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради України. 

09.02.12.893. 
343.2.01(477) Толочко О. Європейські стан¬ 

дарти розумного строку розгляду справ як га¬ 
рантія прав учасників кримінального процесу / 
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Олександр Толочко / / Вісник Національної ака¬ 
демії прокуратури України. — 2011. — № 4 . — 
С. 6 3 - 6 7 . 

З огляду на європейські критерії розумного 
строку розгляду кримінальних справ проаналізо¬ 
вано положення чинного КПК України та нового 
проекту К П К України щодо розумних строків 
кримінального провадження. Зазначено критерії 
для визначення розумності строків кримінально¬ 
го провадження. Виділено, що згідно з практи¬ 
кою Європейського суду розумність тривалості 
провадження повинна визначатись відповідно до 
обставин справи та з огляду на такі обставини: 
складність справи, поведінка заявника, а також 
ставлення органів влади до провадження у 
справі в найкоротший строк. 

09.02.12.894. 
343.98 Топорецька З. Особа потерпілого від 

грального бізнесу. Механізм формування лудо-
манії / 3. Топорецька / / Вісник Київського на
ціонального університету ім. Тараса Шевченка. 
Юридичні науки. — К., 2 0 1 1 . — Вип. 89. — 
C. 1 1 1 - 1 1 3 . 

Розглянуто сутність потерпілого від грально¬ 
го бізнесу як учасника кримінального процесу. 
Досліджено його особливості при розслідуванні 
злочинів у сфері грального бізнесу. Розкрито 
особливості та етапи формування залежност і 
від азартних ігор — лудоманії. Проаналізовано 
характерні риси осіб із патологічною схильністю 
до азартних ігор. 

09.02.12.895. 
343.132 Фролов Ю. Проблемные вопросы 

процессуального положения следователя в сфе¬ 
ре осуществления задач уголовного судопроиз¬ 
водства / Юрий Фролов, Виктор Педан / / 
Підприємництво, господарство і право. — 2011. 
— № 12. — С. 173-176 . 

Рассмотрены основные научные взгляды, ка¬ 
сающиеся самостоятельности процессуального 
положения следователя при осуществлении им 
задач уголовного судопроизводства на досудеб¬ 
ных стадиях процесса . Высказаны предложе¬ 
ния по совершенствованию его процессуальной 
деятельности. Сделан вывод о целесообразнос¬ 
ти создания единого и независимого Следствен¬ 
ного комитета, который бы объединил в себе 
следственные подразделения различных ве¬ 
домств . Подчеркнуто о необходимости приня¬ 
тия соответствующей нормативно-правовой 
базы, регламентирующей независимую деятель¬ 
ность органов досудебного следствия, закреп¬ 
ляющую гарантии их правовой и социальной 
защиты. 

09.02.12.896. 
343.131.5:343.224.1 Хисматуллин Р. С. Акту¬ 

альные проблемы обеспечения несовершенно¬ 
летнему осужденному права на защиту в суде 
апелляционной инстанции / Р. С. Хисматуллин 
/ / Российская юстиция. — 2011 . — № 10. — 
С. 2 5 - 2 8 . 

Исследованы актуальные вопросы обеспече¬ 
ния несовершеннолетнему осужденному права 
на защиту в суде апелляционной инстанции. 
Сделан анализ судебной практики, предложены 
рекомендации по реальному обеспечению несо¬ 
вершеннолетнему осужденному права на защиту 
в апелляционной инстанции. 

09.02.12.897. 
343.151(470) Червоткин А. С. Развитие поня¬ 

тия промежуточного судебного решения в со¬ 
временном уголовном процессе / А. С. Червот-
кин / / Российская юстиция. — 2011. — № 11. — 
С. 3 1 - 3 5 . 

Проанализированы этапы развития нового 
понятия — промежуточного судебного решения, 
введенного в У П К РФ законом от 29 декабря 
2010 г. № 433 , с учетом последних изменений 
уголовно-процессуального закона, решений Кон¬ 
ституционного Суда РФ и судебной практики 
Верховного Суда РФ. Освещены теоретические 
и практические вопросы определения промежу¬ 
точных судебных решений и их видов. Подчерк¬ 
нуто, что промежуточные судебные решения 
можно разделить на виды, которые имеют отли¬ 
чительные особенности на разных стадиях уго¬ 
ловного судопроизводства. 

09.02.12.898. 
341.4:343.132 Чорноус Ю. Вручення доку¬ 

ментів у порядку надання правової допомоги у 
кримінальних справах / Юлія Чорноус / / Юри¬ 
дична Україна. — 2011. — № 10. — С. 9 6 - 9 9 . 

Розглянуто питання, пов'язані із особливос¬ 
тями практичної реалізації міжнародної правової 
допомоги у кримінальних справах, зокрема у 
формі проведення процесуальної дії — вручення 
документів. Проаналізовано способи вручення 
документів. Виділено, що процесуальна дія 
«вручення документів» детально регламентуєть¬ 
ся у нормах багатосторонніх міжнародних дого¬ 
ворів, відомчих нормативно-правових актів. 
Підкреслено, що документи, які можуть бути 
вручені, та особливості практичної реалізації 
даної дії потребують доопрацювання. 

09.02.12.899. 
343 .141 /143 Шевчук В. П. До питання про 

критерії класифікації порушень кримінально-
процесуального закону / В. П. Шевчук / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 193-198 . 

Досліджено критерії класифікації порушень 
кримінально-процесуального закону в аспекті 
визнання отриманих даних недопустимими. 
Проанал і зовано різні класифікаційні ознаки 
кримінально-процесуальних порушень, зокрема 
такі як: конституційний характер порушень, до¬ 
стовірність доказ ів , « істотність» порушень, 
умисел, вплив на підсумковий результат . За¬ 
пропоновано класифікацію порушень кримі¬ 
нально-процесуального законодавства , отже й 
підстав для визнання доказів недопустимими на 
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умовно-оцінні (малозначні, формальні) та без¬ 
умовні. 

09.02.12.900. 
343.13(477) Шибіко В. Щодо призначення і 

завдань кримінального судочинства України / 
В. Шибіко / / Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 
— К., 2011 . — Вип. 88. — C. 1 6 - 1 9 . 

Обґрунтовано необхідність збереження у но¬ 
вому К П К України формулювань призначення 
Кодексу і завдань кримінального судочинства, 
не замінюючи їх формулюванням призначення 
кримінального судочинства. Підкреслено, що 
призначення кримінального судочинства полягає 
у тому, щоб забезпечити захист і реалізацію 
прав усіх учасників процесу, які беруть участь у 
кримінальній справі і мають власний інтерес у 
справі, незалежно від процесуальної функції, 
яку вони виконують (потерпілий, обвинуваче¬ 
ний, підсудний, засуджений, виправданий). 

09.02.12.901. 
343.141 Шилін Д. В. Дія загальноправових 

преюдицій у кримінальному процесі / 
Д. В. Шилін / / Актуальні проблеми держави і 
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 186-192 . 

Розглянуто системну концепцію преюдицій у 
кримінальному процесі. Визначено шляхи удос¬ 
коналення механізму використання загальнопра-
вової преюдиції у кримінальному процесі. Дослі¬ 
джено механізм дії загальноправових преюдицій 
у процесі доказування у кримінальних справах. 
Відмічено, що преюдиція при встановленні фак¬ 
ту смерті фізичної особи та оголошенні її помер¬ 
лою є неспростовною. Підкреслено, що при ого¬ 
лошенні особи померлою може скластися ситуа¬ 
ція, коли ця особа з ' явиться і виявиться , що 
вона є живою. 

09.02.12.902. 
343.143(477) Яросевич Т. І. Забезпечення 

безпеки свідків та потерпілих у кримінальному 
судочинстві України за міжнародними договора¬ 
ми / Т. І. Яросевич / / Адвокат. — 2011. — № 10. 
— С. 4 5 - 4 8 . 

Проаналізовано міжнародні угоди України, 
які мають вплив на забезпечення безпеки учас¬ 
ників кримінального судочинства. Виділено ос¬ 
новні стандарти, яких необхідно дотримуватись 
при розвитку цього інституту. Підкреслено важ¬ 
ливе значення міжнародних договорів України, 
які стосуються забезпечення безпеки свідків 
для розвитку внутрішнього законодавства на 
теперішньому етапі. Виділено, що вони визнача¬ 
ють правові стандарти, якими повинен керува¬ 
тись вітчизняний законодавець у процесі унор¬ 
мування кримінального судочинства. 

Див. також: 01.02.12.93. 

КРИМІНАЛІСТИКА 

Книги 

09.02.12.903. 
343.985:343.7:351.862.22(076) Каткова Т. Г. 

Особливості розслідування злочинів, пов'язаних 
із посяганням на культурну спадщину : практ. 
посіб. / Т. Г. Каткова, Т. В. Каткова. — Х. : 
Право, 2011. — 240 с. 

Розглянуто організаційні, процесуальні й так¬ 
тичні особливості початкового етапу розсліду¬ 
вання злочинів проти культурної спадщини. Роз¬ 
глянуто особливості проведення слідчих дій у 
кримінальних справах цієї категорії злочинів. 
Особливу увагу приділено характеристиці зло¬ 
чинів, пов 'язаних із посяганнями на культурну 
спадщину, питанням міжнародного співробітниц¬ 
тва і надання правової допомоги у розкритті та 
розслідуванні злочинів у сфері посягань на куль¬ 
турну спадщину. Охарактеризовано розслідуван¬ 
ня контрабанди та викрадень рухомих культур¬ 
них цінностей з об'єктів їх зберігання. У додат¬ 
ках вміщено закони щодо охорони культурного 
надбання. 

09.02.12.904. 
343.102 Настільна книга слідчого : довідник 

для слідчих і дізнавачів / уклад.: М. І. Панов, 
В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова [та ін.] ; ред-
кол.: В. Я. Тацій, В. В. Сташис, М. І. Панов 
[та ін.]. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К. : Ін 
Юре, 2011. — 736 с. 

Упорядковано сучасні наукові розробки щодо 
проведення слідчих дій, запропоновано методи¬ 
ку розслідування різних видів злочинів. За 
своєю структурою довідник охоплює три основні 
розділи: криміналістичну техніку, криміналістич¬ 
ну тактику, методику розслідування злочинів. 
Вміщено типізовані поради та рекомендації, 
спрямовані на оптимізацію слідчої діяльності . 
Наведені дані відповідають чинному криміналь¬ 
ному та кримінально-процесуальному законодав¬ 
ству, передовим досягненням практики слідчих 
органів прокуратури, СБУ та МВС України. 

Автореферати 

09.02.12.905. 
343.98(043.3) Барцицька А. А. Криміналі¬ 

стичні технології: сутність та місце в системі 
криміналістичної науки : автореф. дис. ... канд. 
юрид. н а у к : 12.00.09 / Барцицька Анастасія 
Анатоліївна ; НУ ОЮА. — О., 2011. — 19 с. 

Визначено історичні передумови та сучасні 
фактори формування поняття «технологія» в 
криміналістиці. Виокремлено основні сутнісні 
риси криміналістичної технології та надано ав¬ 
торське визначення її поняття . Обґрунтовано 
теоретичну та практичну значимість криміналі¬ 
стичної технології, що дозволить розглянути її 
як категорію криміналістичної науки. Запропо¬ 
новано класифікацію криміналістичних техно-
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логій. Обґрунтовано природу технологічного 
підходу в системі загальнотеоретичних поло¬ 
жень криміналістики. Сформовано основопо¬ 
ложні засади практичного застосування техно¬ 
логічного підходу до розслідування злочинів. 
Визначено місце і роль криміналістичних техно¬ 
логій в системі техніко-криміналістичних, так¬ 
тичних та методичних положень криміналістики. 

09.02.12.906. 
343.977(043.3) Галдецька І. Г. Правові та 

наукові основи використання спеціальних медич¬ 
них знань при розслідуванні злочинів : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Галдецька 
Ірина Григорівна ; Нац. акад. внутр. справ. — 
К., 2011. — 16 с. 

Вивчено практику використання спеціальних 
медичних знань у розслідуванні злочинів. Роз¬ 
крито етапи формування і використання спец¬ 
іальних знань у галузі медицини для розкриття 
і розслідування злочинів. Сформульовано по¬ 
няття спеціальних медичних знань та визначено 
мету їх застосування у кримінальному судо¬ 
чинстві . Охарактеризовано суб ' єкти викорис¬ 
тання спеціальних медичних знань у розсліду¬ 
ванні злочинів. Розкрито роль спеціаліста-меди-
ка в проведенні окремих слідчих дій. Надано 
авторське визначення судово-медичної експер¬ 
тизи. Визначено підстави та здійснено класифі¬ 
кацію судово-медичних експертиз на види. За¬ 
пропоновано порядок підготовки, призначення 
та проведення судово-медичних експертиз. Роз¬ 
роблено критерії оцінки висновку судово-ме¬ 
дичного експерта. 

09.02.12.907. 
343.98(043.3) Охрімчук Т. В. Криміналістична 

характеристика шахрайства з фінансовими ре¬ 
сурсами та основні напрями розслідування : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ох-
рімчук Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. 

Досліджено криміналістичну характеристику 
шахрайства з фінансовими ресурсами та визна¬ 
чено основні напрями його розслідування. Оха¬ 
рактеризовано основні елементи криміналістич¬ 
ної характеристики даного виду злочинів. Роз¬ 
крито зміст початкового етапу розслідування 
шахрайства з фінансовими ресурсами. Розгляну¬ 
то наступний етап розслідування шахрайства з 
фінансовими ресурсами. Конкретизовано особ¬ 
ливості використання спеціальних знань, прове¬ 
дення ревізійних, аудиторських досліджень, су¬ 
дових експертиз під час розслідування шахрай¬ 
ства з фінансовими ресурсами. Удосконалено 
тактику проведення окремих слідчих дій у кон¬ 
тексті кредитно-фінансового законодавства Ук¬ 
раїни. 

09.02.12.908. 
343.985:347.7(043.3) Попова І. М. Розсліду¬ 

вання шахрайств, пов 'язаних із залученням 
коштів громадян на будівництво житла : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попова 

Інна Миколаївна ; Нац. акад. внутр. справ. — 
К., 2011. — 16 с. 

Сформульовано поняття та здійснено класи¬ 
фікацію шахрайств, пов 'язаних із залученням 
коштів громадян на будівництво житла. Розкри¬ 
то зміст елементів криміналістичної характерис¬ 
тики шахрайств, пов 'язаних із залученням 
коштів громадян на будівництво житла . Виок¬ 
ремлено та деталізовано обставини, що підляга¬ 
ють доказуванню у справах цієї категорії. Визна¬ 
чено особливості попередньої перевірки інфор¬ 
мації про злочин та порушення кримінальної 
справи. Запропоновано напрями розв ' я зання 
тактичних завдань у типових слідчих ситуаціях 
початкового етапу розслідування. Визначено 
особливості проведення окремих слідчих дій. 
Розкрито можливості судових експертиз. 

09.02.12.909. 
343.985(043.3) Саінчин О. С. Розслідування 

умисних вбивств: теорія та практика : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Олександр 
Сергійович Саінчин ; Класичний приватний 
ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 39 с. 

Досліджено та систематизовано теоретичні 
засади криміналістичної класифікації умисних 
вбивств. Визначено криміналістичні підстави та 
здійснено класифікацію умисних вбивств. Уточ¬ 
нено криміналістичне значення понять «розкрит¬ 
тя» та «розслідування» злочинів. З 'ясовано за¬ 
гальні принципи та уточнено організаційно-так¬ 
тичні завдання розслідування умисних вбивств. 
Сформульовано теоретичні засади розробки ви¬ 
дової методики розслідування умисних вбивств 
та запропоновано її структуру і зміст. Виділено 
криміналістичні аспекти слідчої діяльності та 
розроблено науково-методичні основи розсліду¬ 
вання окремих видів умисних вбивств. Узагаль¬ 
нено практику застосування спеціальних знань 
під час розслідування умисних вбивств, виявле¬ 
но типові недоліки, окреслено проблемні питан¬ 
ня та сформульовано відповідні рекомендації. 

09.02.12.910. 
343.985.7:343.71(043.3) Яковенко М. О. Роз¬ 

слідування нерозкритих грабежів та розбоїв ми¬ 
нулих років : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.09 / Яковенко Микола Олексійович ; 
Д е р ж . податкова служба України, Нац. ун-т 
Д е р ж . податкової служби України. — Ірпінь, 
2011. — 19 с. 

Проаналізовано поняття «нерозкриті злочини 
минулих років». Визначено сучасний стан 
розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв 
минулих років на підставі аналізу статистичних 
даних МВС України. Досліджено законність та 
обґрунтованість зупинення досудового слідства 
у кримінальних справах про нерозкриті грабежі 
та розбої минулих років із урахуванням матері¬ 
алів практики їх розслідування. Запропоновано 
класифікацію слідчих ситуацій, що виникають 
при розслідуванні грабежів та розбоїв минулих 
років, та розроблено алгоритм дій слідчого з їх 
розв ' язання . Виділено особливості організації 
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розслідування кримінальних справ про грабежі 
та розбої минулих років після відновлення досу-
дового слідства. 

Статті 

09.02.12.911. 
343.985:343.712 Ващук О. П. Планирование 

расследования при разбойном нападении на ин¬ 
кассаторов / О. П. Ващук / / Актуальні пробле¬ 
ми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 60. — С. 2 7 3 - 2 7 8 . 

Рассмотрено планирование расследования 
при разбойном нападении на инкассаторов. 
Предложены варианты планирования, построе¬ 
ния и выдвижения версий. Определены все вы¬ 
текающие аспекты из анализа версий обстоя¬ 
тельств и вопросов, подлежащих выяснению. 
Представлены виды следственных действий, 
оперативно-розыскных и иных мероприятий, не¬ 
обходимых для проверки выдвинутых версий. 
Выделены конкретные исполнители запланиро¬ 
ванных мероприятий, сроки и очередность их 
выполнения. 

09.02.12.912. 
343.982:343.43(477) Горбасенко П. В. Харак¬ 

теристика слідів при вчиненні злочинів, пов'яза¬ 
них із торгівлею людьми / Павло Володимиро¬ 
вич Горбасенко / / Наше право. — 2011. — № 4, 
ч. 1. — С. 7 1 - 7 6 . 

Розкрито сутність слідів при вчиненні зло¬ 
чинів, пов 'язаних із торгівлею людьми. На ос¬ 
нові дослідження матеріалів судово-слідчої 
практики в Україні запропоновано авторське 
бачення класифікації слідів даних злочинів, на¬ 
дано їх опис. Розглянуто зв ' я зок між слідами 
торгівлі людьми та іншими елементами криміна¬ 
лістичної характеристики таких злочинів (осо¬ 
бою злочинця, особою потерпілого, способами 
підготовки, вчинення, приховання злочинної 
діяльності, місцем та обстановкою). 

09.02.12.913. 
343.985 Динту В. А. Обстановка злочину в 

структурі криміналістичної характеристики зло¬ 
чину / В. А. Динту / / Актуальні проблеми дер¬ 
жави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — 
С. 2 4 0 - 2 4 6 . 

Розглянуто актуальні питання категорії кри¬ 
міналістичної характеристики, її структуру че¬ 
рез призму елементного складу. Проаналізовано 
наявні у науковій літературі точки зору різних 
учених відносно об'єкта дослідження і висловле¬ 
но авторські міркування щодо певних проблем¬ 
них моментів. Виділено дві групи елементів, які 
оточують злочин: ті, що не мають криміналістич¬ 
ного значення; ті, що мають криміналістичне 
значення; ті, що мають вплив на властивості 
злочину, безпосередньо виступаючи як його еле¬ 
мент; ті, що впливають опосередковано. 

09.02.12.914. 
343.98 Клименко Н. Проблеми сучасної кри¬ 

міналістичної дидактики / Н. Клименко / / 
Вісник Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — К., 2011. — 
Вип. 87. — C. 1 6 - 1 8 . 

Висвітлено проблеми криміналістичної дидак¬ 
тики. Розглянуто особливості підготовки 
фахівців-криміналістів в Україні і зарубіжних 
країнах та необхідність її удосконалення, зазна¬ 
чено методи навчально-пізнавальної діяльності 
та методи наукового пізнання завдання, виявле¬ 
но їх різність. Підкреслено про необхідність 
розробки моделі спеціаліста на основі моделі 
його діяльності. 

09.02.12.915. 
343.982:004.67 Кобилянський О. Методи 

цифрової обробки зображення у судовій фото¬ 
графії / Олег Кобилянський / / Підприємництво, 
господарство і право. — 2011 . — № 12. — 
С. 1 9 0 - 1 9 3 . 

Розглянуто сучасні методи цифрової обробки 
зображень, що використовуються у процесі до¬ 
слідження об'єктів криміналістичних експертиз 
та їх значення для створення нових методик 
дослідження . Виділено, що у наукових дослі¬ 
дженнях методами обробки зображення можна 
поліпшити зображення , виділити необхідну 
інформацію, порівняти та виміряти кількісні ха¬ 
рактеристики зображень, їх елементів і частин. 
Проналізовано передумови для використання 
комп'ютерних технологій у судовій фотографії 
та розроблення на їх основі типового комп'ю¬ 
терного комплексу для реєстрації, збереження, 
перетворення і тиражування інформації. Зазна¬ 
чено основні відмінності цифрової фотографії 
від традиційної фотографії. Розглянуто дві гру¬ 
пи цифрових фотокамер: професійні й ама¬ 
торські. 

09.02.12.916. 
343.982:343.54 Колесова А. С. Использова¬ 

ние специальных знаний при расследовании на¬ 
сильственных преступлений в семье / А. С. Ко¬ 
лесова / / Вестник криминалистики. — 2011. — 
№ 4. — С. 7 2 - 7 5 . 

Выделено, что при расследовании насиль¬ 
ственных преступлений в семье могут использо¬ 
ваться специальные знания в психологии, психи¬ 
атрии, судебной медицине и др. областях. Пока¬ 
зан порядок назначения соответствующих экс¬ 
пертиз, перечислены вопросы по каждой экспер¬ 
тизе . Подчеркнуто, что успех расследования 
определяется умением следователя использо¬ 
вать специальные знания. 

09.02.12.917. 
343.985 Москаленко Г. В. Перелік типових 

слідчих ситуацій для кожного етапу розсліду¬ 
вання / Г. В. Москаленко / / Актуальні пробле¬ 
ми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 60. — С. 2 4 7 - 2 5 2 . 
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Викладено слідчі ситуації, що виникають на 
різних етапах розслідування злочинів. Особли¬ 
ву увагу звернено на в заємозв ' я зок етапів та 
слідчих ситуацій з їх специфічною системою 
слідчих та інших дій, виходячи з завдань, що 
виникають на тому чи іншому етапі розсліду¬ 
вання . Підкреслено , що етапи розсл ідування 
можуть бути різноманітними за своєю трива¬ 
лістю, що залежить від конкретних слідчих си¬ 
туацій. 

