
ЗМІСТ 
 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Козаченко А. І. Наукові погляди на проблему історії виникнення 

вітчизняного конституціоналізму  

Семеніхін І. В. Правова доктрина, наукова спільнота та влада: окремі 

питання співвідношення та взаємодії  

Орлов М. М. Державницька позиція відносно існуючого протиріччя щодо 

застосування оперативного штабу як органу управління сучасними 

регіональними силами охорони правопорядку (англійською мовою) 

Сидоренко О. О. Правова система України в контексті глобалізації 

Лизогуб В. А. Основні напрямки курсу реформ у КНР у 70–90 роках ХХ 

століття 

 

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

Надьон В. В. Обов’язки спадкоємців, що виникають при спадкуванні за 

законом 

Денисова Р. О. Питання ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій 

Хмельова Н. А. Обсяг відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка 

потерпіла від кримінального правопорушення. Право регресу держави до 

винної особи 

Олефір А. О. Правозастосовні проблеми публічних закупівель як 

механізму інвестування 

Моісеєнко Ю. М. Реалізація способів захисту цивільних прав сторін 

договору банківського вкладу (депозиту) в судовій практиці 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

Черкашина М. К. Проблеми правового регулювання використання водних 

джерел в Україні 

Анісімова Г. В. Інтеграція природно-правової доктрини в еколого-правову 

науку, доктрину, політику та законодавство: деякі аспекти 

Овдієнко В. В. Проблеми юридичної відповідальності за незаконне 

полювання 

Самородов А. С. Відповідальність посадових осіб місцевих державних 

адміністрацій за порушення у сфері земельних відносин 

Дроваль О. М. Визначення та склад земель водного фонду України 

Біловус Р. В. Гарантії реалізації права загального надрокористування 

Гетьман Є. А. Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої 

влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика 

Федотов О. П. Оновлена концепція контролю правильності визначення 

митної вартості товарів, які ввозяться (імпортуються) на митну територію 

України 

Туркова О. К. Теоретичні підходи щодо поняття адміністративної послуги 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА.  



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА 

Глібко В. М. Роль документів у розслідуванні злочинів 

Шингарьов Д. О. Особливості проведення допиту осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру на стадії досудового розслідування 

Шаповалов В. В., Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Куликова О. В. 

Судово-фармацевтичне вивчення порушень правил обігу лікарських засобів для 

фармацевтичного забезпечення онкохворих 

Канюка О. Ю., Морозкіна Н. В., Юськів О. Б. Регіональне волосся 

людини: інформація для інтерпретації в судовій практиці 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Козаченко А. И. Научные взгляды на проблему истории возникновения 

отечественного конституционализма 

Cеменихин И. В. Правовая доктрина, научное сообщество и власть: 

отдельные вопросы соотношения и взаимодействия 

Орлов Н. М. Государственная позиция относительно существующих 

противоречий по применению оперативного штаба как органа управления 

современными региональными силами охраны общественного порядка (на 

английском языке) 

Сидоренко О. О. Правовая система Украины в контексте глобализации 

Лизогуб В. А. Основные направления курса реформ в КНР в 70–90 годах 

ХХ века 

 

ГРАЖДАНСКОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

Надьон В. В. Обязанности наследников, возникающие при наследовании 

по закону 

Денисова Р. А. Вопросы лицензирования деятельности в сфере 

телекоммуникаций 

Хмелева Н. А. Объем возмещения вреда государством физическому лицу, 

потерпевшему от уголовного правонарушения. Право регресса государства к 

виновному лицу 

Олефир А. А. Правопреминительные проблемы публичных закупок как 

механизма инвестирования 

Моисеенко Ю. Н. Реализация способов защиты гражданских прав сторон 

договора банковского вклада (депозита) в судебной практике 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Черкашина М. К. Проблемы правового регулирования использования 

