
 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
 
 
 
 
 

ВІСНИК 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
 

Збірник наукових праць 
 

Голова Редакційно-видавничої ради –  
д-р екон. наук, професор Н. І. Чухрай 

 
Засновано 1964 р. 

 

№ 855 
 

СЕРІЯ: 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів 
Видавництво Львівської політехніки 

2016 



 2 

УДК 378.4:34(066) 
 
У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних 

проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розроблення наукових концепцій щодо вдосконалення 
вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-
наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних 
науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. 

На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, 
цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. 

 
 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету “Львівська політехніка” 
(протокол № 20 від 23.02.2016 р.) 

 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

(серія КВ №13038 – 1922Р від 20.07.2007 р.) 
 

Входить до Переліку наукових фахових видань (юридичні науки), затвердженого МОН України 
 

Електронна версія журналу передається на зберігання  
до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Видання індексується Google Scholar 
Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН 

 
 
 

Редакційно-видавнича рада Національного університету “Львівська політехніка”: 
проф., д-р екон. наук Н. І. Чухрай (голова); 
О. Я. Юрків (відповідальний секретар)   

 

 

 

Редакційна колегія серії “Юридичні науки” : 

Ортинський Володимир Львович – директор Навчально-наукового інституту права та психології Національного 
університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;  

Гарасимів Тарас Зеновійович – заступник директора – декан повної вищої освіти, професор кафедри теорії та 
філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, 
доктор юридичних наук, професор; 

Бортник Надія Петрівна – завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового 
інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 

 
 
 
 

Адреса редколегії 
м. Львів, вул. Князя Романа, 1/3 (19 корпус),  

Інститут права і психології  
Національного університету "Львівська політехніка"  

тел. 097-150-49-77, +380 32 258-30-46  
e-mail: dekanat.nayka@ukr.net 

 
 
 
 

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями 
автори відповідають персонально 

 
 
 
 
 

© Національний університет 
    “Львівська політехніка”, 2016 

 



 3 

Члени редакційної колегії: 
Арабаєв Автанділ Анісович, головний редактор Науково-методичного журналу “Право і політика” (Киргизька Республіка), 

доктор юридичних наук, професор; 
Аркадіуш Леткевіч, екс-ректор Вищої школи поліції в Щитно, екс-заступник міністра внутрішніх справ Республіки Польща, 

доктор економічних наук, професор, полковник міліції у відставці; 
Бисага Юрій Михайлович, директор Інституту держави і права країн Європи Ужгородського національного університету, 

завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист України;  

Білоус Віктор Тарасович, професор кафедри фінансового права Національного університету державної податкової служби 
України, доктор юридичних наук, професор; 

Буріан Олександр Дмитрович, професор кафедри міжнародного права Молдовського державного інституту міжнародних 
відносин, доктор юридичних наук, професор;  

В’єслав-Лукаш Мацєжинський, професор інституту журналістики Варшавського університету, доктор історичних наук; 
Вітушко Володимир Олександрович, професор кафедри адвокатури Білоруського міжнародного університету “МІТСО”, доктор 

юридичних наук, професор; 
Вовк Вікторія Миколаївна, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, 

полковник міліції, доктор філософських наук, доцент; 
Гжегож Ойцевич, професор Вармінсько-Мазурського університету (Ольштин, Польша), доктор гуманітарних наук; 
Глушков Валерій Олександрович, начальник кафедри № 1 Національної академії Служби безпеки України, доктор юридичних 

наук, професор; 
Гула Лев Федорович, доцент кафедри кримінального права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології 

Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 
Гумін Олексій Михайлович, завідувач кафедри кримінального права та процесу Навчально-наукового інституту права та 

психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 
Джоробекова Арзигуль Мамаюнусівна, заступник начальника Академії МВС Киргизької Республіки ім. генерала-майора міліції 

Є. А. Алієва з науки, доктор юридичних наук, професор; 
Жаровська Ірина Мирославівна,  професор кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та 

психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, доцент; 
Загорський Володимир Степанович, директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
академік Академії економічних наук України, член-кореспондент НАН України; 

Канатбек Азіз, статс-секретар Державної служби міграції при Управлінні Киргизької Республіки, головний редактор 
міжнародного науково-практичного журналу “ЗАМАНБАМ ИЛИМ”, доктор політичних і юридичних наук, доцент; 

