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АНОТАЦІЇ 

Адамчук  І.Г. Визначення державнотериторіального статусу Підкарпатської 
Русі після Першої світової війни: аспекти геополітики та міжнародного права. // 
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. 
Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 158167. 

В  статті  аналізуються  міжнародні  відносини  в  Центральній  Європі  після 
завершення Першої світової війни та правомірність входження Карпатської України 
до складу міжвоєної Чехословаччини. 

Ключові  слова:  Версальська  конференція,  Карпатська  Україна,  право  націй  на 
самовизначення, кордони України. 

Анохін  О.М.  Хадіси  імаму  АльБухарі  про  законність  договору  купівлі 
продажу  //  Вчені  записки  Таврійського  національного  університету  ім.  В.І. 
Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 3338. 

У статті розглядаються питання регулювання мусульманським правом торгової 
діяльності. Зокрема, увага приділена вимогам взаємодії продавця  і покупця, дозволу 
та заборони щодо видів торгівлі, законні стосовно предмету торгової угоди. 

Ключові слова: хадіси, імам АльБухарі , торгова угода, договір купівліпродажу, 
заборони в торгівлі. 

Анохіна  Л.С.  Кримінологічні  питання  дослідження:  детермінант 
хабарництва.  //  Вчені  записки  Таврійського  національного  університету  ім.  В.І. 
Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 7174. 

У  статті  надається  увага  ідеї  причинного  пояснення  злочинності,  проводиться 
аналіз  системних факторів  хабарництва  як  соціального  явища. Як  основні  фактори 
виділяються  економічні,  політичні,  організаційні,  ідеологічні,  правові.  Автором 
досліджуються  тенденції  розвитку  даного  явища  в  умовах  перехідного  періоду 
розвитку суспільства та держави. 

Ключові  слова:  соціальне  відхилення,  фактори  злочинності,  детермінанти 
хабарництва, корупція. 

Бекірова  Е.Е.  Правове  регулювання  анулювання,  припинення  і  визнання 
недійсною ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності // Вчені 
записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія 
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 101106. 

Статтю  присвячено  аналізу  понять  „анулювання  ліцензії”,  „припинення  дії 
ліцензії”,  „визнання  ліцензії  недійсною”,  а  також  розробці  пропозицій  відносно 
вдосконалення правового регулювання цих понять. 

Ключові  слова:  анулювання  ліцензії,  припинення  дії  ліцензії,  визнання  ліцензії 
недійсною.
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Бойко  І.Й.  Деякі  аспекти  розвитку  самоврядування  у  сільских  громад 
Галичини  у  складі  Польського  королівства  (13491569  рр.)  //  Вчені  записки 
Таврійського  національного  університету  ім.  В.І.  Вернадського.  –  2007.  Серія 
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 4549. 

Стаття присвячена питанню розвитку самоврядування сільских громад Галичини 
у  період,  коли  вона  була  у  складі  Польського  королівства.  Аналіз  розвитку 
самоврядування  має  значення  для  вибору  оптимальних  засобів  захисту  інтересів 
деякіх етнічних територій та національних меньшинств в будьякій сучасній державі, 
у тому числі і на Україні. 

Ключові  слова:  місцеве  самоврядування,  ГалицкоВолинська  держава, 
магдебурське право. 

Денисова  О.В.  Кримінальноправова  характеристика  об'єкту  тортур  і 
визначення  місця  даного  складу  у  системі    особливої  частини  КК  України  // 
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. 
Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 7582. 

Стаття  присвячена  недостатньо  розробленій  теорією  кримінального  права  і 
чинним  кримінальним  законодавством  проблемі  кримінальноправової 
характеристики  тортур  як  одного  з  найбільш  небезпечних  злочинів  проти  особи. 
Аналізуються  існуючі  точки  зору щодо  поняття  здоров'я  людини,  окремі  елементи 
складу  злочину,  передбаченого  ст.  127  КК  України,  дається  відмінне  від  інших 
визначення об'єкту вказаного складу. 

