
350 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

Зміст
ТАЦІЙ В. Національна академія правових наук України: етапи становлення 

та розвитку ..........................................................................................................................3

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

РАБІНОВИЧ П. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, 
змістова класифікація.......................................................................................................10

ОНІЩЕНКО Н. Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних 
інтересів особи (теоретичні моделі та практика реалізації) .........................................17

ДУДАШ Т. До питання про ефективність захисту прав людини (за матеріалами 
пілотних рішень Страсбурзького суду) ..........................................................................26

ПАНКЕВИЧ О. Проблема свободи в сучасній християнській антропології 
(католицька й православна інтерпретації) .....................................................................36

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ

МУРАШИН О. Проблема ідентичності національних правових систем в умовах 
глобалізації: теоретико-методологічний аспект ............................................................44

ЄВГРАФОВА Є. Доктрина у правовій науці і юридичній практиці ................................52
КОСІНОВ С. Контроль у державі як складова соціальної системи .................................63
КРИЖАНОВСЬКИЙ А. Історіософія правового порядку: 

спроба загальноцивілізаційного дискурсу .....................................................................72
ЄРМОЛАЄВ В. Про деякі спірні питання історії державотворення на Гетьманщині 

часів Б. Хмельницького ...................................................................................................78
РУМ’ЯНЦЕВ В. Ідея національно-державного відродження 

в суспільно-політичному житті України (кінець ХVIII – початок XX ст.) .................89

ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

МЕДВЕДЧУК В. Державотворчий потенціал федеративної трансформації України: 
конституційно-правові аспекти .......................................................................................98

СКРИПНЮК О. Конституційне право і теорія конституційого права України: 
теоретико-методологічні проблеми ..............................................................................108

ОНІЩУК М., САВЧИН М. Відповідальне правління і народний суверенітет: 
нотатки до конституційного творення .......................................................................... 115

ГОНЧАРОВ В. Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного 
Суду України ...................................................................................................................126

ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

НАГРЕБЕЛЬНИЙ В. Правове забезпечення модернізації державного управління 
та державного регулювання в економічній сфері України .........................................133

САМСІН І. Підгалузева природа податково-правових відносин та їх ознаки ..............141



351Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

ЛУЧЕНКО Д. Про основні ознаки адміністративно-правового спору ..........................148
БОЙКО І. Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини 

і громадянина ..................................................................................................................157

ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

ГЕТЬМАН А. Концепція розвитку екологічного права та законодавства 
як передумова забезпечення національної екологічної політики ..............................165

МІЛАШ В. Правове регулювання договірних відносин із надання послуг 
за сучасних ринкових умов............................................................................................174

ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

ТАТЬКОВ В. Принцип спеціалізації як критерій у розмежуванні судових 
юрисдикцій .....................................................................................................................185

ГОЛІНА В. Кримінологічна політика України як ресурс у протидії злочинності 
(реалії і можливості) ......................................................................................................193

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Відділення теорії та історії держави і права Національної академії 
правових наук України (В. Гончаренко, П. Рабінович) ...............................................202

Основні напрями наукових досліджень у галузі конституційного, муніципального, 
міжнародного права, адміністративного права і процесу, фінансового 
та інформаційного права (Ю. Битяк) ...........................................................................208

Інформація про роботу відділення цивільно-правових наук Національної академії 
правових наук України (Н. Кузнєцова) .........................................................................221

Здобутки та перспективи наукової діяльності відділення екологічного, 
господарського та аграрного права (Ю. Шемшученко, В. Нагребельний).................223

Діяльність відділення кримінально-правових наук Національної академії правових 
наук України: двадцять років досвіду (В. Борисов, В. Батиргареєва) ......................232

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса: до 20-ї річниці створення Національної академії правових 
наук України (В. Борисов, В. Батиргареєва) ...............................................................243

На шляху розвитку національної доктрини державного будівництва та місцевого 
самоврядування (С. Серьогіна) .....................................................................................................258

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії 
правових наук України (О. Орлюк, В. Нежиборець) ...................................................267

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва як структурний 
підрозділ Національної академії правових наук України (О. Крупчан) ....................278

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку 
Національної академії правових наук України: становлення та розвиток 
(С. Прилипко, Ю. Атамонова) ......................................................................................286

Історія Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії 
правових наук України та розвитку правової науки в інформаційній сфері 
(В. Пилипчук, В. Фурашев, О. Гладківська) ..................................................................290



352 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

Львівська наукова школа теорії прав людини
(до 15-річчя діяльності Львівської лабораторії прав людини НАПрН України) 
(С. Добрянський) .............................................................................................................301

Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: 
здобутки та перспективи діяльності наукової лабораторії 
(В. Шепітько, Г. Авдєєва) ..............................................................................................308

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України – 
становлення, наукові досягнення та перспективи розвитку 
(В. Тихий, А. Яковлєв) .....................................................................................................314

Донецький регіональний науковий центр Національної академії 
правових наук України: становлення та розвиток (В. Мамутов) ..............................322

Юридична наука півдня України: виклики ХХІ ст. (про діяльність Південного 
регіонального центру Національної академії правових наук України) 
(С. Ківалов)......................................................................................................................328

Західний регіональний науковий центр Національної академії правових 
наук України: становлення та розвиток (В. Нор) ........................................................332

РЕЦЕНЗІЇ

Нові аспекти дослідження теорії судової влади (С. Бобровник) .....................................337

НАУКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Конкурс на присудження
Премії імені Ярослава Мудрого ....................................................................................340

НАШІ ЮВІЛЯРИ
Жигалкін П. І. .....................................................................................................................342
Гусаров С. М. ......................................................................................................................343
Комісаров В. С. ...................................................................................................................344

Пам’яті Михайла Яковича Сегая ...................................................................................346
Пам’яті Володимира Серафимовича Зеленецького ....................................................348