Канцір Володимир Степанович, професор кафедри кримінального права та процесу Навчально-наукового інституту права та 
психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 

Кельман Михайло Степанович, професор кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології 
Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 

Ковальчук Віталій Богданович, завідувач кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту 
права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 

Копиленко Олександр Любимович, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, академік НАпрН України, заслужений юрист України; 

Личенко Ірина Олександрівна, професор кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та 
психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, доцент; 

Макарчук Володимир Степанович, завідувач кафедри історії держави і права Навчально-наукового інституту права та 
психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 

Марисюк Костянтин Богданович, професор кафедри кримінального права та процесу Навчально-наукового інституту права та 
психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, доцент; 

Маркос Аугусто Маліска, професор Федерального університету штату Парана (Курітіба, Бразилія), доктор соціології права; 
Никифорак Михайло Васильович, завідувач кафедри теорії та історії держави і  права Чернівецького національного  

університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук, професор; 
Омельчук Олег Миколайович, ректор Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор; 
Остапенко Олексій Іванович, заступник директора – декан базової вищої освіти Навчально-наукового інституту права та 

психології Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 
Паньонко Ігор Михайлович, завідувач кафедри цивільного права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології 

Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат юридичних наук, доцент; 
Парпан Уляна Михайлівна, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права 

та психології Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат юридичних наук, доцент; 
Послушни Єжи, ректор Вищої школи права та адміністрації (Жешув–Перемишль, Республіка Польща), доктор юридичних наук, професор; 
Пунько Тетяна Миколаївна, доцент кафедри цивільного і господарського права Академії управління при Президентові 

Республіки Білорусь, кандидат історичних наук, доцент; 
Самсін Ігор Леонович, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів, суддя Верховного Суду України, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України; 
Саракавік Іван Олександрович, кандидат історичних наук, доцент (Республіка Білорусь); 
Сірант Мирослава Миколаївна, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права 

та психології Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат юридичних наук, доцент; 
Сливка Степан Степанович, завідувач кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового Інституту права та психології 

Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 
Стецюк Богдан Романович, професор кафедри загальноправових дисциплін Донецького юридичного інституту Міністерства 

внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, доцент; 
Стецюк Петро Богданович, суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України; 
Токарська Антоніна Семенівна, професор кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології 

Національного університету “Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор; 
Турчак Олександр Володимирович, доцент кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та 

психології Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат історичних наук, доцент; 
Хміль Марек, командувач Центральної школи державної пожежної служби Польщі (м. Ченстохов), старший бригадний генерал, доктор Eng.; 
Хомишин Ірина Юріївна, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права та 

психології Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат юридичних наук; 
Цомпляк Кристіан, професор Карагандинського державного університету ім. Букетова (Казахстан), почесний професор 

Університету Сан-Мартін-де-Поррес в Лімі (Перу), Віце-президент Польського товариства конституційного права; 
Ярмакі Христофор Петрович, начальник кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності Одеського 

державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. 



 542 

 
ЗМІСТ 

 
Ортинський В. Аналіз нормативно-правової основи забезпечення економічної безпеки.................... 4 
 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 
 
Барабаш О. Поняття, межі та види посткримінальної поведінки ....................................................... 13 
Березенко В. Проблеми забезпечення непорушності державних кордонів України........................... 18 
Березовська І. Актуальні питання доступу громадян до публічної інформації та проблеми 

застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації”....................................... 26 
Бондаренко В. Умови ефективності застосування адміністративно-правових норм .......................... 32 
Бортник Н., Єсімов С. Зміст адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень  

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху......................................................................... 38 
Дитюк В. Правовий принцип поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини  

та громадянина в діяльності Національної гвардії України....................................................... 48 
Дніпров О. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади ..................................... 57 
Єсімов С. Право на доступ до інформації – ключовий елемент громадського контролю .................. 63 
Камінська Н., Хлабистова К. Бізнес-обмеження для законодавців як люстраційний захід............... 73 
Магновський І. Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі  

державотворення України ........................................................................................................... 79 
Мороз Н. Адміністративно-правове регулювання здійснення контролю  

у сфері інформатизації .......................................................................................................86 
Остапенко О. Деякі питання розгляду справ про військові адміністративні правопорушення......... 93 
Решота В. Основні підходи до визначення поняття “джерело адміністративного права”...............100 
Радейко Р. Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі ..............................................109 
Хомишин І. Механізм реалізації державної політики в сфері вищої освіти .......................................116 
 

ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
 
Байда Б. Конкуренція у сфері господарювання ..................................................................................122 
Бліхар В. Екзистенція правової допомоги як філософсько-правового феномену ..............................130 
Габаковська Х. Характерні особливості впливу римського права на правові  

системи Західної Європи ............................................................................................................136 
Гарасимів Б. Генеза особистості: фундаментальна проблема буття індивіда....................................142 
Гарасимів Т. Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія “діяльність” та “активність” .....147 
Гарасимів Т., Базарник Б. Антропологічна пролематика у філософсько-правовій традиції .............152 
Гарасимів Т., Базарник М. Методологічна дилема дефініції “соціалізація”  

у філософсько-правових концепціях..........................................................................................158 
Гарасимів Т., Ватаманюк Л. Феномен особистості у філософії неотомізму.....................................163 
Гарасимів Т., Вологіна А. Концепція людської особистості у філософсько-правових школах .........168 
Гарасимів Т., Іванишин Т. Становлення особистості у філософії класичного раціоналізму .............173 
Гарасимів Т., Мартинюк Н. Концепція особистісного становлення індивіда  

у філософських-правових поглядах нового часу .......................................................................177 
Гарасимів Т., Матвійчук І. Особистісний світогляд: гуманістичний концептуалізм ........................182 
Гасанзаде С. Соціальні та біологічні основи правового статусу жінок .............................................186 
Жаровська І.  Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки .........................193 
Кельман М., Коваль І. Методологія дослідження як наукове пізнання..............................................199 
Козак О. Інтеграційний вплив права Європейського Союзу  
на правові системи держав-членів.......................................................................................................205 



 543 

Колич О. Аналіз окремих напрямів наукових досліджень філософсько-правових ідей  
в українській полемічній літературі...........................................................................................211 

Кузиляк В., Яковчук Р., Саміло А., Повстин О., Шишко В. Підходи до розроблення  
та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику.................................218 

Лепех Ю. Питання про співвідношення понять “правотворчість” та “нормотворчість”...................225 
Романова А., Козак О. Природно-правова гармонія існування людини у просторі ..........................232 
Сковронський Д. Глобалізаційні процеси та розвиток соціальної держави .......................................238 
Сливка С. Природне прагнення набуття чеснот: метаантропологічний вимір ..................................245 
Смірнова І. Ідея “індивідуальності”: філософсько-правовий концепт...............................................253 
Токарська А. Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя  

від дня народження М. Грушевського) ......................................................................................259 
Чорнобай О. Доведення (доказ) і спростування як види аргументації ..............................................264 
Чорнописька В. Відродження монастирів студійського уставу в контексті  

релігійно-культурного життя Східної Галичини (1912–1939 рр.) ............................................274 
Шай Р. Проблеми функціонування політичних партій в Україні та шляхи  

удосконалення їхньої діяльності................................................................................................282 
Юрійчук О. Аксіологічний вимір правової культури .........................................................................287 
Ярмол Л. Загальнотеоретична характеристика співвідношення свободи вираження  

поглядів та свободи вираження думки.......................................................................................291 
 

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 
Бедрій М. Судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права .............................301 
Стецюк Б. Трансформація судової системи на українських землях у складі  

Великого князівства Литовського..............................................................................................311 
Терлюк І. Трудові відносини у контексті правової політики українських національних  

державних формацій (1917–1921 рр.): законодавчий аспект ....................................................316 
 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
 
Бліхар М. Правова характеристика стадій бюджетного процесу ......................................................323 
Богів Я. Конституційні аспекти регламентування статусу територіальної громади  

як первинної одиниці у системі місцевого самоврядування .....................................................329 
Гуменний О. Нові суб’єкти судової влади та їхні функції ..................................................................336 
Ковальчук В. Конституція та легітимація державної влади................................................................342 
Ковальчук О. Проблеми визначення стадій виборчого процесу в Україні ........................................348 
Мельниченко Б. Інтеграція у європейські та світові структури  

східноєвропейських держав: перспективи для України............................................................354 
Ременяк О. Між централізмом і федералізацією. Австрійська модель децентралізації  

публічної влади ..........................................................................................................................361 
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 
 
Баїк О. Сутність та ознаки податкових правовідносин в Україні ......................................................367 
Буряк Я. Визнання недійсним іпотечного договору, предметом якого є пам’ятка  