Ключові  слова:  кримінальноправова  характеристика  тортур,  склад  злочину, 
здоров'я людини, злочини проти особистості. 

Діденко  Т.І.  Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного 
середовища»  1991  року як важлива  віха  в  розвитку  вітчизняного  екологічного 
законодавства.  //  Вчені  записки  Таврійського  національного  університету  ім.  В.І. 
Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 177184. 

В  статті  проводиться  аналіз  важливих  положень  базового  закону  екологічного 
законодавства  України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»,  які 
свідчать про його особливе місце  та прогресивне  значення в  розвитку вітчизняного 
екологічного законодавства. 

Ключові  слова:  екологічне  законодавство,  навколишнє  природне  середовище, 
екологічні відносини, екологічні інтереси. 

Єлфимов  В.О.  Історія  вивчення  адатного  права  мусульманських  народів 
країн СНД  (з початку XIX  століття до наших  днів):  історіографія проблеми.  // 
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. 
Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 126133. 

Стаття  присвячена  iсторiографiчому  дослiдженню  проблеми  адатського  права 
мусульманських народiв. Практичне значення дослiдження міститься у використанні 
цих знань при проведенні правоприемнiй i законотворчiй дiяльностi. 

Ключові слова: адат, звичайне право, адатське право.
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Заєць О.В. Розвиток  інституту вільного використання об’єктів  авторського 
права  за  Бернською  конвенцією.  //  Вчені  записки  Таврійського  національного 
університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 
1. – С. 141145. 

В  статті  автор  зазначає  проблеми  спеціального  використання  об’єктів 
авторського права, показує актуальність проблематики, аналізує норми позитивного 
права,  робить  висновки,  виводить  перспективу  розвитку  правового  явища  за 
наявності певних детермінантів. 

Ключові слова: авторське право, Бернська конвенція, ліцензії. 

Ігнат енко  В.В.  Арешт  майна:  питання  теорії  та  практики  застосування 
органами досудового слідства України // Вчені записки Таврійського національного 
університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 
1. – С. 8387. 

Стаття  висвітлює  існуючі  теоретичні  та  практичні  проблеми,  пов’язані  з 
накладенням арешту на майно органами досудового слідства України. Автором статті 
пропонуються  шляхи  їх  вирішення,  які  пов’язані  зокрема,  з  внесенням  змін  до 
чинного та проектованого кримінальнопроцесуального законодавства України. Крім 
цього,  пропонуються  методичні  рекомендації  слідчим,  а  також  прокурорам,  що 
здійснюють нагляд за діяльністю органів досудового слідства. 

Ключові  слова:  майно,  засоби  відшкодування  шкоди,  арешт  майна,  органи 
досудового слідства. 

Кройт ор В.А. Підстави та загальний порядок здійснення розгляду цивільної 
справи  у  закритому  судовому  засіданні.  //  Вчені  записки  Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – 
Т. 20 (59). – № 1. – С. 8892. 

В  науковій  статті  автором  зроблено  спробу  переосмислити  зміст  та  межі  дії 
принципу гласності у цивільному процесуальному праві, розглянуто один з елементів 
принципу  гласності  –  порядок  здійснення  розгляду  справи  у  закритому  судовому 
засіданні, який має цілком самостійне значення і може бути віднесений до найбільш 
характерних, специфічних засад цивільного судочинства. 

Ключові слова: гласність, судове засідання, правосуддя. 

Курило Т.В. Міжнародноправове співробітництво України з європейськими 
державами у сфері реституції і повернення культурних цінностей // Вчені записки 
Таврійського  національного  університету  ім.  В.І.  Вернадського.  –  2007.  Серія 
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 134140. 

У  статті  проаналізовані  Конвенції  ЮНЕСКО  та  Міжнародні  договори, 
ратифіковані  Україною  в  сфері  реституції  та  повернення  культурних  цінностей 
України,  висвітлені  проблеми,  які  виникають  між  Україною  та  європейськими 
державами в сфері повернення культурних цінностей України. 