09.02.12.918. 
343.982 Никитин И. М. Методологические 

аспекты установления принадлежности следов 
пальцев рук одному человеку / И. М. Никитин 
/ / Эксперт-криминалист. — 2011 . — № 4 . — 
С. 8 - 1 1 . 

Рассмотрены вопросы практического приме¬ 
нения алгоритма определения принадлежности 
следов пальцев рук одному или нескольким не¬ 
известным лицам на базе использования общих 
положений методики дактилоскопического ис¬ 
следования с элементами методики дерматогли-
фического исследования и математического мо¬ 
делирования. Предлагаемая методика охватыва¬ 
ет действия специалиста (эксперта) с момента 
обнаружения следов до момента формулирова¬ 
ния вывода. 

09.02.12.919. 
343.982:343.537(470) Никонович С. Л . Осо¬ 

бенности применения специальных знаний при 
расследовании преступлений, совершаемых в 
сфере незаконного оборота драгоценных метал¬ 
лов и драгоценных камней / С. Л. Никонович / / 
Вестник криминалистики. — 2011 . — № 4. — 
С. 6 5 - 7 1 . 

Раскрыты особенности применения специаль¬ 
ных знаний при расследовании преступлений, 
совершаемых в сфере незаконного оборота дра¬ 
гоценных металлов и драгоценных камней. На¬ 
званы цели проведения экспертиз по такого 
рода преступлениям и виды экспертиз. Рассмот¬ 
рены вопросы, разрешаемые соответствующими 
экспертизами, и предложено внести некоторые 
изменения в УПК РФ. 

09.02.12.920. 
343.132:343.54 Оганесян Р. А. Особенности 

содержания работы специалистов в следствен¬ 
ных действиях при расследовании убийств на 
бытовой почве / Р. А. Оганесян / / Московский 
журнал международного права. — 2011. — № 4. 
— С. 4 3 - 4 5 . 

Выделено особенности и критерии содержа¬ 
ния работы специалистов в следственных дей¬ 
ствиях, в частности при расследовании убийств 
на бытовой почве. Дана характеристика 
убийств, совершенных на бытовой почве. Сде¬ 
лан анализ основных форм участия специалиста 
в следственных действиях при расследовании 
данного вида преступлений. Подчеркнуто о важ¬ 
ности помощи специалистов в следственных 
действиях. 

09.02.12.921. 
343.985 Тхакумачев Б. Ю. Принципы участия 

специалиста-криминалиста в оперативно-розыск¬ 
ной деятельности / Б. Ю. Тхакумачев / / Вестник 
криминалистики. — 2011. — № 4. — С. 8 4 - 8 7 . 

Подробно рассмотрены содержания принци¬ 
пов, которыми должен руководствоваться спе¬ 
циалист-криминалист, участвующий в оператив¬ 
но-розыскной деятельности. Подчеркнуто, что 
действия специалиста-криминалиста, а т акже 
применяемые им методы и приемы должны от¬ 
вечать требованиям законодательства. 

09.02.12.922. 
343.985:343.61 Усанов И. В. Проблемы созда¬ 

ния благоприятного психологического микрокли¬ 
мата в коллективе, занимающемся расследова¬ 
нием серийных убийств на сексуальной почве / 
И. В. Усанов / / Вестник криминалистики. — 
2011. — № 4. — С. 105 -108 . 

Показаны причины возникновения конфлик¬ 
тов в следственных группах, создаваемых для 
расследования серийных убийств на сексуаль¬ 
ной почве. Отмечены основные факторы, оказы¬ 
вающие влияние на состояние психологического 
микроклимата в коллективах. Предложены реко¬ 
мендации по устранению таких конфликтов. 

09.02.12.923. 
343.132(477) Фаринник В. І. Доручення роз

слідування справи декільком слідчим / В. І. Фа-
ринник / / Д е р ж а в а і право. Юридичні і полі¬ 
тичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2011 . 
— Вип. 53 . — С. 4 7 8 - 4 8 2 . 

Розглянуто питання доручення розслідування 
справи декільком слідчим, порядок формування 
слідчої групи. Проаналізовано чинне законодав¬ 
ство України та законодавство інших країн з 
цього питання. Підкреслено, що у чинному КПК 
необхідно чітко визначити підстави та механізм 
створення, ліквідації, зупинення і відновлення 
діяльності слідчої (слідчо-оперативної) групи, 
повноваження прокурора та начальника слідчого 
підрозділу щодо складу слідчої (слідчо-оператив¬ 
ної) групи, повноваження керівника слідчої гру¬ 
пи та усіх її членів. 

09.02.12.924. 
343.977 Філашкін В. Транснаціональні спосо¬ 

би вчинення торгівлі людьми / Вадим Філашкін 
/ / Юридична Україна. — 2011 . — № 10. — 
С. 1 0 0 - 1 0 3 . 

Розкрито питання, пов 'язані із характерис¬ 
тикою способів вчинення торгівлі людьми 
транснаціонального характеру . Підкреслено , 
що досл ідження способів торгівлі людьми у 
криміналістичному аспекті дозволяє встановити 
обставини його вчинення, коло осіб, причетних 
до цього, використовувані технічні засоби, за¬ 
лишені злочинцями сліди тощо. Визначено 
взаємопов ' я зан і між собою етапи злочинної 
діяльності, з яких складається спосіб підготов¬ 
ки до злочину. 
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09.02.12.925. 
343.13:343.359 Чеберяк П. П. Наукова роз

дробленість проблемних питань розслідування 
справ про банкрутство / П. П. Чеберяк / / Адво
кат. — 2011. — № 12. — С. 3 5 - 3 7 . 

Окреслено проблемні питання, що виникають 
при розслідуванні справ про банкрутство. 
Підкреслено про потребу поглибленого наукового 
дослідження проблем, пов'язаних з розкриттям та 
розслідуванням розглядуваних правопорушень. 

09.02.12.926. 
343.985 Шевчук В. М. Функції тактичних 

операцій (пізнавальна, прогностична, регуля¬ 
тивна, комунікативна) / В. М. Шевчук / / Про¬ 
блеми законності : акад. зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2 0 1 1 . — 
Вип. 113. — С. 1 3 0 - 1 3 9 . 

Розглянуто характеристику пізнавальної, 
прогностичної, регулятивної та комунікативної 
функцій тактичних операцій. Показано, що 
функції тактичних операцій за змістом можна 
класифікувати на: цільові, рольові та діяльнісні. 
Підкреслено, що тактичні операції за сферою, 
напрямками тактичного впливу й діапазоном за¬ 
стосування у процесі розслідування злочинів є 
багатофункціональними організаційно-тактични¬ 
ми засобами здійснення досудового розслідуван¬ 
ня. Виділено, що вони ефективно використову¬ 
ються для вирішення окремих тактичних зав¬ 
дань і мають багатофункціональне призначення. 

09.02.12.927. 
343.98(470) Яблоков Н. П. Основные тенден¬ 

ции развития криминалистики как науки и учеб¬ 
ной дисциплины в современной России / 
Н. П. Яблоков / / Вестник криминалистики. — 
2011. — № 4. — С. 9 - 1 7 . 

Проанализированы основные тенденции раз¬ 
вития криминалистки в современной России. 
Среди них автором подчеркнута необходимость 
совершенствования и разработки новых крими¬ 
налистических информационных технологий не 
только в правоохранительной, но и в иных видах 
юридической деятельности, выработки особого 
поисково-познавательного мышления и др. 

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА 

Автореферати 

09.02.12.928. 
620.2:330.123.4:347.148(477)(043.3) Петро

ва І. А. Теоретико-правові та організаційно-ме¬ 
тодологічні засади регулювання судово-товаро¬ 
знавчих експертиз споживчих товарів : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Петрова 
Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — X., 2012. — 40 с. 

Досліджено наукову проблему, пов 'язану із 
розробленням концептуальних засад, що визна¬ 
чають специфіку регламентації та регулювання 

судово-товарознавчих експертиз різних груп 
споживчих товарів. Розглянуто шляхи удоскона¬ 
лення слідчої та експертної практики із викори¬ 
станням методів і засобів товарознавства. Нада¬ 
но рекомендації, спрямовані на удосконалення 
теорії і практики судово-товарознавчої експерти¬ 
зи, її правового регулювання. Розглянуто питан¬ 
ня щодо особливостей призначення експертизи, 
вибору слідчим експерта-товарознавця, процесу 
організації проведення експертних досліджень, 
взаємодії слідчого з експертом-товарознавцем. 
Розроблено сучасні методики та алгоритми до¬ 
слідження різних груп споживчих товарів з ме¬ 
тою визначення їх якості та встановлення вар¬ 
тості для отримання доказової інформації у кри¬ 
мінальних, цивільних та господарських справах. 

Статті 

09.02.12.929. 
343.982 Зубов Г. Н. Ошибки назначения и 

проведения экспертиз, связанных с исследова
нием видеоизображения / Г. Н. Зубов / / Экс¬ 
перт-криминалист. — 2011. — № 4. — С. 2 - 5 . 

На конкретном примере освещены проблемы, 
связанные с криминалистическим исследовани¬ 
ем видеоизображений в судебно-экспертных уч¬ 
реждениях России. Проанализировано влияние 
различных параметров записи и преобразования 
видеосигнала на точность определения размеров 
объектов в кадре. Показано, что для определе¬ 
ния антропометрических данных человека по его 
видеоизображению необходимы знания методик 
антропометрических измерений, анатомии чело¬ 
века, средств и методов цифровой обработки 
видеосигналов. 

09.02.12.930. 
340.6:343.985:343.618 Мавед О. О. Викорис¬ 

тання судово-медичної експертизи у розсліду¬ 
ванні злочинів у сфері охорони здоров 'я / 
О. О. Мавед / / Актуальні проблеми держави і 
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 2 6 6 - 2 7 2 . 

Зазначено, що поряд з позитивними зрушен¬ 
нями в економіці в Україні спостерігаються не¬ 
гативні явища у сфері надання кваліфікованої 
медичної допомоги. Установлено перелік право¬ 
порушень і злочинів, що допускаються медични¬ 
ми працівниками. Зокрема: фальсифікація ме¬ 
дичної інформації, встановлення невірного діаг¬ 
нозу, несвоєчасне надання медичної допомоги, 
що є підставою для порушення кримінальних 
справ. З метою ефективного й оперативного роз¬ 
слідування використовується судово-медична ек¬ 
спертиза, спроможна дати відповіді на складні й 
заплутані запитання. 

09.02.12.931. 
343.982.325 Мавед О. Роль судово-медичних 

досліджень у розслідуванні злочинів / Олена 
Мавед / / Вісник прокуратури. — 2011. — № 10. 
— С. 8 7 - 9 3 . 
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Розглянуто велике значення судово-медичної 
експертизи у кримінальному провадженні для 
розслідування злочинів проти життя та здоров'я 
людини. Визначено перелік питань, які вирішує 
судово-медичне дослідження слідів крові. Зазна¬ 
чено, що речовими доказами статевих зносин 
можуть бути анатомічні порушення — дефлора¬ 
ція; присутність сперми в статевих шляхах; за¬ 
раження венеричною хворобою. Обґрунтовано 
рід приводів для проведення судово-медичної 
експертизи трупів. 

09.02.12.932. 
340.6:343.347 Омельянюк Г. Г. Использова¬ 

ние специальных знаний в судопроизводстве по 
делам об экологических правонарушениях / 
Г. Г. Омельянюк, А. Е. Галинская / / Эксперт-
криминалист. — 2011. — № 4. — С. 2 3 - 2 6 . 

Рассмотрены возможности использования 
специальных знаний в процессуальной и непро¬ 
цессуальной форме в досудебном и судебном 
производстве по делам об экологических право¬ 
нарушениях. Представлены типичные задачи 
того или иного вида судебно-экологической экс¬ 
пертизы (СЭЭ), которые необходимо решать 
при определении или постановлении о назначе¬ 
нии СЭЭ. 

09.02.12.933. 
340.6:343.985:343.352-057.36 Плахотіна В. М. 

Призначення й провадження деяких видів екс¬ 
пертиз на початковому етапі розслідування ха¬ 
барництва, вчиненого співробітниками правоохо¬ 
ронних органів / В. М. Плахотіна / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб . наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 2 6 0 - 2 6 6 . 

Розкрито особливості призначення й прова¬ 
дження експертиз на початковому етапі розслі¬ 
дування хабарництва, вчиненого співробітника¬ 
ми правоохоронних органів. Проаналізовано 
підстави для призначення деяких судових екс¬ 
пертиз. Визначено основні напрямки експертних 
досліджень та питання, які вирішуються експер¬ 
тами. Вказано на правила оцінки висновку екс¬ 
перта. Надано перелік питань ідентифікаційного 
характеру, що можуть бути поставлені на вирі¬ 
шення судово-почеркознавчої експертизи. 

09.02.12.934. 
340.6(470) Усов А. И. Сотрудничество судеб¬ 

но-экспертных учреждений министерств юсти¬ 
ции как одно из практических звеньев междуна¬ 
родной интеграции государств — членов 
ЕврАзЭС / А. И. Усов / / Эксперт-криминалист. 
— 2011. — № 4. — С. 2 7 - 3 1 . 

Рассмотрены вопросы международного со¬ 
трудничества в сфере судебной экспертизы, уча¬ 
стия системы экспертных учреждений Минюста 
России в интеграционных процессах, повыше¬ 
ния роли Российского федерального центра су¬ 
дебной экспертизы в деле пропаганды и укреп¬ 
ления российской школы криминалистики и су¬ 
дебной экспертизы. Выделены основные цели 

развития международных связей судебно-экс¬ 
пертных учреждений (СЭУ) Минюста России. 

09.02.12.935. 
340.6(5) Хазиев Ш. Н. Евразийское экономи¬ 

ческое сообщество и вопросы судебной экспер¬ 
тизы / Ш.Н.Хазиев / / Адвокат. — 2011 . — 
№ 12. — С. 1 7 - 2 2 . 

Рассмотрены вопросы международного со¬ 
трудничества в области судопроизводства, в 
сфере которой большую роль стали играть реги¬ 
ональные международные организации, в том 
числе и Евразийское экономическое сообще¬ 
ство. Проанализирован процесс сближения и 
гармонизации процессуальных и методических 
основ судебно-экспертной деятельности в рам¬ 
ках ЕврАзЭС. 

09.02.12.936. 
343.985(343.9.01) Шаповалов В. В. Судово-

фармацевтичне вивчення наркобізнес-середови-
ща на криміналістичних принципах / В. В. Ша¬ 
повалов / / Проблеми законності: акад. зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2 0 1 1 . — 
Вип. 113. — С. 121-130 . 

Проведено судово-фармацевтичне вивчення 
наркобізнес-середовища на криміналістичних 
принципах. Виділено, що воно створює сприят¬ 
ливі умови для виникнення й поширення неле¬ 
гального обороту психоактивних речовин (ПАР) 
різних класіфікаційно-правових груп, організова¬ 
ної наркозлочинної діяльності, наркотрафіку, а 
як наслідок — зловживання ПАР, що призво¬ 
дить до адитивних розладів здоров'я у населен¬ 
ня. Сформульовано ознаки наркобізнес-середо-
вища, що характеризують його суспільну небез¬ 
пеку для здоров'я населення і фармацевтичного 
сектора економіки України. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Автореферати 

09.02.12.937. 
343.851 Юхно О. О. Концептуальні засади опе-

ративно-розшукового запобігання злочинам орга¬ 
нами внутрішніх справ у сучасних умовах розвит¬ 
ку України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.09 / Юхно Олександр Олександрович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 40 с. 

Проаналізовано концептуальні засади опера-
тивно-розшукового запобігання злочинам орга¬ 
нами внутрішніх справ у сучасних умовах роз¬ 
витку та євроінтеграції України. Визначено 
зміст та основні напрями сучасного оперативно-
розшукового запобігання злочинам у криміналь¬ 
но-правовій політиці держави. Вивчено та оціне¬ 
но стан наукової розробленості проблеми і вста¬ 
новлено перспективні тенденції її розвитку. До¬ 
сліджено стан правового регулювання оператив-
но-розшукового запобігання злочинам ОВС. Ок¬ 
реслено коло функцій оперативних підрозділів 
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ОВС у сфері запобігання злочинам та система¬ 
тизовано методи інформаційного забезпечення їх 
діяльності. Вивчена практика використання за¬ 
собів масової інформації в оперативно-розшуко-
вому запобіганні злочинам. З ' ясовано форми 
участі ОВС у міжнародній співпраці з питань 
запобігання злочинам та боротьби зі злочинні¬ 
стю, а також використання зарубіжного досвіду. 

Статті 

09.02.12.938. 
343.985(477) Кузьмін P. Р. Щодо приведення 

законодавства України у сфері здійснення опе-
ративно-розшукової діяльності у відповідність 
до вимог міжнародних стандартів / Ренат Ра-
велійович Кузьмін / / Наше право. — 2012. — 
№ 1, ч. 2. — С. 8 6 - 8 9 . 

Проаналізовано діючий порядок здійснення 
оперативно-розшукових заходів та запропонова¬ 
но їх регламентацію у відповідності до вимог 
міжнародних стандартів. Підкреслено, що ОРД, 
тобто система гласних і негласних пошукових, 
розвідувальних та контррозвідувальних заходів, 
що здійснюються із застосуванням оперативних 
та оперативно-технічних засобів, є складовою 
частиною кримінального процесу як комплексу 
заходів, спрямованих на вирішення загальних 
завдань боротьби зі злочинністю. 

09.02.12.939. 
343.73 Наливайко Є. О. Доручення слідчого 

щодо оперативно-розшукових заходів із встанов-

лення обвинувачених, які переховуються від 
слідства / Є. О. Наливайко / / Держава і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук¬ 
раїни. — К., 2011 . — Вип. 53 . — С. 5 3 5 - 5 3 9 . 

Досліджено проблеми організації діяльності 
та взаємодії слідчого та органу дізнання щодо 
розшуку осіб, які ухиляються від слідства, і 
встановлення їх місця перебування. Обґрунтова¬ 
но, що у зв ' я зку з постійним збільшенням 
кількості осіб, які ухиляються від слідства, не¬ 
обхідно провести дослідження на науковому 
рівні щодо покращення організації взаємодії 
слідчого та органу дізнання. 

09.02.12.940. 
343.985.3 Томин С. В. Особливості застосу¬ 

вання оперативної закупки як засобу отримання 
інформації про злочини, пов'язані зі збутом нар¬ 
котичних засобів / С. В. Томин / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 2 5 3 - 2 5 9 . 

Досліджено особливості застосування опера¬ 
тивної закупки як засобу отримання інформації 
про злочини, пов 'язані зі збутом наркотичних 
засобів. Проаналізовано недоліки у роботі опе¬ 
ративних підрозділів правоохоронних органів 
щодо проведення оперативної закупки, позицію 
Європейського суду з прав людини щодо можли¬ 
вості використання доказів та притягнення осо¬ 
би до відповідальності за дії, які вчинені у ре¬ 
зультаті провокації збуту наркотичних засобів зі 
сторони оперативних працівників. 
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12.00.10. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА 

СУДОУСТРІЙ 

Книги 

10.02.12.941. 
347.97/99(477)(075.8) Молдован В. В. Судо¬ 

устрій України : навч. посіб. для вузів / 
В. В. Молдован, С. М. Мельник ; М О Н України. 
— 3-тє вид., переробл. та допов. — К. : Алерта, 
2011. — 284 с. 

У вигляді опорних конспектів висвітлено пи¬ 
тання загальної частини: предмет і основні по¬ 
няття курсу; начерк історії судоустрою України; 
принципи правосуддя; статус суддів; органи суд¬ 
дівського самоврядування; забезпечення функ¬ 
ціонування суддівського самоврядування; забез¬ 
печення функціонування судів; державний за¬ 
хист працівників суду; забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судо¬ 
чинстві. В особливій частині: місцеві, апе¬ 
ляційні, господарські суди, вищі спеціалізовані 
суди, Верховний Суд України, міжнародні ко¬ 
мерційні арбітражні , Конституційний Суд 
України. 

10.02.12.942. 
347.96/99(477)(075.8) Організація судових та 

правоохоронних органів : підручник для вузів / 
за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової; М О Н 
України. — 2-ге вид., переробл. та допов. — Х. : 
Одіссей, 2011. — 376 с. 

На підставі чинного законодавства, практики 
його застосування й досягнень правової науки 
розглянуто статус судових і правоохоронних 
органів, порядок їх формування, принципи 
організації та функціонування. Особливу увагу 
приділено судовій владі, визначенню системи і 
змісту її функцій, класифікації її принципів. 
Значне місце у роботі займає викладення прин¬ 
ципів і порядку побудови судової системи Украї¬ 
ни, їх відповідності міжнародним стандартам 
щодо незалежності , неупередженості й доступ¬ 
ності правосуддя, а також нового ЗУ «Про судо
устрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. 

Автореферати 

10.02.12.943. 
347.97/ .99 Штелик С. П. Організаційно-пра¬ 

вові аспекти інстанційної побудови системи 
судів загальної юрисдикції України : автореф. 
дис. ... канд. юрид. н а у к : 12.00.10 / Штелик 
Світлана Павлівна ; Акад. адвокатури України. 
— К., 2012. — 19 с. 

Виходячи із сучасних надбань та недоліків 
судово-правової реформи, системно та цілісно 
досліджено питання щодо становлення інстан-
ційності як принципу побудови системи судів 
загальної юрисдикції України в історичному, 
правовому та пор івняльно-правовому аспек-

тах. По-новому розкрито проблеми інстанцій-
ної організації системи правосуддя з урахуван¬ 
ням внесених змін до норм законодавства про 
судоустрій та процесуальних норм. Запропоно¬ 
вано комплекс пропозицій щодо внесення змін 
і доповнень до ст. 21 ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів» та ст. ст. 18, 20 і 177 Кодексу 
адміністративного судочинства України. Знач¬ 
ну увагу приділено інстанційній організаці ї 
системи адміністративних судів та Верховного 
Суду України. 

10.02.12.944. 
343.131(043.3) Яновська О. Г. Теоретичні та 

організаційні засади функціонування і розвитку 
змагального кримінального судочинства : авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Яновсь
ка Олександра Григорівна ; Нац. акад. внутр. 
справ МВС України. — К., 2011. — 36 с. 

Окреслено основні історичні тенденції роз¬ 
витку засад змагальності в англо-американській 
і європейській системах права та у кримінально¬ 
му судочинстві України. Розкрито правову при¬ 
роду, зміст та значення змагальних засад у кри¬ 
мінальному судочинстві, визначено правові га¬ 
рантії їх реалізації. Обґрунтовано теоретико-ме-
тодологічну концепцію удосконалення та розвит¬ 
ку змагальних засад у кримінальному судо¬ 
чинстві України з урахуванням імплементацій-
них процесів міжнародно-правових стандартів 
ефективного захисту прав людини. Охарактери¬ 
зовано інститут суду присяжних як організацій¬ 
ну форму змагального кримінального судочин¬ 
ства. Сформульовано концепцію акмеологічного 
впливу як чинника ефективної діяльності проку¬ 
рора та адвоката у змагальному кримінальному 
судочинстві, надано характеристику його прин¬ 
ципів та закономірностей. Запропоновано науко¬ 
во обґрунтовані рекомендації щодо методик та 
технологій його застосування. 