архітектури місцевого значення: проблемні питання ...............................................................374 
Волинець Т. Цивільні правочини як підстави набуття територіальною громадою  

права комунальної власності......................................................................................................379 
Воробель У. Правова природа права на відмову від апеляційної скарги у цивільному  

судочинстві України...................................................................................................................384 



 544 

Добош З. Справедливість у філософсько-правовій думці нового часу ..............................................389 
Дутко А. Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи ....................................................398 
Заболотна Н. Колективний договір: деякі проблеми юридичної техніки  

творення та тлумачення..............................................................................................................404 
Личенко І. Адміністративно-правові основи гарантування захисту законних  

інтересів громадян України у сфері власності...........................................................................410 
Маркович Х. Правова ідеологія як основа формування громадянського суспільства .......................418 
Медведик Л. Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України .........424 
Навроцька Ю. Особливості процесу доказування в наказному провадженні ..................................431 
Остапенко Л. Щодо юридичної відповідальності за порушення гарантій  

та компенсацій суб’єктів трудових відносин в України............................................................441 
Павлів-Самоїл Н. Методологія синергетики у дослідженні міграції..................................................446 
Паньонко І., Ряшко О. Г. В. Лейбніц – геніальний мислитель західно-європейської  

науки і культури (до 300-річчя від дня смерті)..........................................................................451 
Попадинець Г. Правовий статус неприбуткових організацій у господарській діяльності ................458 
Римарчук Р. Основні положення класифікації цивільних правовідносин .........................................464 
Романівка З. Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину........................470 
Ряшко О., Остапенко Л. Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте..........................474 
 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 
 
Бойсан М. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх,  

що зловживають наркотичними засобами .................................................................................481 
Гузела М. Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження:  

деякі аспекти міжнародного співробітництва ...........................................................................487 
Гула Л. Особливості виявлення груп негативного спрямування та їх лідерів  

у кримінально-виконавчих установах........................................................................................494 
Гумін О., Римарчук Г. Зарубіжний досвід запобігання сімейно-побутовим  

насильницьким злочинам щодо жінок правоохоронними органами ........................................502 
Марисюк К. Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване  

(досвід Республіки Білорусь) .....................................................................................................510 
Навроцька В. Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою,  

яка не є її учасником ...................................................................................................................515 
Несімко О. Суб’єкти експертизи заявок на об’єкти промислової власності ......................................522 
Писарчук І. Виявлення ознак нецільового використання бюджетних коштів,  

вчинених службовими особами .................................................................................................529 
Якимова С. Окремі аспекти методики індивідуальної профілактики з неповнолітніми 

правопорушниками.....................................................................................................................537 
 



 545 

CONTENTS 
 
Ortynskyy V. Analysis of legal framework for ensuring economic security .................................................4 
 

ADMINISTRATIVE AND INFORMATION LAW 
 
Barabash О. The concept, scope and types of behavior postkryminalnoyi ................................................13 
Berezenko V. The problems of ensuring the inviolability of state borders of Ukraine................................18 
Berezovska I. Current issues of access of citizens to public information and problems  

of the law of Ukraine “On accesstopublic information”...................................................................26 
Bondarenko V. Conditions of efficiency of applying administrative and legal norms ................................32 
Bortnyk N., Esimov S. The contents of administrative responsibility for offences  

in the sphere of ensuring road safety ...............................................................................................38 
Dytyuk V. Legal principles of respect for, and observance and protection of rights  

and freedoms of individuals the activities of the national guard of Ukraine .....................................48 
Dneprov O. Theoretical and metodological basis of the study of executive power.....................................57 
Yesimov S. The right to access to information – a key element of public scrutiny ......................................63 
Kaminska N., Hlabistova K. Business limitations for legislators as measure of lustration ..........................73 
Mahnovskyi I. The legal interpretation of a regional access in formation of the  

territorial mechanism of Ukraine ....................................................................................................79 
Moroz N. Administrative and legal regulation of control in the field of information ..................................86 
Ostapenko O. Some questions consideration of affairsabout military administrative offences ...................93 
Reshota V. Main approaches to the definition of the “source of administrative law”................................100 
Radeiko R. Types examination of bills in the legislative process .............................................................109 
Khomyshyn I. The mechanism of realization of state policy in the sphere higher education .....................116 
 