Ключові  слова:  культурна  спадщина,  пам'ятки  історії  та  культури,  Конвенції 
ЮНЕСКО.
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Луж анський А.В. Проблеми правового регулювання кваліфікаційних вимог 
до  кандидата  на  посаду  омбудсмена  в  Україні  //  Вчені  записки  Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – 
Т. 20 (59). – № 1. – С. 6166. 

Установлення  на  законодавчому  рівні  певних  кваліфікаційних  вимог  до 
кандидата на посаду омбудсмена є однією з гарантій ефективності цього інституту з 
точки зору надання ним у майбутньому якісних публічних послуг. Разом із цим, такі 
вимоги  повинні  бути  чітко  визначені  юридично,  що  в  подальшому  буде  сприяти 
підвищенню прозорості процедури їхньої оцінки. 

Ключові  слова:  Уповноважений  Верховної  Ради  України  з  прав  людини, 
призначення на посаду, омбудсмен, кваліфікаційні вимоги, законодавче регулювання. 

Мельніков  А.В.  Сільськогосподарська  політика  Третього  рейху  у 
генеральному  комісаріаті  Таврія  //  Вчені  записки  Таврійського  національного 
університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 
1. – С. 118122. 

У статті автор аналізує введення німецькими властями аграрного закону і нового 
сільськогосподарського  правопорядку  на  окупованій  фашистськими  військами 
території Криму. Автор приходить до висновку, що вказані нормативноправові акти 
були направлені на часткову ліквідацію радянської колективізації  і на встановлення 
нового  сільськогосподарського  порядку  в  генеральному  комісаріаті  Таврія.  Проте, 
через військові дії і схожі із сталінськими німецькі методи управління корінних змін в 
земельних правовідносинах в період німецькофашистської окупації не відбулося. 

Ключові слова: німецькофашистська окупація Криму, аграрні правовідносини. 

Могила  Д.В.  Ліквідація  Кримської  АРСР  у  1944  році.  Відповідність 
Конституції СРСР. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. 
Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 123125. 

Дана  стаття  розповідає  про  ліквідацію  Кримської  автономної  радянської 
соціалістичної республіки в 1944 з погляду відповідності такої ліквідації Конституції 
СРСР. Ліквідація Кримської АССР була здійснена з порушенням Конституції СРСР. 

Ліквідація  Кримської  АССР  була  здійснена  в  результаті  ліквідації  головних 
національних ознак автономії. З території півострова були виселені кримські татари, 
греки,  вірмени  і  деякі  інші  групи  населення.  Таким  чином  керівництво  СРСР 
намагалося підготувати військовий плацдарм в стратегічно важливому регіоні СРСР, 
а автономія була загрозою формування такого плацдарму. 

Ключові слова: Кримська АРСР, ліквідація, конституція, автономія. 

Никифоров  В.Ю.  Кримінологічна  та  кримінальноправова  характеристика 
поняття  злочинної  організації:  деякі  аспекті  проблеми  теорії  //  Вчені  записки 
Таврійського  національного  університету  ім.  В.І.  Вернадського.  –  2007.  Серія 
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 6770. 

Стаття  присвячена  проблемі  визнання  поняття  злочинної  організації  в 
кримінальном  законі України. Приводиться  критичний аналіз  кримінальноправової
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літератури  за  даним  питанням,  вказується  на  важливу  роль  поняття  злочинної 
організації  в  інституті  співучасті.  Пропонується  нова  редакція  поняття  злочинної 
організації, яке дається в Постанові Верховного Суду України від 23.12.05 р. № 13. 

Ключові  слова:  злочинна  організація,  інститут  співучасті,  стійкість, 
згуртованність, ієрархічність. 

Орлова В.М. Правовий захист суспільного здоров'я від екологічної шкоди  – 
науковий  об'єкт  міждисцислінарного  дослідження  //  Вчені  записки Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – 
Т. 20 (59). – № 1. – С. 168176. 