Див. також: 01.02.12.3 . 

Реферат 

10.02.12.945. 
347.962(430) Акимова Е. Я. Особенности пра¬ 

вового регулирования формирования судейского 
корпуса в Германии / Екатерина Яковлевна 
Акимова / / Российский судья. — 2011. — № 11. 
— С. 3 6 - 4 3 . 

Профессиональная деятельность судьи в лю¬ 
бом государстве отличается повышенной ответ¬ 
ственностью перед гражданами и обществом в 
целом. 

Д л я формирования добротного и качествен¬ 
ного состава будущей профессиональной корпо¬ 
рации наиболее значимой является первая фаза 
формирования судейского корпуса, заключаю¬ 
щаяся в отборе и подготовке кандидатов. 
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Автор статьи предлагает читателям оценить 
особенности правового регулирования формиро¬ 
вания судейского корпуса в Германии, показы¬ 
вает, как осуществляется отбор и подготовка 
судей, полномочия в профессиональной деятель¬ 
ности, как оценивается труд судей в Германии. 

В статье проводится сравнительный анализ 
закрепленных в немецком законе требований к 
образовательному уровню кандидатов с россий¬ 
скими требованиями в области профессиональ¬ 
ной подготовки кандидатов и сделан акцент на 
существенных отличиях в пользу немецких. 

С учетом международного опыта, и в частно¬ 
сти опыта Германии, автор делает вывод о том, 
что его следует учитывать в части повышения 
уровня профессионального образования и про¬ 
фессиональной подготовки судей с целью усиле¬ 
ния качественной составляющей кадрового со¬ 
става претендентов на должности российских 
судей. 

З.-О. Н. Козловская 

Статті 

10.02.12.946. 
347.99 Братенков С. И. Досудебное урегули¬ 

рование споров как способ решения проблемы 
роста нагрузки судей / С. И. Братенков / / Рос¬ 
сийская юстиция. — 2011. — № 10. — С. 4 9 - 5 2 . 

Рассмотрен вопрос по введению законода¬ 
тельных механизмов, стимулирующих добро¬ 
вольное исполнение закона на досудебной ста¬ 
дии урегулирования споров как способа реше¬ 
ния проблемы роста нагрузки судей. Проанали¬ 
зирована динамика количества рассмотренных 
судами общей юрисдикции гражданских дел за 
последние пять лет, отмечено их увеличение 
почти в два раза. 

10.02.12.947. 
347.9(477) .001.73 Городовенко В. Територі-

альність в основі побудови судової системи Ук¬ 
раїни / В. Городовенко / / Право України. — 
2011. — № 1 1 - 1 2 . — С. 1 89 -1 98 . 

Зазначено, що територіальність належить до 
засадничних основ побудови судової системи 
України, зокрема низових її ланок. Підкреслено, 
що принцип територіальності відіграє важливу 
роль як для визначення мережі судів першої 
інстанції, так і для розмежування її юрисдикції. 
Визначено зміст і значення територіальності для 
побудови судової системи України за умови 
реалізації основних положень судової реформи 
2010 р. 

10.02.12.948. 
347.962.6 Маляренко А. В. Деяк і аспекти 

дисциплінарної відповідальності суддів / 
А. В. Маляренко / / Адвокат. — 2011. — № 11. 
— С. 3 0 - 3 3 . 

Висвітлено деякі проблеми притягання 
суддів до дисциплінарної відповідальності, роз¬ 
крито підстави дисциплінарної відповідальності. 

Проаналізовано поняття доступу до правосуддя, 
доступності правосуддя. 

10.02.12.949. 
347.97/ .99 Москвич Л. М. Інституціонально-

правове оформлення судової системи / 
Л. М. Москвич / / Проблеми законності: акад. зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т 
Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2011. 
— Вип. 113. — С. 149-156. 

На основні історико-правового аналізу дослі¬ 
джено становлення судової системи як соціаль¬ 
но-правового феномена. Підкреслено, що суд, як 
спосіб вирішення конфліктів, існував майже з 
самого початку усвідомлення людиною себе як 
соціальної істоти. Виділено, що держава має 
бути спроможною забезпечити контроль за 
організацією судів як інструмента державної 
влади, за здійсненням ними правосуддя й вико¬ 
нання їх рішень на всій території. 

10.02.12.950. 
347.97/99(477) Москвич Л. М. Типологія судо¬ 

вих систем / Л. М. Москвич / / Проблеми закон¬ 
ності : акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Ук¬ 
раїни, Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Муд¬ 
рого. — X., 2011. — Вип. 114. — С. 1 8 4 - 1 9 1 . 

Ґрунтуючись на методології теорії систем та 
порівняльно-правовому аналізі організації і 
функціонуванні судових систем різних країн ви¬ 
ділено характерні риси чотирьох типів судових 
систем: романський, германський, англійський 
та змішаний. Наведено критерії типології: струк¬ 
тура та види судів; судовий режим; модель спе¬ 
ціалізації; принципи судоустрою; наявність несу-
дових органів та їх компетенція. 

10.02.12.951. 
347.962.6(477) Музиченко А. Вжиття заходів 

забезпечення позову як підстава для притягнен¬ 
ня судді до дисциплінарної відповідальності / 
А. Музиченко / / Вісник Київського національно¬ 
го університету ім. Т. Шевченка. Юридичні на¬ 
уки. — К., 2011 . — Вип. 88. — C. 116 -118 . 

Досліджено підстави притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності. Проаналізовано 
таку підставу, як необґрунтоване вжиття заходів 
забезпечення позову. Наведено способи забезпе¬ 
чення позову за процесуальними кодексами Ук¬ 
раїни. Окреслено проблему недоцільності закріп¬ 
лення на законодавчому рівні чіткої вказівки на 
обмеження у процесуальній діяльності судді. 

10.02.12.952. 
347.962.5+347.962.6 Музиченко А. Порушен¬ 

ня правил суддівської етики — підстава дисцип¬ 
лінарної відповідальності судді: межі застосу¬ 
вання / А. Музиченко / / Вісник Київського на¬ 
ціонального університету ім. Т. Шевченка. Юри¬ 
дичні науки. — К., 2011. — Вип. 87. — C. 8 4 - 8 7 . 

Досліджено професійну етику судді. Проана¬ 
лізовано моральні стандарти професійної діяль¬ 
ності суддів. Наведено поняття суддівської ети¬ 
ки, розкрито її роль у дисципліні праці суддів. 
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Зазначено, що професійна етика є збірним по¬ 
няттям і охоплює весь спектр професійних відга¬ 
лужень етики: медичної, юридичної, педагогічної 
тощо. Проаналізовано види юридичної етики: 
суддівську, офіційну, корпоративну та традицій¬ 
ну. Підкреслено про необхідність законодавчого 
затвердження офіційних роз 'яснень і рекомен¬ 
дацій із боку уповноваженого органу з питань, 
пов'язаних із регулюванням суддівської поведін¬ 
ки, та видання збірника рішень по дисциплінар¬ 
них справах. 

10.02.12.953. 
342.98(477).001.73 Обрусна С. Правовий ста

тус Державної судової адміністрації України в 
умовах судової реформи / Світлана Обрусна / / 
Публічне право. — 2012. — № 1. — С. 5 6 - 6 3 . 

Порушено проблему правового статусу Дер¬ 
жавної судової адміністрації України в умовах 
реформування судових інституцій. Проаналізо¬ 
вано складові елементи правового статусу, їх 
зміст і сутність. Акцентовано увагу на супереч¬ 
ностях нормативно-правового регулювання пра¬ 
вового статусу Державної судової адміністрації. 
Визначено пріоритетні напрямки вдосконалення 
ефективності в її діяльності. 

10.02.12.954. 
347.952:340.131 Талан Л. Г. Законна сила 

рішення суду та його здійсненність / Л. Г. Та¬ 
лан / / Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. 
/ МОНмолодьспорт України, Нац. ун-т Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2 0 1 1 . — 
Вип. 113. — С. 2 1 2 - 2 1 8 . 

Розглянуто становлення теорії законної сили 
судового рішення. Виходячи із сутнісного зна¬ 
чення здійсненності судових рішень констатова¬ 
но, що вона має принципове призначення і слу¬ 
жить фундаментальною передумовою втілення 
завдань судочинства, а т а к о ж сполучною лан¬ 
кою з виконавчим провадженням, оскільки будь-
які дії учасників провадження й суду при судо¬ 
вому розгляді пов 'язані із забезпеченням 
здійсненності майбутнього рішення суду. 

10.02.12.955. 
342.56 Терехин В. А. Современная реформа в 

России и развитие функций судебной власти / 
В. А. Терехин, А. А. Герасимова / / Российская 
юстиция. — 2011. — № 10. — С. 4 2 - 4 6 . 

Рассмотрены понятие, признаки и развитие 
функций судебной власти. Предложена авторс¬ 
кая классификация функций судебной власти 
как законодательно оформленных основных на¬ 
правлений ее деятельности, в которых выража¬ 
ется сущность и социальное назначение по обес¬ 
печению прав, свобод и законных интересов 
субъектов права. Проанализированы основные 
направления деятельности судебной власти. 

10.02.12.956. 
347.99(477):(347.91/95+343.13).001.73 Фесен-

ко Л. І. Функціонування Вищого спеціалізовано¬ 
го суду України з розгляду цивільних і кримі-

нальних справ у контексті реформування судо¬ 
вої системи України / Л. І. Фесенко / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 1 3 - 2 0 . 

Досліджено актуальні питання реалізації су¬ 
дово-правової реформи та проблеми функціону¬ 
вання Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ. Виді¬ 
лено про доцільність утворення в його складі, 
окрім судових палат у цивільних та криміналь¬ 
них справах, й інших палат у межах відповідних 
юрисдикцій. Висловлено пропозиції щодо удос¬ 
коналення механізму призначення голів місце¬ 
вих та апеляційних судів. 

ПРОКУРАТУРА 

Книги 

10.02.12.957. 
347.963:342.7 Клочков В. Г. Проблеми проку¬ 

рорського нагляду за додержанням конституцій¬ 
них прав і свобод людини : монографія / 
В. Г. Клочков. — К . : Логос Україна, 2011 . — 
320 с. 

Досліджено проблеми прокурорського нагля¬ 
ду за додержанням законів щодо конституційних 
прав і свобод людини. Проаналізовано станов¬ 
лення та розвиток інституту прокуратури 
Римської імперії, середньовічної Франції та 
Росії, а потім в Україні часів УНР, Гетьманату 
та Директорії, прокуратури радянської України 
та централізованої системи СРСР, розвиток і 
діяльність органів прокуратури суверенної Ук¬ 
раїни. Розкрито правову природу та проблеми 
об 'єкта і предмета та межі актів реагування 
прокуратури на виявлені порушення прав і сво¬ 
бод громадян, сутність та зміст перевірки додер¬ 
жання законів з власної ініціативи прокурора, 
порядок та методику ініціювання прокурором 
перевірки. Визначено проблеми та шляхи їх ви¬ 
рішення щодо розробки єдиних та стандартних 
вимог до підготовки методичних рекомендацій, 
управлінських актів, інформаційно-аналітичних 
документів. Розроблено методику визначення та 
оцінки ефективності прокурорського нагляду за 
додержанням і застосуванням прав і свобод 
людини. Визначено сутність, форми взаємодії 
Генеральної прокуратури України з окремими 
вищими органами державної влади, які нале¬ 
жать до різних гілок влади, в умовах дії принци¬ 
пу стримань і противаг. 

Див. також: 09.02.12.835. 

Автореферати 

10.02.12.958. 
347.963:342.726-053.6(043.3) Храпенко О. О. 

Удосконалення діяльності прокуратури із захис¬ 
ту прав і свобод неповнолітніх : автореф. дис. ... 
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канд. юрид. н а у к : 12.00.10 / Храпенко Олена 
Олегівна ; НУ ОЮА. — О., 2012. — 20 с. 

Визначено поняття та зміст прокурорського 
нагляду щодо захисту прав і свобод непов¬ 
нолітніх. Досліджено історико-правові тенденції 
та основні фактори становлення прокурорського 
нагляду у сфері захисту прав і свобод непов¬ 
нолітніх. Визначено та розкрито основні напрям¬ 
ки правозахисної діяльності прокуратури у сфері 
захисту прав і свобод неповнолітніх у межах ре¬ 
алізації наглядових функцій прокуратури. На 
базі проведеного дослідження сформульовано 
конкретні пропозиції з удосконалення законодав¬ 
ства та практики його застосування. 

Статті 

10.02.12.959. 
347.963(477):35.082.6 Безсмертний М. П. 

Особливості виникнення трудових правовідно¬ 
син працівників прокуратури / Максим Петро
вич Безсмертний / / Часопис Київського універ
ситету права. — 2012. — № 1. — С. 3 7 7 - 3 8 1 . 

Розглянуто питання про трудові правовідно¬ 
сини працівників прокуратури, а саме спе¬ 
цифічні процедури, які є умовою проходження 
служби у відповідних органах. Проаналізовано 
вимоги, що ставляться до них, та порядок про¬ 
ходження стажування в органах прокуратури і 
прийняття присяги працівників прокуратури. 
Висвітлено мету та завдання стажування в орга¬ 
нах прокуратури. Зазначено чинники, що значно 
впливають на формування ділових якостей у 
працівників органів прокуратури. 

10.02.12.960. 
347.963(477):343.985 Білокінь Р. Прокурорсь¬ 

кий нагляд за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність 
/ Руслан Білокінь / / Підприємництво, господар¬ 
ство і право. — 2012. — № 1. — С. 164 -167 . 

Проаналізовано законодавство щодо правово¬ 
го регулювання завдань прокурорського нагляду 
за додержанням законів органами, які здійсню¬ 
ють оперативно-розшукову діяльність. Визначе¬ 
но проблемні аспекти організації прокурорсько¬ 
го нагляду у сфері оперативно-розшукової діяль¬ 
ності. Розглянуто загальні, спеціальні та окремі 
завдання, що стоять перед прокурором. 

10.02.12.961. 
347.963(477) Говоруха М. Генезис взаємовід¬ 

носин органів прокуратури та державної вико¬ 
навчої служби України / Максим Говоруха, 
Микола Руденко / / Вісник прокуратури. — 
2011. — № 12. — С. 3 1 - 4 1 . 

Виділено, що статус прокурора як суб 'єкта 
виконавчих процесуальних відносин є досить 
новим явищем. Підкреслено, що діалектика роз¬ 
витку взаємовідносин між органами державної 
виконавчої служби (ДВС) і прокуратури приве¬ 
ла до встановлення прямих процесуальних 
відносин між цими державними інституціями. 

Виділено, що прокурорський нагляд як особли¬ 
вий вид державної діяльності здійснюється те¬ 
пер шляхом участі прокурора у виконавчому 
провадженні у формі звернення до державного 
виконавця із заявою про відкриття виконавчого 
провадження та у формі реалізації прав стягува-
ча під час здійснення виконавчих дій. 

10.02.12.962. 
347.91/95 Гусарова А. В. Реалізація принци¬ 

пу диспозитивності при вступі прокурора у 
справу / А. В. Гусарова / / Університетські нау
кові записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управлін
ня та права: Право. Економіка. Управління. — 
Хмельницький, 2011 . — Вип. 4. — С. 3 3 2 - 3 3 7 . 

Розглянуто особливості диспозитивних засад 
при вступі прокурора у розгляд справи судом. 
Акцентовано увагу на необхідності удосконален¬ 
ня процесуального законодавства та законодав¬ 
ства, яке регулює діяльність прокуратури. Зроб¬ 
лено висновок про наявність звернення іншої 
особи в умовах реалізації принципу диспозитив-
ності, що вказує на необхідність їхнього подаль¬ 
шого наукового дослідження та законодавчого 
врегулювання. 

10.02.12.963. 
347.963(477).001.73 Литвак О. Реформування 

правових основ діяльності прокуратури України 
/ Олег Литвак, Юрій Пастернак / / Вісник 
прокуратури. — 2011. — № 12. — С. 2 4 - 3 0 . 

Виділено завдання щодо оптимізації правових 
основ діяльності прокуратури, які стоять перед 
законодавцем. Розглянуто конституційний 
рівень, на якому вкрай необхідно однозначно 
визначити місце прокуратури у системі органів 
державної влади та функціональне навантажен¬ 
ня органів прокуратури. Проаналізовано рівень 
базового закону, який на розвиток конституцій¬ 
них положень повинен регламентувати органі¬ 
заційні засади, форми і методи діяльності проку¬ 
ратури, питання соціального захисту проку¬ 
рорських працівників. 

10.02.12.964. 
347.963(477):343.352 Мартиненко Р. Проти¬ 

дія корупції — пріоритет у роботі органів проку¬ 
ратури / Руслан Мартиненко / / Вісник проку¬ 
ратури. — 2011. — № 10. — С. 3 2 - 3 7 . 

Порушено проблему щодо викорінення ко¬ 
рупції, яка є головним чинником гальмування 
економічного та політичного розвитку України. 
Проаналізовано основні чинники у боротьбі з 
корупцією. Визначено, що корупція підриває 
авторитет державного апарату, руйнує основу 
демократичного устрою держави та порушує 
права людини. Підкреслено, що з огляду на ак¬ 
туальність проблеми боротьби з корупцією на 
сучасному етапі проведено структурну перебу¬ 
дову органів прокуратури. 

10.02.12.965. 
343.163:343.123.1 Марчук Н. Основні напря¬ 

ми участі прокурора в кримінальному прова-
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дженні на досудових стадіях / Наталія Марчук 
/ / Вісник Національної академії прокуратури 
України. — 2011. — № 4. — С. 5 7 - 6 2 . 

Розглянуто окремі теоретичні та практичні 
аспекти участі прокурора у кримінальному про¬ 
вадженні на досудових стадіях. Наведено визна¬ 
чення поняття основних напрямів діяльності 
прокурора. Наголошено на необхідності виок¬ 
ремлення конкретних його функцій у досудово-
му кримінальному провадженні. 

10.02.12.966. 
343.163(477):343.126 Мотиль В. Прокурорсь¬ 

кий нагляд за законністю перебування у місцях 
попереднього ув 'язнення осіб, до яких застосо¬ 
вана процедура тимчасового арешту / Віктор 
Мотилъ / / Підприємництво, господарство і пра¬ 
во. — 2011. — № 12. — С. 1 8 1 - 1 8 3 . 

Розглянуто основні наукові проблеми, що 
стосуються прокурорського нагляду за законні¬ 
стю перебування у місцях попереднього ув'яз¬ 
нення осіб, до яких застосована процедура тим¬ 
часового арешту. Підкреслено, що загальні 
підстави здійснення даного виду прокурорського 
нагляду встановлені ЗУ «Про прокуратуру». 
Окремі положення, що стосуються прокурорсь¬ 
кого нагляду за законністю перебування у 
місцях попереднього ув 'язнення осіб, до яких 
застосована процедура тимчасового арешту, зак¬ 
ріплені у відомчих документах прокуратури Ук¬ 
раїни. 

10.02.12.967. 
343.163(477)(091) Назарук О. І. Історія роз¬ 

витку діяльності прокурора щодо забезпечення 
відшкодування шкоди, заподіяної злочином, на 
стадії досудового слідства / Олена Ігорівна На-
зарук / / Наше право. — 2012. — № 1, ч. 2. — 
С. 113-118 . 

Розкрито особливості історичного розвитку 
діяльності прокурора щодо забезпечення 
відшкодування шкоди, заподіяної злочином, на 
стадії досудового слідства. Підкреслено, що си¬ 
стемний аналіз історико-правових джерел різних 
періодів дозволяє встановити суть прокурорсь¬ 
кого нагляду за додержанням вимог законів 
щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочи¬ 
ном, але й визначити шляхи його оптимізації та 
правової трансформації в умовах прийняття но¬ 
вого КПК України. 

10.02.12.968. 
347.963 Натрус О. Організація роботи струк¬ 

турних підрозділів прокуратур областей з пред¬ 
ставництва в суді інтересів громадянина і держа¬ 
ви / Олъга Натрус, Сергій Подкопаєв / / Вісник 
прокуратури. — 2011. — № 11. — С. 6 3 - 6 9 . 

Сформульовано структурні елементи органі¬ 
зації роботи з представництва на рівні апарату 
обласної прокуратури. Вироблено пропозиції 
щодо вдосконалення таких аспектів роботи, як 
планування, напрями взаємодії та узгодженості 
з роботою інших структурних підрозділів, підго¬ 
товка до проведення колегій, організаційне і 

методичне керівництво підпорядкованими проку¬ 
ратурами та контроль за їх діяльністю («вплив» 
на підпорядковані прокуратури). 

10.02.12.969. 
347.454 Нечипоренко С. І. Класифікація пер¬ 

соналу в органах прокуратури / С. І. Нечипорен-
ко / / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 2 7 - 3 4 . 

Розглянуто питання щодо визначення сут¬ 
ності, правової природи і правового регулюван¬ 
ня персоналу прокуратури. Особливу увагу при¬ 
ділено виокремленню і характеристиці основних 
рис персоналу органів прокуратури. Виділено, 
що класифікацію персоналу в органах прокура¬ 
тури доцільно проводити за критерієм категорій 
працівників, за яким виділено два види персона¬ 
лу — атестований і цивільний персонал. Цивіль¬ 
ний персонал поділено на три групи: робітники, 
службовці, спеціалісти. Групи атестованого пер¬ 
соналу виокремлено в залежност і від класних 
чинів або різновидів персоналу. 

10.02.12.970. 
347.163 Пишньов Д. І. Загальні аспекти 

діяльності прокуратури з протидії правопору¬ 
шення / Д. І. Пишнъов / / Проблеми законності : 
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 
X., 2011. — Вип. 113. — С. 156 -165 . 

Розкрито питання, що характеризують 
діяльність прокуратури з протидії правопору¬ 
шення. Прокуратуру розглянуто як координацій¬ 
ну структуру у системі правоохоронних органів. 
Підкреслено, що діяльність прокуратури поля¬ 
гає у тому, щоб активізувати контрольно-спосте¬ 
режну роботу правоохоронців, консолідувати 
спільні зусилля, спонукати їх правильно викори¬ 
стовувати весь наявний арсенал засобів з метою 
підтримання правопорядку. 

10.02.12.971. 
347.963(477) Попов Г. Суть правозахисної 

діяльності органів прокуратури за межами кримі¬ 
нального судочинства / Георгій Попов / / Вісник 
прокуратури. — 2011. — № 11. — С. 4 1 - 4 8 . 

