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Квятковська Б. І. Особливості судового прецеденту в англо-

саксонській та романо-германській правових сім’ях  (порівняльний 

аналіз) 

Мандрыка Е. В. Конституционно-правовое регулирование 
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ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

  

Погребняк Н. С. Еволюція парламентського апарату в Україні 

Печений О. П. Деякі аспекти визначення складу спадщини за 

цивільним законодавством України 

Бурлака І. В. До питання про суб'єктів відповідальності за шкоду, 

завдану особами, які не досягли повноліття 

Сиротенко С. Є. До питання про джерела цивільного права, які 

регулюють відносини з компенсації моральної шкоди  

Тобота Ю. А. Договор ренты по гражданскому законодательству 

Российской Федерации и Украины: сравнительно-правовой анализ 

Сухонос В. В. (мол.). Національний лідер як глава держави: 

теоретичний конструкт, конституційне втілення, правовий статус 

  

ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

  

Прогляда І. О. Правові питання державної підтримки оптових 

ринків сільськогосподарської продукції 

Лозо О. В. Правовий режим ландшафтів як актуальний напрямок 

розвитку екологічного права України 

Анісімова Г.В. Законодавчі проблеми забезпечення права 

загального природокористування 

Овдієнко В.В. Міжнародно-правові стандарти у правовому 

регулюванні мисливства в Україні 
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Шевчук О. М. Проблеми визначення об'єкта державного контролю 

у сфері законного обігу наркотичних засобів в Україні 

Ігнатченко І. Г. Особливості реалізації державної політики України 

у сфері культури: сучасний стан та світові стандарти 

Коваленко Л. П. Деякі питання щодо систематизації 

інформаційного законодавства 

  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

  

Крайник Г. С. Теоретичний і практичний аспекти визнання 

юридичної особи суб'єктом злочину 

Романов М. В. До питання про сутність і поняття «звільненні від 

відбування покарання» 

Лукашевич С. Ю., Груба Д. І. Місце синергетичної парадигми в 

методології правових і кримінологічних досліджень 

Полтава К. О. Застосування заходів загально-соціального та 

спеціально-кримінологічного запобігання автотранспортній 

злочинності 

Шостко О. Ю. Проактивні заходи як складова ефективної протидії 

організованій злочинності 

  

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА 

  

Корчева Т. В. Щодо питання забезпечення права на захист особи у 

кримінальному провадженні за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України 

Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне вивчення злочинів, 

пов'язаних з незаконним обігом наркотичного засобу кокаїн 

(криміналістичні засади) 

  

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА 

  

Овчаренко О. М. Щодо вдосконалення процедури переведення 

судді, призначеного на посаду вперше 

Андрійцьо В.Д. Ознаки опосердкованого логічного пізнання в 

цивільному судочинстві 
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Бабкова В. С. Принципи координаційної діяльності прокуратури у 

сфері протидії злочинності та корупції 

Смирнова-Бартенєва В. В. Особливості прокурорського нагляду за 

законністю доказування неосудності відповідно до вимог нового 

КПК України (організації судових та правоохоронних органів) 

Прищепа В. І. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням законів під час виконання покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі 

  

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

  

Колодяжний М. Г. Участь громадськості у програмах запобігання 

злочинності в США 

Забара І. М. Правове регулювання військового аспекту 

міжнародної інформаційної безпеки 

Бабенко О. С. Зближення законодавства України про регулювання 

виробництва і використання хімікатів з нормами ЄС на підставі 

угоди про партнерство й співробітництво 1994 р. 

Захарова В. О. Вітчизняна правова ментальність: можливості 

впливу на формування сучасної моделі екоправового виховання 

в Україні 
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