У статті розглядаються комплексні проблеми відшкодування екологічної шкоди 
здоров'ю  громадян  та  населенню  з  використанням  матеріалів  дослідження  деяких 
галузей знань: медицини, валеології, медичної географії та права. 

Ключові  слова:  здоров'я  населення,  здоров'я  громодян,  валеологія,  медична 
географія,  адаптація  та  стійкість  організма,  предмет  правового  регулювання 
відшкодження екологічної шкоди здоров'ю. 

Погорелов  Є.В.  Загальнотеоретичні  питання  про  форми  удосконалення 
законодавства  //  Вчені  записки  Таврійського  національного  університету  ім.  В.І. 
Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 2227. 

У  статті  досліджуються  загальнотеоретичні  та  загальнометодологічні  питання 
комплексного аналізу форм удосконалення законодавства України. Це необхідно для 
найбільш  доскональної  діяльності  правової  системи,  визначення  найбільш 
оптимальних  шляхів  її  вдосконалення.  Наводяться  доводи  того,  що  систематизація 
законодавства  є  необхідною  вимогою  при  будівництві  правової  держави  та 
ліквідуванні прогалин та колізій в праві. 

Ключові  слова:  законодавство,  правова  система,  формі  вдосконалення 
законодаства, ситематизація 

Присяж нюк  А.Й.  Деякі  аспекти  державного  будівництва  у  галузі 
забезпечення  безпосередньої  демократії  за  проектом  Конституції  УНР  О. 
Ейхельмана.  //  Вчені  записки  Таврійського  національного  університету  ім.  В.І. 
Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 5055. 

Стаття присвячена правовому аналізу окремих аспектів конституційноправового 
регулювання  здійснення  безпосередньої  демократії  в  УНР,  запропонованих  О. 
Ейхельманом  у  авторському  проекті  Конституції  УНР.  Автором  проаналізовані 
погляди  професора  щодо  розподілу  державної  влади  в  УНР,  запропонований  ним 
порядок  побудови  відносин  між  загальнодержавним  центром  та  окремими 
територіями, порядок прийняття самої Конституції. 

Ключові  слова:  конституційноправове  регулювання,  проект  Конституції, 
державне будівництво. 

Редькіна  О.М.  Кримський  крайовий  уряд  С.  Сулькевича  у  сфері 
міжнародного  права  (червеньлистопад  1918  р.)  .  //  Вчені  записки  Таврійського
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національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – 
Т. 20 (59). – № 1. – С. 2832. 

У статті розглядаються проблеми, пов’язані з зовнішньою політикою Кримського 
крайового  уряду  С.  Сулькевича  у  червнілистопаді  1918  р.,  які  виникали  між 
новоствореними  державами  й  урядами  на  території  колишньої  Російської  імперії. 
Аналізуються міжнародні контакти Кримського уряду з Німеччиною й Туреччиною, а 
також контакти з найближчим сусідом – Україною, які були дуже складні. 

Ключові  слова:Кримський  крайовий  уряд  С.  Сулькевича,  зовнішня  політика, 
міжнародні зв’язки. 

Романюк  Л.В.  Деякі  пропозиції  до  питання  встановлення  моменту 
виникнення  посадових  повноважень  у  державних  службовців.  //  Вчені  записки 
Таврійського  національного  університету  ім.  В.І.  Вернадського.  –  2007.  Серія 
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 5660. 

У  статті  вирішується  питання  чіткого  встановлення  моменту  виникнення  у 
державного  службовця  посадових  повноважень.  Автор  звертається  до  питання 
укладення контракту з державним службовцем та висвітлює необхідність включення 
в  адміністративний  акт  про  призначення  особи  на  посаду  в  державному  органі 
пункту,  угоди  про  виконання  повноважень  державної  служби.  Особливу  увагу 
приділено прийняттю присяги державного службовця. 

Ключові  слова:  державний  службовець,  адміністративний акт  про  призначення, 
посадові повноваження, контракт. 

Селезнякова Л.В. Принцип недоторканності житла в теорії та на практиці. // 
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. 
Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 185190. 