Визначено поняття та зміст правозахисної 
діяльності органів прокуратури України. Вислов¬ 
лено думку щодо перспектив існування функції 
нагляду за додержанням і застосуванням за¬ 
конів. Підкреслено, що концептуальний перехід 
діяльності органів прокуратури від наглядової 
до правозахисної можливий лише після введен¬ 
ня в дію законів, що регулюють діяльність дер¬ 
жавних органів щодо контролю за додержанням 
законів, як це визначено у п. 9 «Перехідних 
положень» Конституції України. 

10.02.12.972. 
342.734(477):347.963 Руденко В. Ю. Пробле¬ 

ми реалізації соціально-економічних прав і сво¬ 
бод в Україні та їх вплив на правозахисну фун¬ 
кцію прокуратури / В. Ю. Руденко / / Держава 
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і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. 
пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. — К., 2 0 1 1 . — Вип. 53 . — 
С. 2 0 7 - 2 1 1 . 

Проаналізовано проблеми реалізації соціаль¬ 
но-економічних прав і свобод в Україні та визна¬ 
чено їх вплив на правозахисну функцію прокура¬ 
тури. Звернуто увагу на те, що поряд із захис¬ 
том прав і свобод громадян, законодавець перед 
прокуратурою поставив завдання забезпечення 
верховенства закону, зміцнення законності, за¬ 
хист інтересів суспільства і держави. 

10.02.12.973. 
347.963:35.082.6 Свида О. Г. До питання 

щодо вдосконалення інституту присяги проку¬ 
рорських працівників / О. Г. Свида / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 4 6 - 5 0 . 

Досліджено інститут присяги прокурорських 
працівників. Відмічено, що прийняття присяги є 
підставою для перебування прокурорсько-
слідчих працівників на посаді, а порушення при¬ 
сяги є окремою підставою для звільнення. 
Підкреслено, що присяга прокурорсько-слідчих 
працівників має важливе морально-психологічне 
значення, оскільки особа публічно бере на себе 
обов'язок сумлінно виконувати покладені на неї 
обов 'язки . Розглянуто прийняття присяги та 
питання щодо її дотримання у країнах постра¬ 
дянського простору (Латвія, Молдова, Туркме¬ 
нистан, Арменія, Білорусія, Казахстан) . Запро¬ 
поновано обов 'язкове розтлумачення терміна 
«порушення присяги» у чинному законодавстві, 
як це уже зроблено у ЗУ «Про Вищу раду юс¬ 
тиції» стосовно порушення присяги суддями 
судів загальної юрисдикції. 

10.02.12.974. 
347.963 Стеценко С. Прокурор як суб 'єкт 

владних повноважень / Семен Стеценко, Ва
лерій Кравчук / / Вісник прокуратури. — 2011. 
— № 11. — С. 7 0 - 7 6 . 

Досл іджено правовий статус прокурора як 
суб'єкта владних повноважень. Проаналізовано 
законодавчо закріплені повноваження прокуро¬ 
ра та з 'ясовано їх сутність. Надано класифіка¬ 
цію повноважень прокурора за змістом його 
діяльності, поділивши їх на групи. 

10.02.12.975. 
347.963(477) Суходубов Д. Шляхи підвищен¬ 

ня ролі прокуратури у координаційній діяльності 
правоохоронних органів / Дмитро Суходубов 
/ / Вісник прокуратури. — 2011 . — № 12. — 
С. 5 0 - 5 4 . 

Розглянуто недоліки у координаційній діяль¬ 
ності правоохоронних органів. Значну увагу 
приділено принципам координації , передбаче¬ 
ним у розділі 3 Методичних рекомендацій Гене¬ 
ральної прокуратури України. Підкреслено 
значну роль усіх форм координації з метою 
активізації протидії злочинності, забезпечення 

правопорядку, захищеності населення від ко-
рупційних проявів. 

10.02.12.976. 
343.163 Фаринник В. Прокурорський нагляд 

за здійсненням начальником головного слідчого 
управління відомчого процесуального контролю 
за розслідуванням злочинів / Василь Фаринник 
/ / Підприємництво, господарство і право. — 
2011. — № 12. — С. 177-180 . 

Проаналізовано сучасний стан та перспекти¬ 
ви розвитку правового регулювання прокурорсь¬ 
кого нагляду за виконанням законів органами 
досудового слідства, за здійсненням начальни¬ 
ком слідчого відділу відомчого процесуального 
контролю за розслідуванням злочинів. Надано 
порівняльну характеристику співвідношення 
прокурорського нагляду та відомчого процесу¬ 
ального контролю за розслідуванням криміналь¬ 
них справ для обґрунтування пропозиції щодо 
удосконалення шляхів реформування даної про¬ 
блеми. 

10.02.12.977. 
343.163:343.811-053.6 Храпенко О. О. Правові 

та організаційні проблеми реалізації прокурорсь¬ 
кого нагляду за дотриманням прав неповнолітніх, 
що перебувають у виховних колоніях / О. О. Хра
пенко / / Актуальні проблеми держави і права : 
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 59. — С. 132-139 . 

Розглянуто актуальні питання удосконалення 
організаційно-правових засад здійснення проку¬ 
рорського нагляду за дотриманням прав непов¬ 
нолітніх, що перебувають у виховних колоніях. 
Підкреслена доцільність розробки спеціального 
галузевого наказу та відповідних методичних 
матеріалів у цій сфері. Обґрунтовано потребу 
реалізації низки організаційних заходів з метою 
підвищення ефективності прокурорського нагля¬ 
ду за дотриманням прав неповнолітніх, що пере¬ 
бувають у виховних колоніях. 

10.02.12.978. 
347.963 Шандула О. Якість прокурорської 

діяльності як предмет правової науки / Олек¬ 
сандр Шандула / / Вісник Національної ака¬ 
демії прокуратури України. — 2011 . — № 4. — 
С. 4 3 - 4 5 . 

Запропоновано уточнення поняття «якість» і 
визначення її як необхідного елемента у струк¬ 
турі діяльності органів прокуратури та як важ¬ 
ливої правової категорії навчальної дисципліни 
«Прокурорський нагляд» й усієї юридичної на¬ 
уки. Розглянуто три ознаки, за якими 
відрізняється прокурорська діяльність від інших 
видів правової діяльності: особливий суб 'єкт 
(прокурор); особливі цілі (мета прокурорської 
діяльності) ; особливі засоби досягнення цілей 
(акти прокурора). 

10.02.12.979. 
347.963(477).001.73 Шемшученко Ю. Наукові 

засади становлення та розвитку прокуратури 

152 



України / Юрій Шемшученко, Геннадій Мура-
шин // Вісник Національної академії прокурату
ри України. — 2011. — № 4 . — С. 1 7 - 2 4 . 

Висвітлено, що організація, функції і напря
ми діяльності сучасної прокуратури України 
об 'єктивно залежать від соціальних, економіч
них, політичних, а головне — правових та інших 
умов життєдіяльності суспільства. Наголошено, 
що зміни у діяльності прокуратури мають відбу¬ 
ватися на основні наукової концепції її розвит¬ 
ку, а реформування органів прокуратури як 
складової частини правоохоронної системи до¬ 
цільно проводити у контексті державно-право¬ 
вих реформ. 

10.02.12.980. 
343.163:342.7 Шестопалов P. М. Координа

ційна діяльність прокуратури поза кримінально-
правовою сферою в контексті розвитку її пра-
возахисної функції / Роман Миколайович Шес
топалов / / Наше право. — 2012. — № 1, ч. 2. 
— С. 108-112 . 

Проаналізовано теоретичні та практичні по¬ 
ложення, що визначають основи координаційної 
діяльності прокуратури поза кримінально-право¬ 
вою сферою у контексті розвитку її правозахис-
ної функції. Надано пропозиції щодо внесення 
змін і доповнень до законодавства з метою зако¬ 
нодавчого врегулювання зазначеного питання. 

10.02.12.981. 
347.963:174 Шумський П. Професійна етика 

прокурора / Петро Шумський / / Вісник Націо¬ 
нальної академії прокуратури України. — 2011. 
— № 4. — С. 3 8 - 4 2 . 

Досліджено суть і завдання професійної ети¬ 
ки прокурора, її значення та роль в його служ¬ 
бовій діяльності. Обґрунтовано також морально-
етичні норми поведінки прокурорсько-слідчого 
працівника поза службою. Наведено вимоги до 
проекту Кодексу професійної етики і поведінки 
прокурора. 

10.02.12.982. 
343.163 Юсубов В. Місце органів прокурату¬ 

ри у системі кримінально-правових гарантій / 
Володимир Юсубов / / Підприємництво, госпо
дарство і право. — 2012. — № 1. — С. 1 5 9 - 1 6 3 . 

Розглянуто сутність кримінально-процесуаль
них гарантій. Запропоновано надати прокурору 
статус недоторканності , аналогічно статусу 
суддів, а також право опротестовувати будь-які 
рішення суду незалежно від передбачених зако¬ 
ном строків на оскарження таких рішень, якщо 
встановлено факти, що ставлять під сумнів їх 
законність чи справедливість. 

10.02.12.983. 
347.963(477).001.73 Якимчук М. Основні на¬ 

прями трансформації функцій прокуратури Ук¬ 
раїни / Микола Якимчук / / Вісник Національ¬ 
ної академії прокуратури України. — 2011 . — 
№ 4. — С. 2 5 - 3 0 . 

Висвітлено основні напрями трансформації 

функцій прокуратури України з огляду на зобо¬ 
в 'язання України перед Радою Європи у галузі 
утвердження прав людини та розбудови право¬ 
вої держави. Проаналізовано основні процеси, 
що відбуваються в Україні на шляху визначення 
нової моделі прокуратури та загалом реформу¬ 
вання системи правоохоронних органів. 

Див. також: 03.02.12.415. 

АДВОКАТУРА 

Книги 

10.02.12.984. 
174:347.965 Бакаянова Н. М. Етика адвока

та : навч.-метод. посіб. / Н. М. Бакаянова ; 
НУ ОЮА. — О. : Фенікс, 2011. — 44 с. — (На¬ 
вчально-методичні посібники). 

Викладено основні науково-теоретичні та 
практичні положення курсу «Етика адвоката» 
відповідно до навчальних програм юридичних 
вищих навчальних закладів. Вміщено плани семі¬ 
нарських і практичних завдань. Надано про¬ 
грамні питання для самостійної перевірки знань 
студентів з цієї навчальної дисципліни. 

Статті 

10.02.12.985. 
347.965(477) Аракелян М. Р. Інститут адво¬ 

катури у правозахисній діяльності сучасної Ук¬ 
раїнської держави / М. Р. Аракелян / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 2 1 - 2 7 . 

Охарактеризовано сучасний правозахисний 
механізм в Україні. Досліджено роль адвокатури 
у цьому механізмі. Розглянуто проблеми, з яки¬ 
ми стикається адвокатура на шляху реформу¬ 
вання. Проаналізовано принципи як основні пра¬ 
вові та етичні орієнтири адвокатської діяльності: 
законність, самоврядування, колегіальність у 
керівництві, незалежність , дотримання адво¬ 
катської етики. 

10.02.12.986. 
347.965(477+410) .001 .36 Дідковська І. Ре¬ 

формування адвокатури в Україні: порівняльно-
правовий аналіз моделей інституту в системах 
українського та англійського права / Ірина 
Дідковська / / Український адвокат. — 2011. — 
№ 10. — С. 5 - 1 1 . 

Здійснено порівняльно-правовий аналіз сис¬ 
тем українського та англійського права. Розме¬ 
жовано адвокатів як консультантів суб 'єкт ів 
господарювання та адвокатів у класичному ро¬ 
зумінні. Розглянуто різні погляди діючих адво¬ 
катів та адвокатських об'єднань щодо реформу¬ 
вання механізму набуття статусу адвоката, за¬ 
сад його діяльності та реформування визначення 
кваліфікації адвоката. 
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10.02.12.987. 
347.965.6 Мельниченко Р. Г. Срывы судеб¬ 

ных заседаний присяжными поверенными / 
Р. Г. Мельниченко / / Адвокат. — 2011. — № 12. 
— С. 4 2 - 4 7 . 

Проанализированы уважительные и неуважи¬ 
тельные причины срывов судебных заседаний 
периода присяжной адвокатуры. Выведены ос¬ 
новные отличия привлечения адвокатов к про¬ 
фессиональной ответственности периода при¬ 
сяжной и современной адвокатуры. Отмечено, 
что такой состав дисциплинарного правонаруше¬ 
ния, как срыв судебного заседания, является 
общим и для присяжной, и для современной 
адвокатуры. 

10.02.12.988. 
347.965.7 Микрюков В. А. Пределы ограниче¬ 

ния права адвоката на «гонорар успеха» / 
B. А. Микрюков / / Адвокат. — 2011. — № 11. — 
C. 5 - 1 5 . 

Проанализирована практика реализации 
сформулированного высшими судебными ин¬ 
станциями подхода о недопустимости удовлетво¬ 
рения требования исполнителя по договору об 
оказании правовых услуг о выплате вознаграж¬ 
дения, если данное требование обосновывается 
условием, ставящим размер оплаты услуг в за¬ 
висимость от решения суда, которое будет при¬ 
нято в будущем. Определена допустимая сфера 
применения ситуационного судебного ущемле¬ 
ния права юридического помощника на «гонорар 
успеха» с позиции необходимости соблюдения 
законодательно установленных пределов ограни¬ 
чения гражданских прав. 

10.02.12.989. 
347.965(477) Обловацька Н. О. Адвокатура 

України — інститут громадянського суспільства 
/ Н. О. Обловацька / / Адвокат. — 2 0 1 1 . — 
№ 10. — С. 3 7 - 4 0 . 

Досл іджено правовий аспект становлення 
адвокатури України як незалежного, самостійно¬ 
го інституту громадянського суспільства. Визна¬ 
чено особливості та місце досліджуваного інсти¬ 
туту у сфері громадянського суспільства. Запро¬ 
поновано шляхи поліпшення розвитку інституту 
адвокатури України як складника громадянсько¬ 
го суспільства, що існує та розвивається для 
захисту індивідуальних і суспільних благ. 

10.02.12.990. 
347.965(477+470) .001 .36 Обловацька Н. О. 

Поняття адвокатської діяльності в Україні та 
Росії / Н. О. Обловацька / / Адвокат. — 2011. — 
№ 1 1 . — С. 4 5 - 4 8 . 

Досліджено поняття адвокатської діяльності 
в Україні і Росії. Розкрито ефективність та 
доцільність змісту досліджуваного поняття у 
цілому. Сформульовано визначення поняття «ад¬ 
вокатська діяльність». Зазначено функції адво¬ 
катської діяльності, що реалізуються на користь 
соціальних цінностей, заради яких і здійснюєть¬ 
ся адвокатська діяльність. Звернено увагу на 

можливі варіанти тлумачень поняття «кваліфіко¬ 
вана юридична допомога». Виокремлено основні 
ідентичні форми, у яких вона здійснюється в 
Україні та Росії. 

10.02.12.991. 
347.965(477) Сафулько С. До питання реалі¬ 

зації світових стандартів адвокатури в ук¬ 
раїнській практиці / С. Сафулько / / Право Ук¬ 
раїни. — 2011. — № 10. — С. 2 4 2 - 2 4 6 . 

Розглянуто стан української адвокатури та її 
входження у сім'ю адвокатур світу. Проаналізо¬ 
вано міжнародні акти щодо адвокатури й адво¬ 
катів, простежено їх реалізацію в Україні. 
Відзначено про потребу призначення адвокатури 
як інституту, що має винятково своїм призна¬ 
ченням забезпечення незалежного і високопро-
фесійного здійснення захисту, представництва і 
правової допомоги. 

10.02.12.992. 
347.965(44)"653" Святоцька В. Інститут адво¬ 

катури Франції: особливості формування і роз¬ 
витку / В. Святоцька / / Право України. — 
2011. — № 10. — С. 2 4 7 - 2 5 3 . 

Проаналізовано історичні аспекти розвитку і 
становлення інституту адвокатури у Франції в 
період середньовіччя. Окреслено принципи 
організації адвокатської діяльності того часу. 
Досліджено інститут адвокатури сучасної 
Франції та визначено основні організаційні фор¬ 
ми його діяльності. Підкреслено, що зародження 
та розвиток адвокатури та адвокатської діяль¬ 
ності у Франції залежали від традицій, звичаїв і 
особливостей становлення держави та специфі¬ 
ки її механізмів управління. 

10.02.12.993. 
347.965:342.1(477)"19/20" Семенюк І.Я. Роль 

інституту адвокатури в здійсненні права: окремі 
історичні та теоретичні аспекти / І. Я. Семенюк 
/ / Університетські наукові записки: Часопис 
Хмельниц. ун-ту управління та права: Право . 
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2011. 
— Вип. 4. — С. 3 3 8 - 3 4 1 . 

Досліджено роль інституту адвокатури у 
здійсненні ідеї прав, зокрема правосуддя, в істо¬ 
ричному вимірі судових процесів Східної Галичи¬ 
ни 30-х рр. XX ст. Відмічено, що правовий ста¬ 
тус адвоката в Україні регламентовано законом. 
Проте залишаються неврегульованими багато 
питань щодо участі правника на різних стадіях 
судового процесу, у тому числі здійснення по¬ 
вноважень порівняно з повноваженнями дер¬ 
жавного апарату. 

10.02.12.994. 
347.965.3 Шульга Л. В. Історичний розвиток 

та морально-етичні проблеми адвокатської таєм¬ 
ниці / Любов Володимирівна Шульга / / Наше 
право. — 2012. — № 1, ч. 1. — С. 1 7 0 - 1 7 4 . 

Досліджено природу та основні теоретико-
методологічні засади адвокатської таємниці. 
Розглянуто морально-правові проблеми її збере-
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ження . Проаналізовано історичний розвиток 
інституту «адвокатська таємниця» та надано 
критичний аналіз діючих наукових підходів щодо 
виділеної проблематики. Зроблено відповідні 
висновки та узагальнення щодо предмета адво¬ 
катської таємниці, яким є факт звернення до 

адвоката, питання, з якими громадянин чи юри¬ 
дична особа зверталась до нього, суть консуль¬ 
тацій, порад, роз 'яснень та будь-яка інша інфор¬ 
мація, що стосується юридичної допомоги. 

Див. також: 09.02.12.884. 
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12.00.11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

Книги 

11.02.12.995. 
341.234:81"272 Колесниченко В. В. Европей

ская хартия региональных языков или языков 
меньшинств : Проблемы имплементации в Укра
ине / В. В. Колесниченко, Р. О. Бортник. — 2-е 
изд., дораб. — К. : АРС ПРИНТ, 2011. — 332 с. 

Данное издание является сборником доку¬ 
ментов и аналитических материалов, отобража¬ 
ющих процесс имплементации Европейской хар¬ 
тии региональных языков или языков мень¬ 
шинств в Украине с момента ее ратификации в 
2003 г. и по сегодняшний день. В основу изда¬ 
ния легли Доклад Комитета экспертов по вы¬ 
полнению Европейской хартии региональных 
языков или языков меньшинств и Рекомендации 
Комитета Министров Совета Европы Украине, 
принятые и обнародованные 7 июля 2010 г. в 
рамках первого раунда мониторинга исполнения 
Украиной положений по выполнению Европей¬ 
ской хартии региональных языков или языков 
меньшинств. Подготовленные экспертами выво¬ 
ды основываются на информации, предоставлен¬ 
ной представителями правозащитных обще¬ 
ственных организаций Украины, в том числе 
экспертами Всеукраинской общественной орга¬ 
низации «Правозащитное общественное движе¬ 
ние «Русскоязычная Украина», которые также 
представлены в сборнике. 

11.02.12.996. 
341.121 Колісніченко К. С. Ліга Націй у роз¬ 

витку міжнародного права : монографія / 
К С. Колісніченко ; за ред. А. І. Дмитрієва. — О. : 
Фенікс, 2011. — 234 с. — (Міжнародне право). 

Досліджено місце і роль Ліги Націй у розвит¬ 
ку міжнародного права з урахуванням нових 
тенденцій періодизації його історії, які сформу¬ 
валися у сучасній вітчизняній науці. Здійснено 
мікроаналіз розвитку міжнародного права у пе¬ 
ріод існування першої міжнародної міжурядової 
організації з підтримання миру та безпеки Ліги 
Націй з точки зору еволюції універсального 
міжнародного правопорядку. Досліджено міжна¬ 
родно-правові передумови, основи, механізми та 
особливості створення, існування та підтриман¬ 
ня міжнародного правопорядку конкретно-істо¬ 
ричної доби. Висвітлено теоретичні та практичні 
засади прогресивного розвитку деяких норм та 
інститутів міжнародного права в умовах Ліги 
Націй, причому увага фокусується на інститутах 
заборони агресії, роззброєння та колективної 
безпеки, а т а к о ж на міжнародно-правових ас¬ 
пектах прав людини та вирішення міжнародних 
економічних питань в рамках універсального 
правопорядку тих часів. 

11.02.12.997. 
341.174(4)(075.8) Право Европейского Со¬ 

юза : учеб. для вузов / под ред. С. Ю. Кашкина ; 

М О Н РФ. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Юрайт : Высш. образование, 2011. — 1119 с. — 
(Магистр права). 

Учебник подготовлен с учетом изменений, 
внесенных в учредительные документы ЕС пос¬ 
ле выхода в свет второго учебника, включая 
Лиссабонский договор 2007 г. В Общей части 
рассмотрены вопросы, связанные с понятием, 
принципами, источниками права ЕС, компетен¬ 
цией его органов и основами правового положе¬ 
ния личности в динамике их развития. В Осо¬ 
бенной части раскрыты основы правового регу¬ 
лирования единого рынка ЕС, финансово-эконо¬ 
мических отношений, отдельных видов деятель¬ 
ности ЕС в различных сферах. В заключитель¬ 
ном разделе рассмотрены правовые аспекты 
участия России в европейских интеграционных 
процессах, включая взаимоотношения с ЕС, и 
система общеевропейских стандартов прав чело¬ 
века. 

Автореферати 

11.02.12.998. 
341.162(043.3) Коновалова Н. О. Міжнарод¬ 

но-правове регулювання протидії обходу анти¬ 
демпінгових заходів : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.11 / Коновалова Надія Олек¬ 
сандрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2011. — 20 с. 

З 'ясовано історичні передумови виникнення 
та становлення міжнародно-правової системи 
протидії обходу антидемпінгових заходів. Визна¬ 
чено теоретико-правові засади сучасного міжна¬ 
родно-правового регулювання протидії обходу 
антидемпінгових заходів, досліджено їх міжна¬ 
родно-правове регулювання. Виявлено регіо¬ 
нальні особливості міжнародно-правового регу¬ 
лювання обходу антидемпінгових заходів у 
Північноамериканській зоні вільної торгівлі. 
Проаналізовано систему нормативно-правового 
забезпечення протидії обходу антидемпінгових 
заходів у рамках Азіатсько-Тихоокеанського еко¬ 
номічного співробітництва. Розглянуто норма¬ 
тивний механізм забезпечення протидії обходу 
антидемпінгових заходів у рамках СОТ. Встанов¬ 
лено вплив міжнародної судової практики на 
формування офіційної позиції СОТ щодо обходу 
антидемпінгових заходів. 