водных источников в Украине 

Анисимова А. В. Интеграция естественно-правовой доктрины в эколого-

правовую науку, доктрину, политику и законодательство: некоторые аспекты 

Овдиенко В. В. Проблемы юридической ответственности за незаконную 

охоту 

Самородов А. С. Ответственность должностных лиц местных 

государственных администраций за нарушения в сфере земельных отношений 

Дроваль О. Н. Определение и состав земель водного фонда Украины 

Биловус Р. В. Гарантии реализации права общего недропользования 

Гетьман Е. А. Подзаконные нормативно-правовые акты органов 

исполнительной власти Украины и иностранных государств: сравнительная 

характеристика 

Федотов А. П. Обновленная концепция контроля правильности 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых (импортируемых) на 



таможенную территорию Украины 

Туркова О. К. Теоретические подходы к понятию административной 

услуги 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА. 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Глибко В. Н. Роль документов в расследовании преступлений 

Шингарев Д. А. Особенности проведения допроса лиц, которые 

принимают участие в уголовном производстве о применении принудительных 

мер медицинского характера на стадии досудебного расследования 

Шаповалов В. В., Шаповалов В. В., Шаповалова В. А., Куликова О. В. 

Судебно-фармацевтическое изучение нарушений правил оборота 

лекарственных средств для фармацевтического обеспечения онкобольных. 

Канюка Е. Ю., Морозкина Н. В., Юськив А. Б. Региональные волосы 

человека: информация для интерпретации в судебной практике 



CONTENTS 
 

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW  
Kozachenko A. I. Scientific approach to issue of history of origin of national 

constitutionalism 

Semenihin I. V. Legal doctrine, scientific community and government: some 

questions of correlation and interaction 

Orlov N. М. State position on the existing contradictions of operational staff as 

governing body of modern regional law enforcement forces 

Sydorenko O. O. The legal system of Ukraine in the context of globalization 

Lizogub V. A. The main directions of the course of reforms in China in the 70–

90 years of the ХХ century 

 

CIVIL AND COMMERCIAL LAW 

Nadion V. V. Heirs’ obligations arising under succession by law 

Dеnysova R. O. The issue of licensing in telecommunications field 

Khmelyova N. A. The amount of compensation by the state physical person, to 

the victim from the criminal offence. Rіght of recourse of the state to the person in 

fault 

Olefir Andrii. Main problems of public procurement as a mechanism for 

investment 

Мoiseienko Y. N. Methods оf implementing the protection оf civil rights оf the 

parties to the bank deposit agreement in judicial practice 

 

ENVIRONMENTAL AND ADMINISTRATIVE LAW 

Cherkashina M. K. Problems of legal regulation of usage of water sources in 

Ukraine 

Anisimova G. V. Integration of natural law doctrine into environmental law 

science, doctrine, policy and legislation: some aspects 

Ovdienko V.V. Problems of legal liability for illegal hunting 

Samorodov A. S. The responsibility of officials of local administrations for 

violations in the sphere of land relations 

Droval O. M. Definition and composition of the water fund lands of Ukraine 

Bilovus R. V. Guarantees the rights of common mineral resources 

Hetman Ye. А. Subordinate regulations of executive power bodies of Ukraine 

and foreign countries: comparative characteristics 

Fedotov A. P. Updated concept of validity check when determining the 

customs value of goods carried in (imported) in the customs territory of Ukraine 

Turkova O. K. Theoretical approaches to the concept of administrative services 

 

CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS. 

FORENSIC EXAMINATION 

 

Hlibko V. M. Role of Documents in the Investigation of Crimes 



Shyngarov D. O. The features of the interrogation of persons who participates 

in criminal proceedings, in respect of imposing compulsory medical measures at the 

pre-trial investigation 

Shapovalov V. V., Shapovalova V. O., Shapovalova V. O., Kulykova O. V. 

Forensic and pharmaceutical study of the violations of the rules for medicines 

circulation for pharmaceutical provision of cancer patients. 

Kanyuka O. Y., Morozkina N. V., Yuskiv O. B. Regional human hair: 

іnformation for interpretation in the jurisprudence 

 