У  статті  був  вивчен  ряд  теоритичних  та  практичних  питаннь,  які  присвячені 
принципу  недоторканності  житла.  Розглянули  головні  поняття,  визначення, 
досліджено  місце  та  значення  цього  принципу  в  загальній  системі  принципов 
кримінального процесу. Пропонується рекомендації, які направлені на удосконалення 
роботи слідчого при реалізації принципу недоторканності житла на практиці, а саме у 
час огляду місця події. 

Ключові  слова:  принципи  кримінального  процессу,  принцип  недоторканності 
житла, огляж місця події. 

Семухін  І.Ю.  Економікоправові  аспекти  формування  фінансової  бази 
місцевих  бюджетів.  //  Вчені  записки  Таврійського  національного  університету  ім. 
В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 107112. 

У статті розглядаються проблемні питання міжбюджетних відносин у контексті 
завдань  адміністративнотерриторіальної  реформи  країни.  Головна  увага  приділена 
завданням  формування  стабільної  фінансової  бази  місцевих  бюджетів,  вибору 
оптимального  набору  місцевих  податків  та  зборів  для  підвищення  еффективності 
використання бюджетних ресурсів.
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Ключові  слова:  бюджетна  ситема,  бюджетний  кодекс  України,  державний 
бюджет,  місцевий  бюджет,  міжбюджетні  відносини,  податкова  система, 
загальнодержавні податки, місцеві податки та збори. 

Скакун  О.Ф.  Принцип  єдності  логічного  та  історичного  методів  у 
порівняльному  правознавстві  //  Вчені  записки  Таврійського  національного 
університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 
1. – С. 321. 

Стаття  присвячена  методології  порівняльного  правознавства.  Розкривається 
відношення  метода  та  методологічного  підходу  у  дослідження  проблеми. 
Визначається місце принципа єдності логічного ті історичного методів порівняльного 
правознавства,  що  дозволяє  розмежовувати  предмети  вивчення  порівняльного 
правознавства, історії права, теорії права. 

Ключові  слова:  метод,  єдність  логічного  та  історичного  методів,  предмет 
вивчення, порівняльне правознавство. 

Ст епаненко Т.В. Щодо процесуального положення  осіб,  які  звертаються до 
суду з позовами про захист невизначеного кола осіб // Вчені записки Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – 
Т. 20 (59). – № 1. – С. 146151. 

Проаналізовано особливості процесуального положення осіб, які звертаються до 
суду з позовами на захист прав та інтересів невизначеного кола осіб та запропоновано 
напрямки удосконалення діючого законодавства. 

Ключові слова: позов, позов на захист невизначеного кола осіб, захист інтересів 
суспільства, учасники цивільного процесу, позивач, суб’єкти захисту прав та інтересів 
інших осіб. 

Тимощук О.О. Розширення автономного статусу Каталонії у складі унітарної 
Іспанії за новим Статутом 2006  року. // Вчені записки Таврійського національного 
університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 
1. – С. 199205. 

В  статті  автор  проводить  порівняльний  аналіз  повноважень  Каталонського 
регіону Іспанії за Статутами про автономію 1979 та 2006 років. Наводяться висновки 
щодо  автономного  статусу  Каталонії,  його  юридичних  гарантій.  Автор  дістає 
висновку, що розширення автономних повноважень не загрожує цілісності Іспанської 
держави. 

Ключові слова: автономія, держава автономій, регіоналізм, самоврядування. 

Хавадж и  Д.Р.  Примусові  виселення  окремих  груп  населення  з  території 
Кримської  АРСР  в  роки  Другої  світової  війни  як  об’єкт  історикоправового 
дослідження  //  Вчені  записки  Таврійського  національного  університету  ім.  В.І. 
Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 3944. 