11.02.12.999. 
341.234:340.134(430)(043.3) Котляр О. І. 

Імплементація норм міжнародного права щодо 
захисту національних меншин у внутрішнє зако¬ 
нодавство ФРН : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.11 / Котляр Ольга Іванівна ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 
2011. — 19 с. 

Досліджено феномен «національна меншина» 
як правову категорію шляхом проведення її те-
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оретико-правового аналізу в міжнародно-пра¬ 
вовій та національній доктринах. Теоретично 
обґрунтовано та запропоновано визначення 
дефініції «національна меншина», поняття «ет¬ 
нічна меншина», «самоідентифікація». Розкрито 
еволюцію міжнародного захисту національних 
меншин у документах універсальних та євро¬ 
пейських регіональних організацій. Проаналізо¬ 
вано систему законодавства ФРН щодо захисту 
національних меншин та її відповідність міжна¬ 
родно-правовим принципам та нормам. Визначе¬ 
но етапи становлення правового регулювання 
положення національних меншин, а також роз¬ 
витку правового статусу національних меншин у 
ФРН у контексті загальноєвропейського цивілі-
заційного процесу. Проаналізовано систему пра¬ 
вових актів ФРН, що визначають статус націо¬ 
нальних меншин та етнічних груп. Розглянуто 
систему німецького місцевого самоврядування, 
її нормативно-правове закріплення, що дозволяє 
на регіональному рівні забезпечити збереження 
етнічних культур. Розроблено і обґрунтовано 
пропозиції і рекомендації стосовно вдосконален¬ 
ня законодавства і практики України відповідно 
позитивного досвіду ФРН. 

Статті 

11.02.12.1000. 
341.214(436) Аманжолов Ж . М. Перспектива 

развития концепции постоянного нейтралитета 
в контексте международно-правового регулиро¬ 
вания статуса Австрии. (Часть II) / Ж. М. Аман
жолов / / Московский журнал международного 
права. — 2011. — № 4. — С. 1 0 0 - 1 1 3 . 

Рассмотрен вопрос о целесообразности 
вступления Австрии в Организацию Североат¬ 
лантического договора. Подчеркнуто, что вопрос 
о возможном членстве Австрии в НАТО, как и 
ее участии в деятельности военных структур 
ЕС, должен решаться самим государством с не¬ 
пременным учетом его международных прав и 
обязательств, вытекающих из статуса постоян¬ 
ного нейтралитета. 

11.02.12.1001. 
341.244(477) Баймуратов М. Імплементація 

як механізм входження європейських правових 
стандартів в національне законодавство України 
/ Максим Баймуратов / / Юридичний журнал. 
— 2011. — № 12. — С. 1 4 - 2 0 . 

Розглянуто механізм імплементації, що вис¬ 
тупає в якості могутнього засобу інтернаціона¬ 
лізації національного законодавства та консти-
туціоналізації міжнародного правопорядку. Виз¬ 
начено, що механізм імплементації у функціо¬ 
нальному аспекті застосовується для супровод¬ 
ження та виконання міжнародних зобов 'язань 
держав — учасників міжнародного договору, що 
набуті ними в рамках зазначеного договору. 
Підкреслено, що європейські правові стандарти 
є міжнародними зобов 'язаннями держави — 
учасника міжнародного договору, яка зобов 'я-

зується ввести їх до свого національного законо¬ 
давства шляхом імплементації. 

11.02.12.1002. 
347.452:551.583 Басырова Е. Р. Договорной 

механизм обмена части долга на экологические 
проекты / Е. Р. Басырова, М. Н. Копылов / / 
Московский журнал международного права. — 
2011. — № 4. — С. 3 7 - 5 1 . 

Проанализированы договоры об обмене час¬ 
ти внешнего долга на экологические проекты 
государств Северной Америки, Латинской Аме¬ 
рики, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. 
Рассмотрены характерные особенности догово¬ 
ров об обмене. Предложены способы дальней¬ 
шего совершенствования договоров об обмене, 
которые включают в себя распространение об¬ 
ласти их применения на сферу санитарии, водо¬ 
снабжения, развития инфраструктуры, механиз¬ 
мы борьбы с глобальным изменением климата. 

11.02.12.1003. 
341.174(4+477)+346.542:334 .012 .82 Вишня¬ 

ков О. К. Перспективи входження України до 
внутрішнього ринку Європейського Союзу та 
інтеграційне правове регулювання / О. К. Виш¬ 
няков / / Актуальні проблеми держави і права : 
зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 361 -366 . 

Відображено поняття та ознаки інтеграційно¬ 
го правового регулювання. Виділено, що інтег¬ 
раційне правове регулювання економічних відно¬ 
син в Україні відкриває перспективу набуття 
нею особливого правового статусу учасника 
внутрішнього ринку ЄС, тобто економічного 
учасника ЄС незалежно від перспектив повно-
форматної організаційної участі в ЄС. 

11.02.12.1004. 
341.232:616-089.843 Волкова О. О. Актуальні 

питання міжнародно-правового регулювання 
трансплантаці ї / Олександра Олександрівна 
Волкова / / Часопис Київського університету 
права. — 2011. — № 4. — С. 3 7 1 - 3 7 5 . 

Розглянуто актуальні проблеми міжнародно-
правового регулювання трансплантології . Про¬ 
аналізовано практику світового співтовариства і 
України, зокрема у сфері реалізації медичної 
діяльності у галузі трансплантології. Зазначено 
завдання, виконання яких забезпечується 
міжнародно-правовим регулюванням у галузі 
трансплантаці ї органів, тканин та клітин 
людини. 

11.02.12.1005. 
341.184(4):341.226 Врбашки Л. ЕС: правовое 

регулирование воздушных сообщений / Лазар 
Врбашки / / Московский журнал международ¬ 
ного права. — 2011. — № 4. — С. 166 -175 . 

Посредством сравнительного анализа основ¬ 
ных положений нового Регламента № 1008/2008 
о консолидации положения о лицензировании 
авиаперевозчиков ЕС и ранее действовавших 
актов, практических и научных вопросов, возни-

157 



кающих при применении в региональном и гло¬ 
бальном масштабе, рассмотрено совершенство¬ 
вание правового регулирования воздушных со¬ 
общений в целях лучшего осмысления достиже¬ 
ний ЕС в данной области. Отмечено, что либера¬ 
лизацией авиационного рынка Европейского 
Союза была положена основа современного пра¬ 
вового регулирования воздушных сообщений в 
ЕС. Подчеркнуто, что Регламент № 1008/2008 
консолидировал положения о лицензировании 
авиаперевозчиков ЕС, об их доступе на внутрен¬ 
ние воздушные линии Европейского Союза и о 
тарифах на воздушные сообщения с целью по¬ 
вышения эффективности и устойчивости приме¬ 
няемого права ЕС, в попытке выведения внут¬ 
реннего авиационного рынка ЕС на качественно 
более высокий уровень развития. 

11.02.12.1006. 
341.3 Городиський І. М. Становлення та роз¬ 

виток міжнародно-правового регулювання відно¬ 
син з приводу іноземних військових баз / Іван 
Михайлович Городиський / / Часопис Київсько¬ 
го університету права. — 2012. — № 1. — 
С. 3 4 9 - 3 5 5 . 

Розкрито основні етапи та особливості ста¬ 
новлення та розвитку міжнародно-правового ре¬ 
гулювання відносин, пов'язаних із створенням, 
функціонуванням та ліквідацією іноземних 
військових баз . Проаналізовано практику 
міждержавних відносин у цій сфері та її основні 
характеристики у різні історичні періоди. Роз¬ 
крито діяльність О О Н щодо регулювання відно¬ 
син з приводу іноземних військових баз. 

11.02.12.1007. 
341.211 Гринюк Н. Поняття принципу суве¬ 

ренної рівності держав у сучасному міжнародно¬ 
му праві / Наталія Гринюк / / Підприємництво, 
господарство і право. — 2011 . — № 11. — 
С. 112-114 . 

Проаналізовано українські та зарубіжні до¬ 
слідження, що стосуються поняття «принцип су¬ 
веренної рівності держав». Визначено зміст да¬ 
ного принципу та з 'ясовано актуальність дослі¬ 
дження зазначеної проблематики у сучасному 
світі. Зазначено елементи, з яких складається 
поняття «суверенна рівність» відповідно до Дек¬ 
ларації про принципи міжнародного права 
1970 р. 

11.02.12.1008. 
341.232(4+73) :339 Гріненко О. О. Правове 

регулювання зовнішніх зносин ЄС — США у 
торговельній сфері / О. О. Гріненко / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 60. — С. 3 8 7 - 3 9 3 . 

Зазначено, що одним із найважливіших парт¬ 
нерів серед розвинених країн для ЄС безумовно 
є США. Зважаючи на те, що основною підста¬ 
вою створення ЄС були економічні чинники, 
досліджено правове регулювання відносин ЄС — 
США саме у сфері торгівлі. 

11.02.12.1009. 
341.73(4) Гріненко О. О. Привілеї і імунітети 

Європейського Союзу та його персоналу в 
третіх країнах / Олена Олексіївна Гріненко / / 
Часопис Київського університету права. — 2011. 
— № 4. — С. 3 5 6 - 3 6 3 . 

Розглянуто привілеї та імунітети персоналу 
ЄС в третіх країнах. Наведено основні загально¬ 
визнані теорії існування та функціонування при¬ 
вілеїв та імунітетів та їх пристосування до тако¬ 
го явища, як ЄС. Проаналізовано дві групи всіх 
існуючих дипломатичних привілеїв та імунітетів: 
імунітети представництва у цілому та особисті 
імунітети дипломатичного персоналу. Наведено 
класифікацію всіх привілеїв та імунітетів ЄС. 

11.02.12.1010. 
343.9(73) Гуленко Ю. М. Сутність явища та 

розвиток тероризму в нових умовах / Юрій Ми¬ 
колайович Гуленко / / Часопис Київського уні¬ 
верситету права. — 2012. — № 1. — С. 3 5 5 - 3 5 9 . 

Висвітлено найважливіші правові аспекти та 
напрями дослідження актуальної проблеми фе¬ 
номена тероризму у сучасних глобалізаційних 
стратегіях Заходу, а також США. Дослідження 
ґрунтується на системному та порівняльному 
підході до оцінки явища тероризму у форматі 
глобалізаційного виміру тенденцій розвитку сис¬ 
теми міжнародних відносин. Зазначено, що 
світова спільнота виявилася не готовою для 
адекватної відповіді на виклики міжнародного 
тероризму. Відмічено, що стереотипні однобічні 
підходи до оцінки явища тероризму і антитеро-
ризму загалом спричинені їх політизованим вис¬ 
вітленням у науковій думці. 

11.02.12.1011. 
343.9 Гулієв А. Д. Міжнародно-правова бо¬ 

ротьба світового співтовариства зі злочином те¬ 
роризму / Ариф Джаміль огли Гулієв / / Часо¬ 
пис Київського університету права. — 2012. — 
№ 1. — С. 3 5 9 - 3 6 3 . 

Досліджено різні види тероризму, регульо¬ 
вані міжнародними договорами щодо боротьби з 
тероризмом і її доцільності . Проаналізовано 
деякі з них з огляду визначення поняття «теро¬ 
ризм». Розглянуто класифікацію тероризму, яка 
різниться: за метою впливу, за характером при¬ 
належності суб 'єктів терористичної діяльності; 
за метою, за засобами, що використовують при 
здійсненні терактів; за об'єктами посягання. 

11.02.12.1012. 
341.2 Давиденко Л. М. Особливості правово¬ 

го статусу капітана судна в міжнародному мо¬ 
реплавстві / Л. М. Давиденко / / Актуальні про¬ 
блеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 60. — С. 4 2 5 - 4 2 9 . 

Зазначено, що зміст правового статусу капі¬ 
тана морського торговельного судна є одним з 
найбільш важливих практичних питань у міжна¬ 
родному торговельному мореплавстві . Він зай¬ 
має особливе місце на борту судна і здійснює 
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широке коло як звичайних, так і надзвичайних 
повноважень: від управління судном, представ¬ 
ництва інтересів судновласника та власника ван¬ 
т а ж у до здійснення адміністративно-владних 
функцій, що делеговані капітану державою пра¬ 
пора. Підкреслено, що правовий статус капітана 
визначає велика група норм як міжнародного, 
так і національного законодавства. При цьому 
рівень вимог до його кваліфікації не лише є 
достатньо високим, але й продовжує зростати, 
що викликає гостру необхідність удосконалення 
правового регулювання кола прав та обов'язків 
капітана судна. 

11.02.12.1013. 
341.43 Діденко Н. А. Розвиток міжнародно-

правового поняття «біженці» на сучасному етапі 
/ Наталя Анатоліївна Діденко / / Часопис 
Київського університету права. — 2011. — № 4. 
— С. 3 7 9 - 3 8 2 . 

Висвітлено питання щодо визначення понят¬ 
тя «біженець» та його правового значення у 
сучасному міжнародному праві. Детал ізовано 
складові цього поняття та ознаки, що наповню¬ 
ють визначення правового статусу біженців як 
особливої категорії, які страждають від обста¬ 
вин, що змушують покинути країну. Зазначено 
умови, яким має відповідати визнання особою 
біженцем згідно з міжнародним правом. 

11.02.12.1014. 
341.4 :343.712.1 З е л и н с к а я Н. А. М о р с к о е 

пиратство как конвенционное преступление / 
Н.А. Зелинская / / Актуальні проблеми держа¬ 
ви і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт 
України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — Вип. 59. — 
С. 5 1 - 6 3 . 

Отмечено, что пиратство, являясь классичес¬ 
ким международным преступлением jure 
gen t ium, на которое распространяется универ¬ 
сальная юрисдикция согласно международно-
правовому обычаю, в то ж е время является 
транснациональным конвенционным преступле¬ 
нием, относительно которого действуют дого¬ 
ворные международно-правовые нормы. Про¬ 
анализированы основные характеристики кон¬ 
венционного определения пиратства. Рассмотре¬ 
ны положения многосторонних договоров, в 
сферу охвата которых входят действия, которые 
могут быть квалифицированы как пиратство. 
Наличие важных международных соглашений, 
формирующих сложный договорный механизм 
борьбы с пиратством, по мнению автора, не га¬ 
рантирует эффективности такого механизма. 
Подчеркнуто, что принятие универсальной меж¬ 
дународной конвенции в отношении пиратства 
является неотложной задачей, стоящей перед 
мировым сообществом. 

11.02.12.1015. 
341.645.5(4)-054.7 Зинченко Н. Н. Практика 

Суда ЕС по рассмотрению дел, связанных с 
правовым статусом трудящихся-мигрантов и 
членов их семей в странах Европейского Союза 

/ Н. Н. Зинченко / / Адвокат. — 2011. — № 12. 
— С. 4 9 - 5 4 . 

Прослежена эволюция практики Суда Евро¬ 
пейского Сообщества. Отмечено, что основным 
вопросом, стоящим перед Судом ЕС при рас¬ 
смотрении дел, связанных с правовым статусом 
трудящихся-мигрантов в странах ЕС, остается 
определение того, являются ли национальные 
меры, принимаемые государством, препятстви¬ 
ем для осуществления свободного передвиже¬ 
ния трудящихся, гарантированного Римским до¬ 
говором 1957 г. Подчеркнуто, что права трудя¬ 
щихся-мигрантов рассматриваются Судом как 
дополнение к указанной доминанте. 

11.02.12.1016. 
341.44 Зюкіна А. Г. Проблеми імплементації 

Римського статуту в Україні / А. Г. Зюкіна / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011. — Вип. 60. — С. 4 1 9 - 4 2 4 . 

Розглянуто основні проблеми імплементації 
Римського статуту в Україні, запропоновано 
шляхи їх вирішення для України на прикладі 
інших держав (Швейцарія, Грузія, Франція та 
ін.). Зазначено, що імплементацію можна визна¬ 
чити як процедуру реалізації та практичного 
втілення норм міжнародного права у національ¬ 
ному праві держав . Проаналізовано три форми 
імплементації: трансформація , інкорпорація та 
відсилання. 

11.02.12.1017. 
341.018 Ибрагимов А. М. Теоретический ана¬ 

лиз международно-правовых санкций и гарантий 
в свете констатации их сопоставимости / 
А. М. Ибрагимов / / Международное публичное 
и частное право. — 2012. — № 1. — С. 8 - 1 0 . 

Выделено, что международное право распо¬ 
лагает достаточно результативными средствами 
обеспечения выполнения обязательств госу¬ 
дарств и других своих субъектов. Об этом сви¬ 
детельствует международная политика. Вместе 
с тем, выполняя свои задачи с помощью различ¬ 
ных средств и методов обеспечения должного 
поведения участников договоров, указанные 
средства могут в той или иной мере обнаружить 
сопоставимость. Подчеркнуто, что такое утвер¬ 
ждение в полной мере относится к международ¬ 
но-правовым санкциям и гарантиям. 

11.02.12.1018. 
347.965(477):341.231.14 Іванцова А. В. 

Міжнародно-правовий захист прав адвокатів / 
А. В. Іванцова / / Адвокат. — 2011. — № 12. — 
С. 2 7 - 2 9 . 

Розглянуто проблемні питання міжнародно-
правового захисту прав адвокатів. Розкрито 
співвідношення норм національного законодав¬ 
ства з міжнародним. З ' ясовано статус норм 
міжнародного права в українській правовій сис¬ 
темі. Зазначено гарантії професійної діяльності 
адвокатів, які містяться у міжнародно-правових 
актах. 

159 



11.02.12.1019. 
341.231 Камінська Н. В. Проблеми міжнарод¬ 

но-правового статусу сучасних регіонів / 
Н. В. Камінська / / Бюлетень Міністерства юс¬ 
тиції України. — 2011. — № 10. — С. 1 0 1 -1 0 8 . 

Здійснено комплексний аналіз багатоаспект-
ного поняття «регіон». Визначено особливості 
міжнародно-правового статусу сучасних регіонів 
на основі існуючих концептуальних підходів у 
сучасній науці. Вивчено міжнародно-правові 
акти та практику співробітництва держав . Виді¬ 
лено рівні реалізації міжнародно-правового ста¬ 
тусу: універсальний, міжрегіональний та двосто¬ 
ронній. 

11.02.12.1020. 
341.232.3(477+460) Князева Д. О. Междуна¬ 

родно-правовое регулирование торгово-экономи¬ 
ческого сотрудничества Украины и Испании / 
Д. О. Князева / / Актуальні проблеми держави і 
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 60. — С. 4 0 7 - 4 1 3 . 

Рассмотрен и проанализирован процесс ста¬ 
новления торгово-экономических отношений и 
правовой базы. Подчеркнуто, что данные отно¬ 
шения развиваются и, безусловно, имеют буду¬ 
щее. Выделено о существовании нормативно-
правовой базы, регулирующей эти отношения. 
Отмечен главный недостаток нормативно-право¬ 
вой базы — отсутствие Соглашения об ограни¬ 
чении двойного налогообложения между Испа¬ 
нией и Украиной как самостоятельным суверен¬ 
ным государством. 

11.02.12.1021. 
341.211 Куян І. Проблема співвідношення 

принципів міжнародного права і національного 
суверенітету / Ірина Куян / / Публічне право. 
— 2011. — № 3. — С. 2 7 - 3 4 . 

З 'ясовано поняття «загальні принципи і нор¬ 
ми міжнародного права». Проаналізовано питан¬ 
ня співвідношення принципів міжнародного пра¬ 
ва і національного суверенітету. Розглянуто 
джерела загальновизнаних принципів і норм 
міжнародного права, визначено їхні види. Об¬ 
ґрунтовано думку щодо їх юридичного значення. 
Досл іджено їх зв ' я зок із суверенітетом націо¬ 
нальної держави. 

11.02.12.1022. 
341.223.1 Малеев Ю. Н. Право международ¬ 

ного управления: современные приоритеты / 
Ю. Н. Малеев / / Московский журнал междуна¬ 
родного права. — 2011. — № 4. — С. 4 - 1 8 . 

Обсуждены актуальные теоретические и 
практические вопросы концепции международ¬ 
ного правления. Показана связь концепции с 
конфликтными и кризисными ситуациями в раз¬ 
личных регионах и государствах, особенности 
применения внешней силы в таких ситуациях. 
Отмечена роль О О Н и других международных 
организаций в данном вопросе. 

11.02.12.1023. 
341.231.14(4) Матат Ю. І. Практика Євро¬ 

пейського Суду з прав людини в механізмі подо¬ 
лання прогалин у законодавстві / Юрій Ігоро¬ 
вич Матат / / Часопис Київського університе¬ 
ту права. — 2011. — № 4. — С. 3 8 6 - 3 8 9 . 

Досліджено проблему застосування преце-
дентної практики Європейського Суду з прав 
людини у національній правовій системі. Визна¬ 
чено її роль у процесі подолання прогалин у 
законодавстві . Акцентовано увагу на необхід¬ 
ності судової імплементації міжнародно-право¬ 
вих норм з прав людини у національну систему 
судочинства. Зроблено висновки щодо ролі 
принципів і норм Європейського співтовариства 
у процесі відправлення правосуддя за умов не¬ 
повноти правового регулювання. 

11.02.12.1024. 
341.23:347.77(73+470) Нагорняк М. М. 

Вплив США і Росії на формування міжнародно-
правової бази у сфері міжнародної інформацій¬ 
ної безпеки / Михайло Миколайович Нагорняк 
/ / Часопис Київського університету права. — 
2011. — № 4. — С. 3 4 3 - 3 4 8 . 

Проаналізовано складний договірний процес 
кодифікації діяльності США та Росії у нових 
технологічно важливих для національної безпе¬ 
ки сферах. Висвітлено його поетапність і пошу¬ 
ки прийнятих форм та принципів діяльності дер¬ 
жав у сфері міжнародної інформаційної безпеки. 

11.02.12.1025. 
347.97/99:061.1ЄС Назаров І. В. Вимоги 

Європейського Союзу до судових систем країн 
— кандидатів у члени ЄС та особливості їх вико¬ 
нання / І. В. Назаров / / Проблеми законності : 
акад. зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт України, 
Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 
X., 2011. — Вип. 114. — С. 192-200 . 

Проаналізовано вимоги, заявлені ЄС до 
органів судової влади країн, що прагнуть увійти 
у склад цього об 'єднання держав в якості по¬ 
вноправних членів. На прикладі Хорватії, Маке¬ 
донії, Сербії, Чорногорії, Туреччини та інших 
країн розглянуто характер їх взаємодії з ЄС. 

