
IN LEGIBUS SALUS 

LAW HERALD 

У НОМЕРІ: 

• Державна влада та юридична 
антропологія

• Конституційна модернізація в 
Україні

• Система місцевого 
самоврядування великих міст

• Державна реєстрація прав на 
земельні ділянки

• Взаємодія суддів загальної 
юрисдикції

• Інститут уповноваженого 
економічного оператора

2’2013 

ISSN 1561–4999 

ЮРИДИЧНИЙ 
ВіСНИК

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

ЮРИДИЧНИЙ 
ВіСНИК



LAW HERALD 

2’2013

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

ЮРИДИЧНИЙ 
ВіСНИК
ЮРИДИЧНИЙ 
ВіСНИК

Адреса редакці ї : 
Україна, 65009, Одеса-9 
Піонерська, 2, каб. 405
Тел. /факс: (048)719-88-15, 0674802353
Ел. почта: constitutional law@onua.edu.ua 

Наукове видання 

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК 2’2013 

Укр., рос., англ. мовами 

Головний редактор

М. П. Орзіх

Редакційна колегія:

Ю. П. Аленін

В. М. Дрьомін

С. В. Ківалов

А. В. Луняченко

В. К. Мамутов

Ю. М. Оборотов

Б. А. Пережняк  

(зам. голов. редактора) 

П. М. Рабінович

В. О. Туляков

Є. О. Харитонов

Технічний редактор

С. С. Сон

Виходить щоквартально

Засновано у листопаді 1993 року

Засновник: 
Одеська національна юридична академія 

Журнал зареєстровано в Комітеті у справах преси та 
інформації Одеської обласної державної адміністрації  
12 листопада 1993 р. Свідоцтво: серія ОД № 189.
Перереєстровано Міністерством у справах пре-
си та інформації України 28 липня 1996 р. Сві-
доцтво: серія КВ № 2065 та Міністерством юс-
тиції України 25 травня 2010 р. Свідоцтво: серія 
КВ № 16683-5255ПР. Перереєстровано Держав-
ною реєстраційною службою України 14 листопада 

2011 р. Свідоцтво: серія КВ № 19241-9041рп.

Президією Вищої атестаційної комісії України вклю-
чено до наукових видань, в яких можуть публікува-
тися основні результати дисертаційних досліджень 
(Постанови від 9 липня 1999 р. — № 1-05/7,  

від 14 квітня 2010 р. — № 1-05/3).

Індекс міжнародного центру реєстрації  
періодичних видань (Париж, Франція):  
ISSN 1561–4999 (18 березня 1999 р.) 

Передплатний індекс: 40318 

Нормативно-правові акти, 
розміщені у журналі, є не-
офіційною інформацією. 

 Передрук матеріалів, над-
рукованих у журналі, мож-
ливий лише з посиланням на 
журнал

Рекомендовано вченою радою 
Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
10.04.2013 р., протокол № 5

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Здано до набору 18.04.2013.
Підписано до друку 15.05.2013.
Формат 70×108/16.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 17,5.
Тираж 1000 прим. Зам. № 228.

Друкарня видавництва «Юридична література» 
(Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
ДК № 4284 від 23.03.2012 р.) 
Одеса, вул. Піонерська, 7.
Тел. (048) 777-48-79 

© НУ «Одеська юридична академія», 2013ОДЕСА • «Юридична література» • 2013 



�  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Юридичний вісник, 2013/2  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

до авторів і читачів
Редакція запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, студен-

тів, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування 
подаються (і публікуються) українською, російською і англійською мовами і повин-
ні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України 
(див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. — 2009. — № 5. — С. 26–30). 
Наукова стаття має  містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, завдан-
ня поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Ліворуч від найменування статті вказується УДК. Обсяг статей, як правило, 
до 10 аркушів (кегль — 14, через 1,5 інтервалу), інші матеріали — до 6 аркушів — у 
2 примірниках. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадрат-
них дужках. Наприкінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) 
мовою статті, резюме українською, російською та англійською мовами (всього до 
15 рядків). Перелік джерел (література) розташовується після резюме і має містити 
вихідні дані джерел і сторінку, на яку зроблено посилання.

ДО МАТЕРІАЛІВ ДОДАЮТЬСЯ: 

1. ФАЙЛ У ФОРМАТІ MS Word з НАБОРОМ ТЕКСТУ, який висилається 
на адресу: constodessa@ukr.net

2. СТАТТя У РУкОпиСУ — 2 прим.
3. РЕЦЕНЗІя-РЕкОМЕНДАЦІя особи, що має вчений ступінь за фахом, що 

відповідає предмету статті, чи відділу, кафедри науково-дослідного, вищого навчаль-
ного закладу або органу, організації (у формі виписки з протоколу). 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДкА: 
Прізвище, ім’я, по батькові автора 
Науковий ступінь, звання, почесне звання 
Місце роботи і посада 
Поштова адреса, телефони, факс, e-mail 
Номер квитанції передплати на журнал (чи дата і місце передплати) 
Найменування статті 
Автори, на праці яких є посилання в рукопису 
Дата відсилання рукопису 
5. ЗАяВкА НА ВиСиЛкУ АВТОРСЬкиХ пРиМІРНикІВ (після-

платою — не менше 5).
Резюме і рецензія не подаються за матеріалами для рубрик: «Проблемна ситуація», 

«Версія», «Публіцистика», «Наукове життя», «Прошу слова!», «Зворотний зв’язок», 
«Критика і бібліографія», «Ювілеї», «Персоналії». 

При визначенні черговості публікації матеріалів  
перевагу мають передплатники журналу 

Подані матеріали не рецензуються і не повертаються автору. Матеріали, подані 
з порушенням вимог стандартів, без зазначених додатків, не приймаються до ре-
дагування, публікації і не повертаються автору. Тому після подання матеріалу до 
публікації доцільно запросити редакцію особисто чи по телефону про дотримання 
вимог редакції. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення 
й уточнення найменування. 

Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з дум-
кою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відпові-
дальність несе автор або особа, що надала матеріал. 

Редакція веде листування тільки на сторінках журналу в рубриках «Проблемна 
ситуація», «Прошу слова!», «Зворотний зв’язок». 

Журнал прийма� замовлення на рекламу 