На  підставі  документів  Державного  архіву  Російської  Федерації,  Державного 
архіву  при  Раді  Міністрів  Автономної  Республіки  Крим  досліджуються  примусові
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виселення  окремих  груп  населення  з  території  Кримської  АРСР    в  роки  Другої 
світової війни. Наголошується на тому, що примусове виселення осіб з Криму в 1944 
р.,  що  здійснювалося  за  національною  ознакою,  не  мало  тимчасового  характеру, 
відбувалося в руслі ретельно спланованої політики вождістської верхівки ВКП(б), яка 
нормативно  забезпечувалася  таємними  підзаконними  актами  силових  відомств 
радянського державноправового апарату. 

Ключові  слова:  депортація,  спецпереселенці,  „антирадянські  елементи”, 
спецоперації. 

Худоба В.М. Рішення Конституційного Суду України як джерело цивільного 
процесуального права. // Вчені записки Таврійського національного університету їм. 
В.І. Вернадського.  2007.  Серія «Юридичні науки».  Т. 20 (59). – № 1. – С. 152157. 

Стаття присвячена дослідженню правової природи рішень Конституційного Суду 
України  (далі  КСУ),  якими  він  дає  офіційне  тлумачення  Конституції  та  законів 
України,  а  також  рішень  щодо  конституційності  законів  України  та  інших 
нормативноправових  актів.  У  процесі  дослідження  цього  питання,  автор  статті 
співвідніс компетенцію, зміст та форму діяльності органу конституційного контролю 
з  аналогічними  ознаками  законодавчих  актів.  Даючи  характеристику  КСУ, 
розкриваючи  його  особливості,  проводячи  ретельний  аналіз  його  рішень,  а  також 
проаналізував останні наукові джерела  і публікації  з цього приводу як вітчизняних, 
так  ї  зарубіжних авторів,  судову практику та цивільне процесуальне  законодавство, 
автор дійшов висновку, що до джерел права слід віднести тільки ті рішення, в яких 
Конституційний  Суд  України  дійшов  висновку,  що  той  чи  інший  закон  або 
нормативноправовий акт (повністю або частково) не відповідає Конституції України. 
Таким чином, на думку автора, всі рішення Конституційного Суду України, якими він 
визнає  ту  чи  іншу  норму  цивільного  процесуального  законодавства 
неконституційною,  мають  не  тільки  нормативний  характер,  але  і  є  джерелом 
цивільного процесуального права. 

Ключові слова: джерело, правова природа, рішення, нормативноправовий акт. 

Шиманович О. М. До питання про класифікацію ухвал суду першої інстанції 
в  цивільному  процесі  України.  //  Вчені  записки  Таврійського  національного 
університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 
1. – С. 93100. 

Стаття  містить  комплексний  аналіз  теоретичних  і  практичних  питань, 
присвячених проблемі класифікації ухвал суду першої інстанції в цивільному процесі. 
Детально проаналізовані всі види судових ухвал, з’ясована сутність та значення для 
судової  практики  кожної  ухвали,  яку  постановляє  суд  першої  інстанції. 
Запропоновано класифікувати ухвали суду першої інстанції за змістом на шість груп: 
підготовчі  ухвали;  ухвали,  що  перешкоджають  виникненню  цивільного  процесу; 
заключні  ухвали;  ухвали  суду  з  приводу  винесеного  рішення  та  його  виконання; 
окремі ухвали; ухвали суду, що постановляються  за заявами про перегляд рішень у 
зв’язку з нововиявленими обставинами.
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Ключові  слова:  ухвала  суду  першої  інстанції,  обов’язкові  судові  ухвали, 
підготовчі ухвали, окрема ухвала суду, заключні ухвали. 

Шкляр  Т.О.  Вдосконалення  взаємодії  правової  та  економічної  систем 
суспільства  у  сучасній  України.  //  Вчені  записки  Таврійського  національного 
університету ім. В.І. Вернадського. – 2007. Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 
1. – С. 113117. 

Стаття  присвячена  вдосконаленню  взаємодії  правової  та  економічної  систем 
суспільства в Україні. Аналізуються економічні закони,  які характерні для розвитку 
економіки.  Крім  того,  дається  аналіз  впливу  права  на  економіку,  оцінюється  роль 
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