11.02.12.1026. 
341.1:34.03:340.134 Нестеренко С. С. Кодифі¬ 

кація норм про відповідальність міжнародних 
організацій / С. С. Нестеренко / / Актуальні 
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011. — Вип. 59. — С. 6 4 - 6 9 . 

Розглянуто питання кодифікації норм про 
відповідальність міжнародних організацій. До¬ 
сліджено доповіді Спеціального доповідача про 
відповідальність міжнародних організацій з 2003 
по 2011 рр. Зазначено і проаналізовано одну із 
основних проблем при здійсненні кодифікації 
норм про відповідальність міжнародних органі¬ 
зацій — визначення остаточної форми Проекту 
статей про відповідальність міжнародних органі¬ 
зацій. 
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11.02.12.1027. 
341.96:347.73:657.37 Новиков О. В. О рецеп¬ 

ции международных стандартов о финансовой 
отчетности / О. В. Новиков / / Международное 
публичное и частное право. — 2012. — № 1. — 
С. 1 6 - 1 8 . 

Рассмотрены особенности взаимодействия 
международного и внутригосударственного пра¬ 
ва. проведен их анализ. Определены признаки 
этих понятий как правовых категорий. На осно¬ 
вании этого сделан вывод о том, что совпадаю¬ 
щее законодательство, способствуя выработке 
единообразной международной практики госу¬ 
дарств, оказывает влияние прежде всего на про¬ 
цесс обычного международного нормообразова-
ния. 

11.02.12.1028. 
341.231 Пархоменко Н. М. Гармонізація за¬ 

конодавства України з європейським та міжна¬ 
родним правом: методи, етапи, види / Наталія 
Миколаївна Пархоменко / / Часопис Київсько¬ 
го університету права. — 2012. — № 1. — 
С. 3 3 8 - 3 4 2 . 

Проаналізовано основні засади та складові 
елементи механізму гармонізації законодавства 
України. Зазначено, що гармонізація національ¬ 
ного законодавства з європейським та міжнарод¬ 
ним правом передбачає узгоджену діяльність 
усіх суб'єктів, що здійснюється в межах їх ком¬ 
петенції, послідовно та поетапно. детально про¬ 
аналізовано усі етапи гармонізації. 

11.02.12.1029. 
341.33 Русинова В. Н. Руководство Между¬ 

народного комитета Красного Креста по толко¬ 
ванию понятия «непосредственное участие в 
военных действиях»: pro et contra / В. Н. Руси-
нова / / Московский журнал международного 
права. — 2011. — № 4. — С. 1 9 - 3 6 . 

Среди основных достоинств Руководства от¬ 
мечена классификация лиц в немеждународных 
вооружения конфликтах, выделена цель как оп¬ 
ределяющий признак понятия «военные дей¬ 
ствия». Сделано расширение этого понятия за 
счет включения в его объем противоправных 
нападений на гражданские цели. Выделена 
ссылка на принцип военной необходимости как 
на одно из ограничений применения силы в от¬ 
ношении лиц, принимающих «непосредственное 
участие в военных действиях». Критически оце¬ 
нен отказ составителей Руководства от приме¬ 
нения минимальной планки к ущербу, причиняе¬ 
мому «военным целям». Подчеркнута невозмож¬ 
ность квалификации нападений на лиц, находя¬ 
щихся «во власти» стороны конфликта, в каче¬ 
стве «военных действий». Сделан вывод о том, 
что процесс детализации понятия «непосред¬ 
ственное участие в военных действиях» должен 
быть продолжен. 

11.02.12.1030. 
341(477)"18 /19" Савчук К. О. Міжнародно-

правові ідеї Петра Євгеновича Казанського та їх 

значення для сучасної науки міжнародного пра¬ 
ва / Костянтин Олександрович Савчук / / Ча¬ 
сопис Київського університету права. — 2011. — 
№ 4. — С. 3 3 9 - 3 4 3 . 

Досліджено міжнародно-правові погляди 
відомого українського юриста-міжнародника XIX 
— початку XX ст. Петра Євгеновича Казансько¬ 
го. Проаналізовано його вчення про міжнародну 
адміністрацію та міжнародне адміністративне 
право під кутом зору актуальності деяких його 
концепцій і на теперішньому етапі 

11.02.12.1031. 
341.215.43 Сєрова І. І. Доктринальні підходи 

до вивчення міжнародно-правової протидії неле¬ 
гальній міграції / Ірина Ігорівна Серова / / Ча¬ 
сопис Київського університету права. — 2012. — 
№ 1. — С. 3 4 3 - 3 4 6 . 

Проаналізовано провідні теоретичні напрацю-
вання дослідників у сфері міжнародно-правового 
регулювання процесів легальної та нелегальної 
міграції. Виокремлено перспективи для подаль¬ 
шого дослідження цієї сфери. Особливу увагу 
приділено нелегальній міграції, тому що її масш¬ 
таби перманентно зростають, незважаючи на 
національні та міжнародні зусилля щодо запо¬ 
бігання та протидії їй. Розглянуто ряд характер¬ 
них рис, видів та ознак нелегальної міграції. 

11.02.12.1032. 
341.6 Смбатян А. С. Принцип res judicata в 

международном публичном праве: современное 
прочтение / А. С. Смбатян / / Международное 
публичное и частное право. — 2012. — № 1. — 
С. 2 - 5 . 

Рассмотрено применение принципа res 
judicata в процедурах международного судопро¬ 
изводства. Отмечено, что данный принцип в си¬ 
стеме международного публичного права норма¬ 
тивно не закреплен, а его практическое приме¬ 
нение в значительной степени зависит от судей¬ 
ского усмотрения. 

11.02.12.1033. 
341.9:620.9 Тропін З. В. Механізм вирішення 

міжнародних спорів за Договором до Енергетич¬ 
ної хартії в системі засобів вирішення спорів 
сучасного міжнародного права / З. В. Тропін / / 
Держава і право. Юридичні і політичні науки : 
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2011 . — Вип. 53 . 
— С. 5 4 0 - 5 4 6 . 

Розглянуто механізм вирішення міжнародних 
спорів за Договором до Енергетичної хартії 
(ДЕХ) у контексті сучасного стану міжнародно-
правових засобів вирішення спорів. Проаналізо¬ 
вано умови, в яких створювались та діють засо¬ 
би вирішення міжнародних спорів за ДЕХ. 
Підкреслено, що засоби вирішення міжнародних 
спорів за ДЕХ є уособленням найкращих напра-
цювань сучасного міжнародного права. 
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11.02.12.1034. 
341.4:343.222:343.575(4) Уманець Т. Ю. Кримі¬ 

нально-правова відповідальність за злочинні діян¬ 
ня у сфері незаконного обігу наркотиків за зако¬ 
нодавством Європейського Союзу / Т. Ю. Ума
нець / / Актуальні проблеми держави і права : зб. 
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. 
— О., 2011. — Вип. 60. — С. 100-105 . 

Проаналізовано такі питання кримінально-
правової відповідальності за злочинні діяння у 
сфері незаконного обігу наркотичних засобів і 
психотропних речовин, передбачені наднаціо¬ 
нальним законодавством ЄС, як підстави для 
притягнення винної особи до кримінальної 
відповідальності, її мінімальний розмір, обтяжу¬ 
ючі та пом'якшуючі обставини, підстави і форми 
відповідальності юридичних осіб. 

11.02.12.1035. 
341 Фесенко В. І. Особливості реформування 

судової системи ЄС на початку XXI століття: 
між Ніццою та Лісабоном / В. І. Фесенко / / 
Університетські наукові записки: Часопис 
Хмельниц. ун-ту управління та права: Право . 
Економіка. Управління. — Хмельницький, 2011. 
— Вип. 4. — С. 3 4 2 - 3 4 8 . 

Розглянуто стан та особливості реформуван¬ 
ня судової системи ЄС на початку XXI ст. та 
окремі аспекти її практичного функціонування. 
Проаналізовано особливості Ніццького та Ліса¬ 
бонського договорів у контексті статусного 
оновлення Суду ЄС. Зазначено про важливу 
роль Суду ЄС при забезпеченні однакового тлу¬ 
мачення і застосування права ЄС, у становленні 
та розвитку права ЄС, відокремленні та 
зміцненні абсолютно нового інтеграційного пра¬ 
вопорядку. 

11.02.12.1036. 
341.231.14:342.728:329.23(470) Чуров В. Е. 

Утраченные иллюзии (о Постановлении Европес-
кого Суда по правам человека по делу «Респуб¬ 
ликанская партия России против России») / 
В. Е. Чуров, Б. С. Эбзеев / / Журнал конституци¬ 
онного правосудия. — 2011. — № 6. — С. 2 8 - 3 8 . 

Критикуется Постановление Европейского 
Суда по правам человека по делу «Республикан¬ 
ская партия России против России»: от факти¬ 
ческих ошибок при изложении Судом фабулы 
дела до отождествления им двух различных ин¬ 
ститутов российского права — запрета полити¬ 
ческой партии и ликвидации политической 
партии. Подвергается сомнению корректность 

результатов использования Судом метода срав¬ 
нительного права (например, сопоставляются 
европейские унитарные государства с федера¬ 
тивной Россией, несоразмерная численность на¬ 
селения и угрозы). Обосновывается верховен¬ 
ство юрисдикции Конституции и Конституцион¬ 
ного Суда Российской Федерации над юрисдик¬ 
цией любых международных договоров и межго¬ 
сударственных структур, включая Европейскую 
конвенцию 1950 года и Европейский Суд по 
правам человека, в силу того что Конституция 
России в отличие учредительных актов некото¬ 
рых иных федеративных государств отвергла 
теорию делимости суверенитета. Предлагается 
дополнить Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Федера¬ 
ции» указанием на то, что Конституционный 
Суд по запросам высших органов государствен¬ 
ной власти проверяет (путем вынесения заклю¬ 
чения) решения международных судебных орга¬ 
нов, если есть основания полагать, что их ис¬ 
полнение может войти в коллизию с Конститу¬ 
цией России. 

11.02.12.1037. 
341.7:342.511.6(73) Шаталова С. В. Дело 

«Манохаран против Раджапаксе» и иммунитет 
глав государств от иностранной юрисдикции / 
С. В. Шаталова / / Московский журнал между¬ 
народного права. — 2011. — № 4. — С. 7 7 - 9 9 . 

Проанализированы перспективы гражданско¬ 
го иска, поданного в январе 2011 г. в американ¬ 
ский окружной суд против действующего прези¬ 
дента Шри-Ланки. Выделено, что истцы обвиня¬ 
ют М. Раджапаксе в санкционировании внесу¬ 
дебных казней их родственников в ходе граж¬ 
данской войны с тамильскими сепаратистами. 
Проанализировано действующее международное 
право и юридическая литература по вопросу о 
персональных иммунитетах действующих глав 
государств от иностранной уголовной и граж¬ 
данской юрисдикции, а также практика амери¬ 
канских судов в данной области. Описана исто¬ 
рия и содержание американской общеправовой 
доктрины иммунитета главы государства. Осо¬ 
бое внимание уделено вопросу о том, сохраняют 
ли высшие должностные лица государств свой 
иммунитет rat ione personae в случае соверше¬ 
ния ими таких серьезных преступлений по меж¬ 
дународному праву, как пытки и внесудебные 
казни. 

Див. також: 02.02.12.216. 
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12.00.12. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Книги 

12.02.12.1038. 
340.12:1(049.2) Актуальні проблеми філо¬ 

софії права: правова аксіологія : матеріали 
Міжнар . «круглого столу» (м. Одеса, 9 груд. 
2011 р.) / НУ ОЮА. — О. : Фенікс, 2012. — 
305 с. 

Запропоновані у збірці матеріали розкрива¬ 
ють не тільки філософські та методологічні заса¬ 
ди правової аксіології, але й виводять на харак¬ 
теристику власне аксіосфери права й аксіосфе-
ри держави. У виступах простежується перехід 
від юридично-позитивного мислення до сучасно¬ 
го правового мислення, що спирається на плю¬ 
ралістичну картину світу. 

12.02.12.1039. 
340.12:1(063) Філософія і право : тези доп. 

VII Всеукр. студент. наук. конф. (м. Харків, 
18 квіт. 2012 р.). — Х. : НУ «Юрид. акад. Украї
ни ім. Я. Мудрого», 2012. — 165 с. 

У збірці тез повідомлень VII студентської 
наукової конференції «Філософія і право» ви¬ 
світлено широке коло як загальнофілософських 
проблем, так і різноманітні аспекти філософії 
права. Певна частина матеріалів конференції 
розвиває і поглиблює філософські уявлення у 
царині правової онтології, правової антропології, 
теорії правових цінностей, теорії пізнання права 
та з точки зору рефлексії інституційного виміру 
права. Деякі напрацювання містять спроби не 
тільки по-новому підійти до осмислення вже 
достатньо розробленої проблематики, але й ви¬ 
являються кроком на шляху пізнання раніше 
взагалі ще не відрефлексованої сфери правової 
реальності. У цьому сенсі зміст вищенаведених 
тез свідчить про зацікавленість майбутніх 
фахівців права у більш глибокому теоретичному 
освоєнні тих її феноменів, пізнання яких є умо¬ 
вою розв 'язання нагальних практичних завдань 
правотворчого й правозастосовного характеру у 
контексті гідного виконання ними своєї профе¬ 
сійної місії у розбудові правової державності в 
Україні. 

Статті 

12.02.12.1040. 
340.12:165.721:35.08 Бєлкін Л. Генеза право¬ 

вого нігілізму в контексті теорій бюрократизму / 
Л. Белкін / / Право України. — 2012. — № 1-2. 
— С. 313-320 . 

Розглянуто співвідношення між проявами 
правового нігілізму й ознаками бюрократичної 
організації влади, а також правовий нігілізм як 
заперечення права в широкому та вузькому ро¬ 
зумінні. Показано, що бюрократизм з необхідні¬ 
стю породжує правовий нігілізм, оскільки запе¬ 
речення права є способом його існування. 

Відтак, обґрунтовується теза про первісність 
правового нігілізму влади по відношенню до 
правового нігілізму суспільства. Останній має 
характер пристосування до порушень норм пра¬ 
ва з боку суб'єктів владних повноважень. 

12.02.12.1041. 
340.12:124.5 Горобець К. В. Универсализм 

правовых ценностей / К. В. Горобець / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 6 1 . — С. 3 2 4 - 3 3 0 . 

Представлен методологический анализ идеи 
ценностно-плюралистической юриспруденции, 
основой которой выступает учение о правовых 
ценностях. Обнаружено, что выделение право¬ 
вых ценностей является необходимым и обяза¬ 
тельным исследовательским приемом при конст¬ 
руировании основных идей в рамках любой кон¬ 
цепции правопонимания. Определены горизон¬ 
тальные и вертикальные границы ценностно-
плюралистической юриспруденции. Обоснованы 
основные направления развертывания ценност¬ 
но-плюралистической юриспруденции как уни¬ 
версалистской концепции. 

12.02.12.1042. 
340.12:1:316.48 Завальнюк В. В. Філософсь¬ 

ко-антропологічні дослідження конфліктності 
світу в епоху глобалізації / В. В. Завальнюк / / 
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. 
пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — 
О., 2011 . — Вип. 60. — С. 7 - 1 3 . 

Проаналізовано процеси глобалізації суспіль¬ 
них відносин та пов'язані з цим тенденції пере¬ 
ростання конфліктів з національного, регіональ¬ 
ного рівня на загальнопланетарний. Розглянуто 
філософсько-антропологічний підхід до пробле¬ 
матики конфліктності. Наголошено на необхід¬ 
ності сприйняття різних видів конфлікту у 
суспільстві як допустимого, правомірного при¬ 
родного способу вираження суперечливої 
людської природи, різноманіття і незбігу приват¬ 
них інтересів, цілей та оцінок соціальних 
суб 'єкт ів на основі їх узгодження з базовими 
соціокультурними цінностями даного соціуму. 

12.02.12.1043. 
340.12 Івашев Є. В. Антропологія як підґрун¬ 

тя аксіології права: людські потреби — інтереси 
— цінності / Є. В. Івашев / / Актуальні пробле¬ 
ми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 2011 . — 
Вип. 6 1 . — С. 2 9 8 - 3 0 5 . 

Обґрунтовано засадничу роль антропології 
щодо аксіології права. Зазначено, що однією з 
основних антропологічних категорій є людська 
потреба. До головних потреб, що становлять 
систему, яка виступає підґрунтям відповідної 
системи інтересів як усвідомлених потреб, 
віднесено життя , гідність, власність, свобода, 
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відповідальність, рівність, справедливість. Ці 
потреби становлять підвалини відповідних 
цінностей, які посідають фундаментальне місце 
в аксіології права і теж становлять систему. 

12.02.12.1044. 
34-.12(477).001.73 Костенко О. М. «Соціаль¬ 

но-натуралістична» юриспруденція — доктри-
нальна основа для правової реформи в Україні / 
О. М. Костенко / / Часопис Київського універ
ситету права. — 2011. — № 4 . — С. 3 0 9 - 3 1 3 . 

Обґрунтовано ідею про те, що правова рефор¬ 
ма в Україні може бути успішною лише за умови, 
що вона буде засновуватися на прогресивній пра¬ 
вовій доктрині, як це мало місце в епоху Про¬ 
світництва. Запропоновано авторське бачення 
цієї доктрини. Зазначено, що нею може бути так 
звана «соціально-натуралістична» юриспруден¬ 
ція, яку він і застосовує для розв'язання актуаль¬ 
них проблем сучасного права і юстиції. 

12.02.12.1045. 
340.12:316.28 Кравиц В. Ю. Юридическая 

коммуникация в современных правовых систе¬ 
мах (теоретико-правовая перспектива) / Вернер 
Кравиц / / Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. — 2011 . — № 5. — С. 8 - 2 6 . 

Изучены проблемы развития права в совре¬ 
менных обществах. Правовое развитие описыва¬ 
ется в перспективе глобализации и модерниза¬ 
ции, ставящих перед юристами задачу нового 
осмысления социального и коммуникативного 
измерений права. По мнению автора, современ¬ 
ная теория права нуждается в формировании 
подхода к праву, который будет учитывать соци¬ 
альные возможности межчеловеческого поведе¬ 
ния и социальную действительность права. Со¬ 
здание такой теории предполагает саморефе¬ 
рентную, оперативную и нормативную целост¬ 
ность права и правовой коммуникации. 

12.02.12.1046. 
3.34.340 Кравченко С. С. Взаємозв ' я зок 

теорії правового реалізму і правового прагматиз¬ 
му у філософії США / С. С. Кравченко / / Акту¬ 
альні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 60. — С. 4 7 0 - 4 7 7 . 

Проаналізовано наукові погляди американсь¬ 
ких вчених різних галузей наук, що отримали 
свій розвиток у руслі філософії прагматизму 
(Ч. С. Пирс, Д ж . Дьюї, Ф. К. С. Міллер, 
У. Д ж е й м с та ін.). Особливу увагу приділено 
аналізу розуміння істини в прагматизмі, особли¬ 
востям правового прагматизму. Окреслено коло 
теоретичних постулатів, які визначають пріори¬ 
тети філософського руху правового реалізму. 
Вказано на взаємодоповнюваність правового 
прагматизму і правового реалізму, а також на 
актуальність врахування положень обох течій в 
українській філософії права. 

12.02.12.1047. 
340.12:1 «Круглый стол»: «Обсуждение кни¬ 

ги "Философия права" (Курс лекций. Учеб. по¬ 
собие в 2 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. — М. : 
Проспект , 2011 . — 552 с.)» / / Государство и 
право. — 2011. — № 11. — С. 1 5 - 3 2 . 

Представлена стенограмма «круглого стола», 
проведенного 23 мая 2011 г. в редакции журна¬ 
ла «Государство и право» и посвященного об¬ 
суждению учебного пособия по философии пра¬ 
ва, подготовленного коллективом авторов под 
руководством проф. М. Н. Марченко. В обсуж¬ 
дении принимали участие Л. С. Мамут, А. С. Ав¬ 
тономов, В. Г. Графский, В. Н. Расторгуев , 
B. М. Сырых, Т. Н. Радько, А. И. Экимов, 
Н. В. Кроткова, В. Н. Ж у к о в . 

12.02.12.1048. 
340.12:123.1 Ладиченко В. Взаємозв 'язок 

права і свободи / Віктор Ладиченко / / Юри¬ 
дична Україна. — 2011. — № 10. — С. 4 - 9 . 

Досліджено теоретичні основи співвідношен¬ 
ня права і свободи. Розглянуто необхідні перед¬ 
умови свободи, обумовленість цього стану, його 
основу. Уточнено та конкретизовано поняття 
свободи в соціальному плані, свободи індивіда 
як члена суспільства. 

12.02.12.1049. 
340.12:(159.9 .019.4+316.62) Лещенко А. В. 

Семантичний аналіз правової поведінки / 
А. В. Лещенко / / Актуальні проблеми держави і 
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї¬ 
ни, НУ ОЮА. — О., 2 0 1 1 . — Вип. 6 1 . — 
C. 3 4 9 - 3 5 7 . 

Проведено семантичний аналіз правової по¬ 
ведінки як узагальнюючої категорії, яка об'єд¬ 
нує одиничні категорії. Критично оцінено мож¬ 
ливість ототожнення правової поведінки лише з 
правомірною. Досл іджено співвідношення по¬ 
няття «правова поведінка» з поняттям «право¬ 
мірна поведінка», «юридично значима поведін¬ 
ка», «правова діяльність» і виявлено тенденції 
їх застосування в юриспруденції та законо¬ 
давстві України. 

12.02.12.1050. 
340.12:165.194 Медушевский А. Когнитивная 

теория права и юридическое конструирование 
реальности / Андрей Медушевский / / Сравни¬ 
тельное конституционное обозрение. — 2011. — 
№ 5. — С. 3 0 - 4 2 . 

Когнитивные (изучающие сознание) подходы 
оказали существенное влияние на весь спектр 
современных гуманитарных наук, но недостаточ¬ 
но применяются в правовых исследованиях. 
В настоящей статье предложены основные по¬ 
нятия когнитивной теории права и возможности 
ее разработки по таким параметрам, как право¬ 
вая система, институты и нормы, их генезис, 
структура и интерпретация в рамках процесса 
информационного обмена, социальной и когни¬ 
тивной адаптации индивида. Автор показывает, 
каким образом новая когнитивно-информацион-
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ная парадигма делает возможным преодоление 
односторонности традиционных подходов в фи¬ 
лософии права, открывает перспективы рацио¬ 
нального юридического конструирования реаль¬ 
ности и целенаправленного применения консти¬ 
туционной инженерии. 

12.02.12.1051. 
340.12:347.965.42 Некига С. Н. Понятие пра¬ 

вового компромисса / С. Н. Некига / / Актуальні 
проблеми д е р ж а в и і права : зб . наук. пр. / 
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — О., 
2011 . — Вип. 61 . — С. 3 3 0 - 3 3 6 . 

Определено понятие компромисса в праве . 
Проведен анализ компромисса как приоритетно¬ 
го направления развития в сфере юриспруден¬ 
ции. Очерчены характерные признаки, содержа¬ 
ние, границы применения компромисса. 

12.01.12.1052. 
340.12:321.64"653" Новаченко Т. В. Феномен 

влади і авторитету в теологічній філософії се¬ 
редньовіччя / Г. В. Новаченко / / Грані. — 2012. 
— № 1. — С. 3 1 - 3 4 . 

Проаналізовано доробок теологічних філо¬ 
софів епохи середньовіччя (Асцелін, Фома 
Аквінський, Марселій Педунський, Вільям Ок-
кама) щодо визначення співвідношення фено¬ 
менів «влада» і «авторитет». Доведено, що будь-
яке мислення середньовічної епохи мали два 
рівні авторитету — надприродний і природний. 
Визначено два типи відносин між владою і авто¬ 
ритетом: протистояння між світською і церков¬ 
ною владою; боротьба між інституційним і осо-
бистісним авторитетом, тобто харизматичним 
його типом. 

12.02.12.1053. 
340.12:165.745 Ноздрін О. М. Досл ідження 

правового життя : філософський аспект / 
О. М. Ноздрін / / Актуальні проблеми держави і 
права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї¬ 
ни, НУ ОЮА. — О., 2 0 1 1 . — Вип. 6 1 . — 
С. 3 1 9 - 3 2 4 . 

Обґрунтовано відносну самостійність і неза¬ 
лежність правового життя від інших форм су¬ 
спільного життя . Розкрито природу та особли¬ 
вості правового життя . Вказано на його принци¬ 
пово суб 'єктивний характер . Наголошено, що, 
досліджуючи правове життя суспільства, необ¬ 
хідно керуватися принципом «філософії життя», 
який дозволяє зрозуміти повсякденне життя як 
органічну, динамічну систему, здатну до самоор¬ 
ганізації, продукування норм раціональної пове¬ 
дінки, соціальної допомоги. 

12.02.12.1054. 
340.132:316.28 Поляков А. В. Нормативность 

правовой коммуникации / Андрей Васильевич 
Поляков / / Известия высших учебных заведе¬ 
ний. Правоведение. — 2011. — № 5. — С. 2 7 - 4 5 . 

Представлен критический анализ существую¬ 
щих представлений о правовой коммуникации. 
Раскрыто авторское понятие правовой коммуни¬ 
кации как нормативного взаимодействия между 
носителями субъективных прав и правовых обя¬ 
занностей, основанного на интерпретации и леги¬ 
тимации правовых текстов. Обоснована антропо-
лого-коммуникативная концепция прав человека 
и ее связь с понятием правовой нормативности. 

12.02.12.1055. 
340.113 Элкинс Д ж . В чем суть нарративной 

юриспруденции? / Дж. Элкинс / / Известия 
высших учебных заведений. Правоведение. — 
2011 . — № 6. — С. 1 9 4 - 2 0 7 . 

Данная публикация представляет собой лек¬ 
цию, прочитанную профессором Джеймсом 
Р. Элкинсом студентам Университета Западной 
Виргинии. В своей лекции профессор Элкинс 
рассматривает суть нарративной юриспруден¬ 
ции, ее происхождение, основные направления 
и представителей. Обращение к нарративу как 
методологическому ориентиру свидетельствует 
о признании обусловленности окружающей ре¬ 
альности и знаний о ней языком и интерпрета¬ 
цией, что является непременным атрибутом 
постмодернистской научной парадигмы. 
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Дідик С. Є. 08.02.12.774. 121 
Дідич Т. О. 01.02.12.22. 8 
Дідківська Г. В. 09.02.12.838. 130 
Дідковська І. 10.02.12.986. 153 
Дмитрієв А. І. 11.02.12.996. 156 
Дмитрук М. М. 08.02.12.775. 121 
Добробог Л. 06.02.12.625. 95 
Добровольська В. В. 04.02.12.463, 4 9 1 . 70, 74 
Довгопол В. 05.02.12.522. 81 
Додін Є. В. 07.02.12.735. 114 
Долгова А. И. 08.02.12.808. 125 
Долженко Н. И. 09.02.12.858. 134 
Доли Д. 02.02.12.202. 33 
Дорохина И. Н. 03.02.12.277. 45 
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Драпайло Ю. З. 04.02.12.454, 493 . 68, 75 
Дремин В. Н. 08.02.12.814. 126 
Дубінін Ю. С. 04.02.12.455, 457 , 4 5 8 , 497. 68, 69, 76 
Дубно Т. В. 08.02.12.776. 121 
Дуброва О. Б. 02.02.12.118. 21 
Дудка І. М. 04.02.12.453. 68 
Дуюнова Т. В. 08.02.12.830. 129 
Дюкарева С. В. 03.02.12.278. 45 
Дябкина Л. П. 01.02.12.23. 8 

Евсеев В. 05.02.12.562. 86 
Егиазарян Н. А. 01.02.12.9. 5 
Ерёменко А. С. 03.02.12.279. 45 
Ершов О. Г. 03.02.12.280, 281 . 45 

Євстігнєєв А. 06.02.12.626. 95 
Єпур В. М. 01.02.12.74. 14 
Єфіменко Л. В. 03.02.12.389. 59 

Жаворонкова Н. Г. 06.02.12.599. 91 
Ж д а н о в а І. Є. 08.02.12.764. 119 
Желтобрюхов С. П. 09.02.12.859. 134 
Жерухова А. Б. 05.02.12.526. 81 
Живихина И. Б. 03.02.12.282. 45 
Ж и л а О. В. 03.02.12.283. 45 
Ж и л и н А. А. 03.02.12.284. 45 
Ж и л и н Г. А. 02.02.12.182. 30 
Жочкина И. Н. 06.02.12.627. 95 
Ж у к о в А. 05.02.12.527. 81 
Ж у р а в е л ь М. В. 01.02.12.75. 14 
Ж у р б а Я. М. 02.02.12.119. 21 

Завальнюк В. В. 12.02.12.1042. 163 
Загурський О. Б. 08.02.12.815. 126; 09.02.12.860. 134 
Задихайло Д. 04.02.12.464. 70 
Задоя І. І. 07.02.12.673. 103 
Заикин С. 02.02.12.183. 30 
Зак Р. Л. 04.02.12.465. 70 
Закирова С. А. 03.02.12.419. 63 
Залесны Я. 02.02.12.184. 30 
Запорожченко А. О. 01.02.12.9, 11. 5, 6 
Захарчук А. С. 01.02.12.76. 15 
Звенигородская Н. Ф. 03.02.12.420, 4 2 1 . 63 
Згама А. О. 04.02.12.454, 493 . 68, 75 
Зелинская Н. А. 08.02.12.814. 126; 11.02.12.1014. 159 
Зенин И. А. 04.02.12.466. 70 
Зенькович Е. В. 08.02.12.809. 125 
Зинченко Н. Н. 11.02.12.1015. 159 
Злакоман І. М. 04.02.12.467. 71 
Знаменский Г. Л. 04.02.12.449. 67 
Зоркольцев Р. 04.02.12.468. 71 
Зорькин В. Д. 01.02.12.24. 8 
Зражевська Н. О. 09.02.12.839. 130 
Зубенко Ю. С. 03.02.12.285. 46 
Зубов Г. Н. 09.02.12.929. 144 
Зубрицький М. І. 08.02.12.777. 121 
Зуєва Л. Є. 04.02.12.500. 77 
Зуєвич Л. Л. 04 .02.12.501. 77 
Зуйков А. 02.02.12.185. 30 
Зюкіна А. Г. 11.02.12.1016. 159 

Ибрагимов А. М. 11.02.12.1017. 159 
Иванова Е. Н. 06.02.12.628. 96 
Иванчина С. А. 08.02.12.778. 121 
Иващук И. С. 06.02.12.585. 90 
Игнатьев А. С. 02.02.12.186. 30 
Ильницкий К. О. 01.02.12.90. 16 

Иншакова А. О. 03.02.12.286. 46 
Исаев И. А. 01.02.12.25. 8 

Іванов В. Г. 07.02.12.747. 115 
Іванов С. 07.02.12.739. 114 
Іванова А. Ю. 01.02.12.67. 13 
Іванова Т. І. 02.02.12.234. 38 
Івановська А. М. 02.02.12.120. 21 
Іванський А. Й. 07.01.12.724. 112 
Іванцова А. В. 11.02.12.1018. 159 
Іванюта Н. В. 04.02.12.502. 77 
Івашев Є. В. 12.02.12.1043. 163 
Ігнатенко В. М. 03.02.12.287. 46 
Ізарова І. О. 04.02.12.469. 71 
Ільїна О. В. 08.02.12.779. 121 
Іншин М. 05.02.12.528. 81 
Іщенко І. А. 01.02.12.26. 8 

Кабанець Н. І. 01.02.12.27. 8 
Казьмина Е. А. 02.02.12.187. 30 
Калініченко А. І. 07.02.12.740. 114 
Калініченко О. 03.02.12.288. 46 
Калужинський О. В. 09.02.12.861. 134 
Камінська Н. В. 11.02.12.1019. 160 
Канзафарова І. 03.02.12.289. 46 
Карабут Л. 09.02.12.862, 863. 134 
Карпов Р. В. 03.02.12.242, 290. 40, 46 
Картузов М. Ю. 04 .02 .12 .491 . 74 
Касілова Д. Ю. 03.02.12.291. 46 
Катеринчук К. В. 03.02.12.292. 46 
Каткова Т. В. 09.02.12.903. 140 
Каткова Т. Г. 09.02.12.903. 140 
Кацин Н. Ю. 02 .02 .12 .158 , 159. 26 
Кашкин С. Ю. 11.02.12.997. 156 
Кашлакова А. 05.02.12.529. 81 
Квасніцька О. О. 04.02.12.445. 67 
Кваша О. О. 08.02.12.780. 122 
Кепов В. 04.02.12.470. 71 
Киблицкая О. А. 01.02.12.91. 17; 06.02.12.629. 96 
Кизилов В. В. 07.02.12.705. 109 
Кіндюк Б. В. 01.02.12.77. 15; 06.02.12.648, 649. 99 
Кирилюк Д. 03.02.12.293. 46 
Кирин А. В. 07.02.12.674. 103 
Кириченко К. А. 03.02.12.422. 63 
Кириченко О. В. 03.02.12.294. 47 
Кирякова И. Н. 02.02.12.188. 31 
Кишинський А. В. 07.02.12.700. 108 
Кишко-Єрли О. Б. 06.02.12.586. 90 
Ківалов С. В. 07.02.12.659. 101 
Ківалова Т. С. 03.02.12.295. 47 
Кіцен Н. 09.02.12.840, 864. 131, 135 
Клевцов Н. А. 03.02.12.390. 59 
Клепікова О. 04.02.12.471. 71 
Клещев С. Е. 03.02.12.296. 47 
Клименко Н. 09.02.12.914. 142 
Клименко О. І. 07.02.12.717. 110 
Клименко О. М. 03.02.12.297. 47 
Клочков В. Г. 10.02.12.957. 149 
Кльован Н. В. 08.02.12.831. 129 
Книга М. М. 08.02.12.781. 122 
Князев С. Д . 02.02.12.162. 27 
Князева Д. О. 11.02.12.1020. 160 
Кобец П. Н. 07.02.12.675. 104 
Кобилянський О. 09.02.12.915. 142 
Коваленко В. В. 08.02.12.816. 127 
Коваленко Т. 01.02.12.102. 18; 06.02.12.587, 588, 610. 
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Коваль В. М. 04.02.12.472, 492 , 503. 71, 75, 77 
Коваль М. В. 07.02.12.676. 104 
Ковальський В. С. 04.02.12.447. 67 
Ковальчук С. О. 09.02.12.865, 866. 135 
Ковцун Х. 04.02.12.504. 77 
Кожевников О. А. 09.02.12.835. 130 
Козаченко О. В. 08.02.12.761. 119 
Козачук Д. А. 07.02.12.677. 104 
Козловская З.-О. Н. 02.02.12.160. 26; 10.02.12.945. 147 
Козьменко О. В. 04 .02 .12 .451 . 67 
Козьменко С. М. 04 .02 .12 .451 . 67 
Козьяков І. М. 07.02.12.715. 110 
Кокотов А. Н. 02.02.12.189. 31 
Колб О. Г. 08.02.12.816. 127 
Колесников Е. В. 02.02.12.190. 31 
Колесниченко В. В. 11.02.12.995. 156 
Колесова А. С. 09.02.12.916. 142 
Колісніченко К. С. 11.02.12.996. 156 
Колодуб Г. В. 03.02.12.298. 47 
Коломоец Т. А. 07.02.12.678. 104 
Комаров В. А. 03.02.12.299. 47 
Комаров В. В. 03.02.12.391. 59 
Комзюк Л. 03.02.12.300, 433 . 47, 65 
Коновалова В. О. 09.02.12.904. 140 
Коновалова Н. О. 11.02.12.998. 156 
Копилова Ж . В. 03.02.12.301. 48 
Копылов М. Н. 11.02.12.1002. 157 
Кореница Ф. 02.02.12.202. 33 
Кормич А. І. 01.02.12.28. 8 
Кормич Б. А. 07.01.12.754. 117 
Кормич Л. І. 01.02.12.29. 9 
Корнеева О. В. 05.02.12.563. 86 
Корновенко С. В. 01.02.12.78. 15 
Корнута Л. М. 07.02.12.679. 104 
Коробенко Н. П. 05.02.12.564. 86 
Коробко Ю. 09.02.12.867. 135 
Королев И. И. 03.02.12.302. 48 
Короткий Т. Р. 07.02.12.680. 104 
Корсакова С. В. 02.02.12.235. 38 
Корунчак Л. А. 01.02.12.30. 9 
Коршунова Т. Ю. 05.02.12.530. 82 
Косинков В. В. 03.02.12.303. 48 
Косілова О. 02.02.12.121. 21 
Костенко О. М. 12.02.12.1044. 164 
Костовська О. 09.02.12.868. 135 
Коструба А. В. 03.02.12.304, 392. 48, 59 
Косянчук П. 03.02.12.305. 48 
Котик О. В. 04.02.12.446. 67 
Котляр О. І. 11.02.12.999. 156 
Кохан Г. Л. 04.02.12.446. 67 
Кохан Н. 05.02.12.531. 82 
Кравець В. Р. 07.02.12.656. 101 
Кравець І. 04.02.12.473. 72 
Кравиц В. 12.02.12.1045. 164 
Кравченко П. А. 07.02.12.735. 114 
Кравченко С. С. 12.02.12.1046. 164 
Кравчук В. 10.02.12.974. 152 
Крапивкина О. А. 02.02.12.191. 31 
Красицька Л. В. 02.02.12.122. 21 
Краснов М. 02.02.12.192. 31 
Краснова К. А. 08.02.12.832. 129 
Краснова М. 06.02.12.630. 96 
Краснова С. 06.02.12.631. 96 
Краснова Ю. 06.02.12.632. 96 
Кратюк О. П. 07.02.12.681. 105 
Крахмальова К. О. 04.02.12.474. 72 
Кресин А. В. 01.02.12.10. 6 

Кресіна І. О. 07.02.12.660. 101 
Крет Г. Р. 09.02.12.866, 869. 135 
Кривицький Ю. 01.02.12.31. 9 
Кривобок С. 03.02.12.306. 48 
Крикун В. 07.01.12.682. 105 
Крисань Т. Є. 03.02.12.307. 48 
Криштопа О. 03.02.12.308, 393. 49, 59 
Кронда О. Ю. 06.02.12.633. 96 
Кропачев Н. М. 04.02.12.475. 72 
Кругликов А. П. 09.02.12.870. 135 
Крупка Ю. М. 04.02.12.447. 67 
Крушевская М. В. 03.02.12.309. 49 
Крущук О. С. 07.02.12.737. 114 
Крымкин В. В. 03.02.12.434. 65 
Кудрявцева В. П. 03.02.12.310. 49 
Куз И. 05.02.12.532. 82 
Кузнецов В. В. 08.02.12.762. 119 
Кузнецов Р. Е. 01.02.12.32. 9 
Кузнєцова С. В. 07.02.12.715. 110 
Кузьменко Г. 05.02.12.533. 82 
Кузьменко О. В. 07.02.12.698. 108 
Кузьмич О. 03.02.12.311, 312. 49 
Кузьмін Р. Р. 09.02.12.938. 146 
Кулик М. Й. 09.02.12.841. 131 
Кулик Т. 02.02.12.236. 38 
Кулинич О. П. 03.02.12.313, 314. 49 
Кулініч О. О. 03.02.12.315. 49 
Кунтий Н. Я. 04.02.12.455. 68 
Купреев С. С. 07.02.12.683. 105 
Куриленко А. В. 02.02.12.193. 31. 
Курманов А. С. 08.02.12.782. 122 
Курочкин С. А. 03.02.12.394. 59 
Кучер Т. М. 03.02.12.395. 60 
Кучерявенко М. П. 07.02.12.716. 110 
Кучинська О. П. 09.02.12.871. 136 
Кушнір Н. П. 09.02.12.872. 136 
Куян І. 11.02.12.1021. 160 

Кюппер Г. 02.02.12.194. 31 

Лавріненко І. А. 03.02.12.316. 50 
Лагутін В. Д . 07.02.12.725. 112 
Ладиченко В. 02.02.12.123, 124. 21; 12.02.12.1048. 164 
Лазарев А. 02.02.12.125. 21 
Лакеев А. Е. 01.02.12.33. 9 
Ландаков В. Н. 03.02.12.317. 50 
Лановенко К. С. 08.02.12.783. 122 
Ласкина Н. В. 03.02.12.396. 60 
Латковська Т. А. 07.02.12.726. 112 
Леанович Е. Б. 03.02.12.318. 50 
Лебедев А. 02.02.12.195. 32 
Левківський Б. 03.02.12.423. 63 
Левчик В. А. 02.02.12.196. 32 
Левчук С. В. 01.02.12.92. 17 
Лейба Л. В. 06.02.12.650. 99 
Лещенко А. В. 12.02.12.1049. 164 
Лещенко В. Г. 08.02.12.817. 127 
Липин Н. Н. 05.02.12.565. 87 
Липій Є. 06.02.12.634. 96 
Лисанець О. С. 06.02.12.589, 590. 90 
Лисенко Л. 03.02.12.397. 60 
Лисюк І. І. 01.02.12.34. 9 
Литвак О. 08.02.12.784. 122; 10.02.12.963. 150 
Литвиненко В. 05.02.12.566. 87 
Литвинов О. 02.02.12.126. 22 
Лісова Т. В. 06 .02 .12 .591, 635. 90, 97 
Лісовий Я. А. 09.02.12.873. 136 
Ловцов Д. А. 07.02.12.755. 117 
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Лозо В. И. 06 .02 .12 .621 . 95 
Ломака В. С. 03.02.12.243. 40 
Ломакина С. В. 02.02.12.197. 32 
Лопатин В. Н. 03.02.12.319. 50 
Лопатин Ю. М. 08.02.12.818. 127 
Лопуш Л. В. 04.02.12.505. 78 
Лукашевич С. Ю. 08.02.12.819. 127 
Л у к о ж е в X. М. 01.02.12.93. 17 
Луспеник Д. Д. 03.02.12.409. 61 
Лученко Д. 07.02.12.706. 109 
Льодіна О. 04.02.12.506. 78 
Любарев А. Е. 02.02.12.198. 32 
Любимова М. Д. 04.02.12.476. 72 
Лютиков П. А. 07.02.12.678. 104 
Ляхов Ю. А. 09.01.12.874. 136 

Мавед О. О. 09.02.12.930, 931 . 144 
Мазан Л. М. 01.02.12.35. 9 
Мазепа М. М. 07.01.12.662. 102 
Майданик Р. А. 03.02.12.320. 50 
Майоров В. И. 02.02.12.219. 35 
Майоров Р. Н. 03.02.12.321. 50 
Макаренко О. Ю. 06.02.12.651. 99 
Макаров О. В. 03.02.12.322. 50 
Максакова Р. 02.02.12.127. 22 
Малеев Ю. Н. 11.02.12.1022. 160 
Малиновский В. А. 02.02.12.199. 32 
Малишев Б. В. 01.02.12.36. 9 
Малишева Н. Р. 07.02.12.715. 110 
Мальський М. М. 03.02.12.427. 64 
Мальцев В. 08.02.12.785. 122 
М а л я р С. Б. 04.02.12.456. 68 
Маляренко А. В. 10.02.12.948. 148 
Малярчук Т. В. 09.02.12.875. 136 
Мамутов В. 04.02.12.448, 457. 67, 69 
М а н ж у л І. 03.02.12.435. 65 
М а р є є в В. В. 08.02.12.786. 122 
Марисюк К. Б. 01.02.12.79. 15 
Маркова-Мурашова С. А. 01.02.12.40. 10 
Марочкін І. Є. 10.02.12.942. 147 
Мартиненко Р. 10.02.12.964. 150 
Мартыненко Б. К. 01.02.12.37. 9 
Марусенко Д. А. 02.02.12.200. 32 
Марфіна Н. В. 06.02.12.652. 99 
Марченко М. Н. 12.02.12.1047. 164 
Марчук А. І. 08.02.12.833. 129 
Марчук Н. 10.02.12.965. 150 
Матат Ю. І. 11.02.12.1023. 160 
Матковский С. В. 07.02.12.684. 105 
Маханьков Д. 08.02.12.820. 127 
Мацола М. І. 01.02.12.5. 4 
Мацькевич М. М. 01.02.12.80. 15; 02.02.12.128. 22 
Мачкур Н. 07.02.12.741. 115 
Мачульская Е. Е. 05.02.12.567. 87 
Медведев И. Р. 03.02.12.398. 60 
Медведев С. Н. 03.02.12.323. 50 
Медведєв Ю. Л. 01.02.12.69. 14 
Мединська Т. В. 07.02.12.714. 110 
Медушевский А. 12.02.12.1050. 164 
Мезенцева І. 09.02.12.876. 136 
Мельдер Т. Н. 03.02.12.324. 51 
Мельник М. В. 07.02.12.742. 115 
Мельник М. І. 07.02.12.714. 110 
Мельник О. М. 07.02.12.742. 115 
Мельник П. В. 01.02.12.2. 4 
Мельник С. М. 10.02.12.941. 147 
Мельник Я. Я. 03.02.12.399. 60 

Мельников В. А. 07.02.12.685. 105 
Мельниченко Р. Г. 10.02.12.987. 154 
Мельничук Н. О. 05.02.12.534. 82 
Мельничук Т. В. 08.02.12.821. 127 
Микрюков В. А. 10.02.12.988. 154 
Минбалеев А. В. 02.02.12.201. 33; 07.02.12.748. 116 
Мирославський С. 03.02.12.325. 51 
Мирошниченко А. И. 06.02.12.636. 97 
Мирошниченко Ю. М. 09.02.12.842. 131 
Михайлишин-Бойчук О. Л. 03.02.12.326. 51 
Михайлов А. 05.02.12.535. 82 
Михайлов В. Є. 08.02.12.765. 119 
Михайлов Н. Н. 03.02.12.436. 65 
Михайлов С. Е. 02.02.12.237. 38 
Михайлова И. А. 03.02.12.327. 51 
Михайлова І. Ю. 05.02.12.568. 87 
Михелькевич С. В. 07.02.12.686. 105 
Мичак М. С. 09.02.12.877. 136 
Міма І. В. 01.02.12.38. 10 
Мірошниченко Ю. 02 .02 .12 .129-131 . 22 
Мішина Н. 02.02.12.132. 22 
Міщенко І. В. 07.02.12.735. 114 
Міщенко М. О. 08.02.12.787. 122 
Міщук М. Б. 01 .02 .12 .81 . 15 
Мограбян А. С. 01.02.12.39. 10 
Молдован В. В. 10.02.12.941. 147 
Момотов В. В. 01.02.12.40. 10 
Моргунов С. В. 08.02.12.822. 127 
Морина В. 02.02.12.202. 33 
Мороз В. П. 08.02.12.788. 123 
Морозов Д. В. 03.02.12.437. 65 
Морозов С. Ю. 03.02.12.328. 51 
Мосина Л. 05.02.12.569. 87 
Москаленко Г. В. 09.02.12.917. 142 
Москаленко О. В. 05.02.12.570. 87 
Москалюк О. В. 01.02.12.41. 10 
Москвич Л. М. 10.02.12.949, 950. 148 
Мотиль В. 10.02.12.966. 151 
Музика Л. А. 03.02.12.329. 51 
Музиченко А. 10.02.12.951, 952. 148 
Мурашин Г. 10.02.12.979. 152 
Мусаев М. А. 08.02.12.823. 128 
Мусин В. А. 04.02.12.475. 72 
Мусієнко Б. Ю. 05.02.12.536. 82 
Мухаметшин Т. 07.02.12.756. 117 
Мызгин А. В. 05.02.12.571. 87 
Мяловицька Н. А. 02.02.12.203. 33 

Навроцький О. 07.01.12.757. 117 
Нагаева Т. И. 08.02.12.789. 123 
Нагнибіда В. І. 03.02.12.330. 51 
Нагорняк М. М. 11.02.12.1024. 160 
Назаров І. В. 11.02.12.1025. 160 
Назарук О. І. 10.02.12.967. 151 
Назимко Є. С. 08.02.12.811. 126 
Наливайко Є. О. 09.02.12.939. 146 
Наливайко Л. Р. 02.02.12.133. 23 
Настечко К. О. 06.02.12.592. 90 
Натрус О. 10.02.12.968. 151 
Невідомий В. 02.02.12.134, 135. 23 
Некига С. Н. 12.02.12.1051. 165 
Некіт К. Г. 03.02.12.331. 51 
Немерцалова С. В. 07.02.12.696. 107 
Ненашев М. М. 03.02.12.400. 60 
Неретин Н. Н. 09.02.12.878. 137 
Нестеренко И. А. 07.02.12.687. 105 
Нестеренко С. С. 11.02.12.1026. 160 
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Нечипоренко В. В. 03.02.12.332. 52 
Нечипоренко С. І. 10.02.12.969. 151 
Нигай Е. 05.02.12.537. 83 
Никитин И. М. 09.02.12.918. 143 
Никитин С. В. 02.02.12.204. 33 
Никитченко Н. 04.02.12.458, 477. 69, 72 
Никонович С. Л. 09.02.12.919. 143 
Новаченко Т. В. 12.01.12.1052. 165 
Новиков О. В. 11.02.12.1027. 161 
Новицький А. М. 07.02.12.749. 116 
Ноздрін О. М. 12.02.12.1053. 165 
Нуриев А. X. 03.02.12.333. 52 
Нуртдинова А. Ф. 02.02.12.205. 33 
Нуруллина Р. Т. 03.02.12.334. 52 

Обловацька Н. О. 10.02.12.989, 990. 154 
Обрусна С. 10.02.12.953. 149 
Овчаренко А. 07.02.12.717, 727. 110, 112 
Оганесян Р. А. 09.02.12.920. 143 
Однолько І. В. 08.02.12.784. 122 
Озель В. І. 01.02.12.82, 83 . 15 
Олефіренко А. М. 03.02.12.335. 52 
Олисаев С. И. 08.02.12.790. 123 
Олькіна О. В. 02.02.12.106. 19 
Омейец Я. 02.02.12.206. 33 
Омельчук І. А. 01.02.12.42. 10 
Омельчук О. С. 03.02.12.336. 52 
Омельянюк Г. Г. 09.02.12.932. 145 
Оніщенко Н. М. 01.02.12.43. 10 
Орловский Ю. П. 05.02.12.510. 79 
Осадчий А. Ю. 07.02.12.707. 109 
Осінь Т. І. 07.02.12.744. 115 
Остапенко О. 04.02.12.494. 75 
Отрош І. 03.02.12.337. 52 
Охлопкова Н. 05.02.12.538. 83 
Охрімчук Т. В. 09.02.12.907. 141 

Оцяця А. С. 08.02.12.791. 123 

Павлов И. Ю. 02.02.12.207. 34 
Павлюк Н. М. 03.02.12.338. 52 
Пажетных Д. В. 02.02.12.190. 31 
Палій Н. І. 06.02.12.579. 89 
Палладина М. И. 06.02.12.599. 91 
Палюх К. М. 08.02.12.792. 123 
Панасюк В. В. 02.02.12.136. 23 
Паненкова М. А. 01.02.12.100. 18 
Паничкин В. Б. 03.02.12.339. 53 
Панов М. І. 09.02.12.904. 140 
Панфілова О. Є. 07.02.12.743. 115 
Панченко В. В. 06.02.12.600. 92 
Парамонова О. С. 08.02.12.793. 123 
Пархета А. А. 04.02.12.507. 78 
Пархоменко Н. М. 11.02.12.1028. 161 
Пархомчук С. О. 03.02.12.401. 60 
Пасенюк О. 07.02.12.699, 708. 108, 109 
Паскар А. 03.02.12.402. 60 
Пастернак Ю. 10.02.12.963. 150 
Пастухов М. 02.02.12.208. 34 
Пацурія Н. 04.02.12.478. 72 
Пашков В. 04.02.12.479. 73 
Педан В. 09.02.12.895. 139 
Перевалов В. Д . 04.02.12.480. 73 
Перекрестная О. 04.02.12.495. 75 
Перелыгин А. Е. 08.02.12.794. 123 
Перепелюк А. М. 01.02.12.44. 10 
Перепелюк В. 07.02.12.708. 109 
Перчаткина С. А. 02.02.12.209. 34 

Петров А. 05.02.12.539. 83 
Петров М. П. 02.02.12.210. 34; 07.02.12.688. 106 
Петрова І. А. 09.02.12.928. 144 
Печуляк В. П. 06.02.12.653. 99 
Пилипенко А. Н. 02.02.12.159. 26 
Пилипенко Є. 08.02.12.795. 123 
Пишньов Д. І. 10.02.12.970. 151 
Підпала І. 07.02.12.689. 106 
Піфко О. О. 06.02.12.580. 89 
Платонов Ю. Н. 06.02.12.637. 97 
Плахотіна В. М. 09.02.12.933. 145 
Плоцкая О. А. 01.02.12.94. 17 
Повзик Є. В. 09.02.12.879. 137 
Погібко О. І. 07.02.12.690. 106 
Погодина И. 07.01.12.758. 117 
Подкопаєв С. 10.02.12.968. 151 
Подцерковний О. П. 04.02.12.445, 4 9 1 . 67, 74 
Подшивалов Т. П. 03.02.12.438. 65 
Поєдинок В. 04.02.12.481. 73 
Пожар В. Г. 09.02.12.880. 137 
Покальчук М. 06.02.12.611. 93 
Покачалова А. 03.02.12.439, 440. 65 
Поклонська О. 01.02.12.45. 10 
Поліщук С. М. 09.02.12.881. 137 
Полухина Е. 05.02.12.540. 83 
Польовий М. А. 01.02.12.95. 17 
Полюхович В. 04.02.12.482. 73 
Полюхович Л. 06.02.12.612. 93 
Поляков А. В. 12.02.12.1054. 165 
Пономаренко А. В. 09.02.12.843. 131 
Попов В. И. 01.02.12.88. 16 
Попов Г. 10.02.12.971. 151 
Попова А. 04.02.12.483. 73 
Попова І. М. 09.02.12.908. 141 
Постников А. Е. 02.02.12.211. 34 
Похиленко І. 04.02.12.508. 78 
Прасолов Б. 05.02.12.541. 83 
Прасолова И. 05.02.12.542. 83 
Приймаченко Д. В. 07.02.12.736. 114 
Присяжнюк І. 08.02.12.802. 124 
Приходько А. А. 03.02.12.340. 53 
Приходько X. В. 02.02.12.137. 23 
Прокопенко В. В. 07.02.12.744. 115 
Прохоренко К. 06.02.12.638, 639. 97 
Прошин С. Н. 03.02.12.341. 53 
Пугач С. 09.02.12.882. 137 
Пучковська І. Й. 03.02.12.342. 53 
Пшенічко С. О. 09.02.12.883. 137 
Пьянкова А. Ф. 03.02.12.343. 53 

Рабінович П. М. 01.02.12.46, 47. 11 
Радзієвський В. 01.02.12.84. 16; 08.02.12.824. 128 
Радченко А. 06.02.12.608. 93 
Разумовская М. 05.02.12.537. 83 
Рафалюк Е. Е. 01.02.12.11. 6 
Рахвалова М. Н. 03.02.12.344. 53 
Ревякин А. П. 06.02.12.593. 91 
Редько А. 01.02.12.85. 16 
Репьёва А. М. 08.02.12.834. 129 
Рехтина И. В. 01.02.12.96. 17 
Решетник Л. 06.02.12.640. 97 
Рєзнікова В. 04.02.12.484, 509. 73, 78 
Рибалка О. 09.02.12.884, 885. 137, 138 
Рижко П. 06.02.12.613. 94 
Ринда В. 09.02.12.886. 138 
Ровный В. В. 03.02.12.364. 56 
Роговенко Д. С. 07.02.12.728. 112 
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Рождественская Т. Э. 07.02.12.729. 113 
Розвадовський В. І. 02.02.12.238. 38 
Романова В. В. 03.02.12.345, 4 4 1 . 53, 66 
Романюк Б. В. 09.02.12.836. 130 
Рубець І. 03.02.12.424. 63 
Руда Т. 03.02.12.403, 404. 61 
Руденко В. Ю. 10.02.12.972. 151 
Руденко М. 10.02.12.961. 150 
Руднєва О. М. 01.02.12.48. 11 
Румянцев А. 02.02.12.212. 34 
Русинова В. Н. 11.02.12.1029. 161 
Рушинець Ю. 06.02.12.594. 91 
Рябченко Ю. 03.02.12.405. 61 
Рягузов А. А. 03.02.12.442. 66 

Савич С. С. 03.02.12.346. 53 
Савченко Б. Г. 03.02.12.347. 53 
Савченко С. С. 07.02.12.701. 108 
Савчук К. О. 11.02.12.1030. 161 
Садовенко О. Л. 04.02.12.485. 73 
Садовникова Г. 02.02.12.213. 34 
Саінчин О. С. 09.02.12.909. 141 
Сакаджи К. Б. 06.02.12.601. 92 
Сакара Н. Ю. 03.02.12.406. 61 
Саленков І. В. 08.02.12.829. 128 
Самбор М. 01.02.12.49. 11 
Самсін І. Л. 07.02.12.730. 113 
Сапфирова А. 05.02.12.543. 83 
Саудаханов М. В. 07.02.12.709. 109 
Сафончик О. І. 03.02.12.425. 63 
Сафулько С. 10.02.12.991. 154 
Свида О. Г. 10.02.12.973. 152 
Свинцов А. А. 05.02.12.572. 87 
Свінціцький Е. М. 07.02.12.719. 111 
Світличний О. 06.02.12.595. 91 
Святоцька В. 10.02.12.992. 154 
Секретарева Т. М. 08.02.12.796. 124 
Селіваненко В. В. 03.02.12.348. 54 
Семенюк І. Я. 10.02.12.993. 154 
Семідубарська М. М. 04.02.12.456, 4 9 4 - 4 9 6 . 68, 75, 76 
Сергеєв Р. С. 07.02.12.692. 106 
Сергун Е. П. 08.02.12.797. 124 
Серков П. П. 07.02.12.693. 107 
Сєвєрова Є. С. 04.02.12.486. 74 
Сєрова І. І. 11.02.12.1031. 161 
Сидоренко М. В. 03.02.12.349. 54 
Сиза Н. П. 09.02.12.887. 138 
Сийплокі М. В. 08 .02 .12 .762. 119 
Синельников С. П. 01.02.12.97. 17 
Сичук М. 09.02.12.888. 138 
Сібільова Н. В. 10.02.12.942. 147 
Сіда Р. 03.02.12.350. 54 
Сікан О. М. 08.02.12.798. 124 
Сільченко С. О. 05.02.12.573. 88 
Сковпень В. 05.02.12.569. 87 
Скрипнюк О. 02.02.12.138, 139. 23 
Скуріхін С. М. 01.02.12.6. 5 
Слободян С. А. 03.02.12.351. 54 
Словська І. Є. 02.02.12.140. 23 
Смбатян А. С. 11.02.12.1032. 161 
Смілянець І. П. 03.02.12.352. 54 
Смітюх А. В. 04.02.12.445, 450. 67 
Сміх В. В. 08.02.12.766. 120 
Смоков С. 09.02.12.889. 138 
Снігур І. 07.02.12.710. 109 
Соболев Д. К. 01.02.12.50. 11 
Совгиря О. 02.02.12.141-144. 24 

Соловйова А. 08.02.12.799. 124 
Сосемко А. 07.02.12.694. 107 
Спектор О. М. 03.02.12.374. 57 
Старова Е. В. 06.02.12.596. 91 
Старчук О. 05.02.12.544. 84 
Статівка А. 06.02.12.614. 94 
Сташис В. В. 09.02.12.904. 140 
Степаненко А. С. 02.02.12.217. 35 
Степанов О. А. 01.02.12.51. 11 
Степанова Е. 05.02.12.545. 84 
Степанович Д. Г. 03.02.12.353. 54 
Степанюк А. А. 03.02.12.443. 66 
Стефанчишен Р. В. 08.02.12.800. 124 
Стеценко С. 10.02.12.974. 152 
Сторожук М. 09.02.12.890. 138 
Стоянов М. М. 09.02.12.891. 138 
Страшун Б. 02.02.12.214. 34 
Стрелковська Ю. О. 08.02.12.825. 128 
Стрельников П. А. 03.02.12.407. 61 
Сулейманова Г. В. 05.02.12.546. 84 
Сунєгін С. О. 01.02.12.7. 5 
Супрунова О. 09.02.12.892. 138 
Сурженко О. А. 03.02.12.354. 54 
Сусликов В. Н. 03.02.12.426. 64 
Суткович Я. С. 04.02.12.499. 77 
Суха Ю. С. 03.02.12.355. 55 
Сухих Д. Н. 02.02.12.207. 34 
Суходубов Д. 10.02.12.975. 152 
Сушко А. І. 01.02.12.52. 11 
Суярко Т. Д . 04.02.12.496. 76 
Сырунина Т. 02.02.12.215. 35 
Сыченко Е. В. 05.02.12.547. 84 

Талан Л. Г. 10.02.12.954. 149 
Тарабан Н. А. 02.02.12.227. 37 
Тарангул Л. Л . 01.02.12.2. 4; 07.02.12.716. 110 
Тацій В. Я. 09.02.12.904. 140 
Терехин В. А. 10.02.12.955. 149 
Терлецька І. С. 01.02.12.8. 5 
Терлецький Д. С. 02.02.12.145. 24 
Терновая О. А. 04.02.12.487. 74 
Тертишніков В. І. 03.02.12.408. 61 
Тешенко Т. В. 02.02.12.146. 24 
Тиганій К. А. 01.02.12.68. 13 
Тимошенко В. І. 08.02.12.826. 128 
Тимошенко І. 02.02.12.147. 25 
Тимошина Е. В. 01 .02.12.101. 18 
Тимченко О. М. 07.01.12.759. 117 
Тиріна М. П. 02.02.12.148. 25 
Тисянчин В. 02.02.12.149. 25 
Титов В. 01.02.12.102. 18 
Тиунов О. И. 02.02.12.216. 35 
Ткачев И. В. 03.02.12.356. 55 
Ткачова Н. 01.02.12.53, 54. 11, 12 
Ткачук А. С. 01.02.12.55. 12 
Ткачук О. С. 03.02.12.409. 61 
Тодощак О. В. 07 .02.12.711. 110 
Токаев А. М. 04.02.12.488. 74 
Токарєв Г. 03.02.12.357. 55 
Толочко О. 09.02.12.893. 138 
Томашевский К. Л. 05.02.12.548. 84 
Томин С. В. 09.02.12.940. 146 
Топор І. В. 07.02.12.712. 110 
Топорецька З. 09.02.12.894. 139 
Трапезникова А. В. 03.02.12.358. 55 
Третьякова Е.-Д. С. 08.02.12.801. 124 
Тригуб А. Ю. 07.02.12.663. 102 
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Троицкая А. 02.02.12.160. 26 
Тропін З. В. 11.02.12.1033. 161 
Тростюк З. 08.02.12.802, 803. 124 
Трофимов В. В. 01.02.12.56. 12 
Трофімов С. 07.02.12.695. 107; 08.02.12.827. 128 
Трошина С. 05.02.12.549. 84 
Турчин Я. Б. 01.02.12.103. 18 
Туцький Ю. 06.02.12.597. 91 
Тхакумачев Б. Ю. 09.02.12.921. 143 
Тюрина Е. Н. 01 .02 .12 .51 . 11 

Удальцова І. В. 03.02.12.410. 62 
Улетова Г. Д . 01.02.12.40. 10 
Уманець Т. Ю. 11.02.12.1034. 162 
Умнова (Конюхова) И. А. 02.02.12.217. 35 
Ус О. В. 08.02.12.804. 125 
Усанов И. В. 09.02.12.922. 143 
Усенко Є. А. 07.02.12.718. 111 
Усов А. И. 09.02.12.934. 145 
Ущапівська Л. В. 02.02.12.150. 25 

Фаринник В. 09.02.12.923. 143; 10.02.12.976. 152 
Федоренко В. Л. 02.02.12.151. 25 
Федоров І. В. 02.02.12.225. 36 
Федотова І. О. 07.02.12.745. 115 
Федотова О. 06.02.12.654. 99 
Федотова Ю. Г. 02.02.12.218, 219. 35 
Федчук С. 07.02.12.731. 113 
Федюк Л. В. 03.02.12.359. 55 
Феоктистова Е. 05.02.12.550, 551 . 84, 85 
Фесенко В. І. 11.02.12.1035. 162 
Фесенко Л. І. 10.02.12.956. 149 
Филиппов П. М. 03.02.12.282. 45 
Филиппова Э. 05.02.12.574. 88 
Фігель А. 03.02.12.360. 55 
Філашкін В. 09.02.12.924. 143 
Форманюк В. В. 01.02.12.57. 12; 05.02.12.512. 79 
Француз-Яковець Т. А. 02.02.12.220. 35 
Фрицький Ю. 02.02.12.152. 25 
Фролов Ю. 09.02.12.895. 139 
Фурса С. 03.02.12.411-413. 62 

Xазиев Ш. Н. 09.02.12.935. 145 
Xалабуденко О. А. 03.02.12.241. 40 
Xалюк С. О. 02.02.12.153. 25 
Xаманева Н. Ю. 07.02.12.691. 106 
Xаритонов Є. О. 03.02.12.361. 55 
Xаритонова О. І. 03.02.12.362. 55 
Xарченко Г. Г. 03.02.12.363. 56 
Xаскельберг Б. Л. 03.02.12.364. 56 
Xаустова М. Г. 01.02.12.58. 12 
Xисматуллин Р. С. 09.02.12.896. 139 
Xімчук Н. І. 03.02.12.244. 40 
Xлуденёва Н. И. 06.02.12.641. 97 
Xоменко О. 03.02.12.431. 64 
Xохлов Е. Б. 04.02.12.489. 74; 05.02.12.552. 85 
Xрапенко О. О. 10.02.12.958, 977. 149, 152 

Цакиракис С. 01.02.12.59. 12 
Цвігун Л. А. 01.02.12.60. 12 
Цесарський Ф. А. 05.02.12.553. 85 
Цибульська О. Ю. 03.02.12.365. 56 
Цірат Г. 03.02.12.444. 66 
Цоклан В. 02.02.12.154. 25 

Цуркан М. І. 07.02.12.699. 108 

Чеберяк П. П. 09.02.12.925. 144 

Чекмарева А. В. 03.02.12.414. 62 
Червоткин А. С. 09.02.12.897. 139 
Чередников А. В. 06.02.12.598. 91 
Чернеженко О. М. 02 .02.12.221. 36 
Чернетченко В. В. 07.02.12.720. 111 
Чернецька О. В. 02.02.12.239. 38 
Черниченко С. А. 01.02.12.86. 16 
Чернявська Г. 05.02.12.575. 88 
Чертков А. Н. 02.02.12.222. 36 
Чечуліна О. О. 07.02.12.732. 113 
Чикулаев Р. В. 01.02.12.104. 18 
Чорноус Ю. 09.02.12.898. 139 
Чуров В. Е. 02.02.12.223. 36; 11.02.12.1036. 162 

Шакун В. І. 08.02.12.762. 119 
Шандула О. 10.02.12.978. 152 
Шаповал Л. 03.02.12.366. 56 
Шаповалов В. В. 09.02.12.936. 145 
Шараєвська Т. А. 06.02.12.642. 98 
Шарапова С. В. 06.02.12.655. 99 
Шаталова С. В. 11.02.12.1037. 162 
Шатіло В. 02.02.12.155. 25 
Шахбазян А. А. 03.02.12.367. 56 
Шацька Б. 01.02.12.61, 62. 12, 13 
Швець І. В. 02.02.12.156. 26 
Швець Н. М. 05.02.12.554. 85 
Шеверєва В. Є. 02.02.12.107. 19 
Шевцов С. Г. 03.02.12.368. 56 
Шевчишен А. В. 09.02.12.844. 132 
Шевчук В. І. 03.02.12.415. 62 
Шевчук В. М. 09.02.12.926. 144 
Шевчук В. П. 09.02.12.899. 139 
Шевчук О. М. 07.02.12.746. 115 
Шевчук О. Р. 07.02.12.733. 113 
Шемшученко Ю. 10.02.12.979. 152 
Шемякін О. М. 07.02.12.696. 107 
Шепітько В. Ю. 09.02.12.904. 140 
Шеренін Ю. Л. 07.02.12.713. 110 
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