PHILOSOPHY OF LAW 
 
Bayda B. Competition in economic activity............................................................................................122 
Blikhar V. Existence legal aid as a philosophical-legal phenomenon.......................................................130 
Habakovska С. Characteristic features of the influence of roman law in the legal  

systems of Western Europe...........................................................................................................136 
Harasymiv T. Human behavior, philosophical and legal reflection “activity” and “activity”....................142 
Harasymiv B. Genesis of personality: fundamental problem being individual .........................................147 
Harasymiv T., Bazarnyk B. Anthropological perspective in the philosophical and legal tradition.............152 
Harasymiv T., Bazarnyk М. Methodological dilemma definition of “socialization”  

in the philosophical-legal concept .................................................................................................158 
Harasymiv T., Vatamanyuk L. Phenomenon personality in the philosophy of neo-thomism.....................163 
Harasymiv T., Volohina A. Concept human personality in the philosophical and law school ...................168 
Harasymiv T., Ivanyshyn T. Formative classical rationalism in philosophy .............................................173 
Harasymiv T., Martyniuk N. Concept personal development of individuals  

in the philosophical and legal views of modern times....................................................................177 
Harasymiv T., Matviychuk I. Personal worldview, humanistic conceptualism .........................................182 
Hasanzadeh S. Social and biological basis of the legal status of women .................................................186 
Zharovska I. Legal socialization at the present stage of development of legal science .............................193 
Kelman M., Koval I. Research methodology as a scientific cognition......................................................199 
Kozak O. European union law integration impact on legal frameworks of its member states ...................205 
Kolych O. The analysis of the individual areas ofthe philosophical and legal ideas  

research in Ukrainian polemical literature .....................................................................................211 



 546 

Kuzylyak V., Yakovchuk R., Samilo A., Povstyn O., Shyshko V. Approaches  
to development and making, management decisions under uncertainty and risk.............................218 

Lepekh J. Tne diference between lawmaking and rulemaking .................................................................225 
Romanova А., Kazak О. Natural and legal the harmony of human existence in spase ..............................232 
Skovronskyy D. Globalization development and social state....................................................................238 
Slyvka S. Natural desire of acquiring virtues: the purpose of the anthropological dimension....................245 
Smirnovа I. The idea of “individuality”: philosophical and legal concept ................................................253 
Tokarska A. The word, which is ensuited to national spirit  

(to 150 years of the birth of M. Gryshevskiy).................................................................................259 
Chornobay O. Proof (evidence) and refutation as types of argumentation ...............................................264 
Chornopyska V. Renaissance studite order in the religious and cultural  

life Eastern Galicia (1912 – 1939).................................................................................................274 
Shai R. Problems of functioning of political parties in Ukraine and ways to improve theiractivities ........282 
Yuriychuk O. Measuring of axiology oflegal culture ...............................................................................287 
Yarmol L. The general theoretical characteristic of relationship between freedom  

of expression and freedom of speech.............................................................................................291 
 

HISTORY AND THEORY OF STATE AND LAW 
 
Bedriy M. Judicial mechanisms in historical types of Ukrainian customary law ......................................301 
Stetsyuk B. Тhe transformation of judicial system on Ukrainian territories being  

a part of the Grand Duchy Lithuanian ...........................................................................................311 
Terlyuk I. Labour relations in the context of regulatory policy of Ukrainian  

national public formations (1917-1921): Legislative aspect ...........................................................316 
 

CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL LAW 
 
Blikhar M. Legal description herd budget process...................................................................................323 
Bohiv Y. Constitutional aspects of the regulation of territorial community status  

as the primary unit in the system of local self-government ............................................................329 
Humennyi О. New subjects of department judicial and their function......................................................336 
Kovalchuk O. Problems definition stages of election process in Ukraine .................................................342 
Kovalchuk V. The constitution and the legitimacy of the state power ......................................................348 
Melnychenko В. Integration into European and world structures countries  

of east central Europe : prospects for Ukraine ...............................................................................354 
Remenyak О. Between centralism and federalization. Austrian model  

for the decentralization of public power ........................................................................................361 
 

CIVIL LAW AND PROCEDURE 
 
Bayik О. Essence and signs of tax legal relations in Ukraine...................................................................367 
Buriak Y. Annulment mortgage contract, which is the subject monument of architecture  

of local importance: issues ............................................................................................................374 
Volynets T. Civil deeds as the grounds for acquiring community property  

right by a territorial community ....................................................................................................379 
Vorobel U. Legal nature of the right to reject appeal in the civil procedure of Ukraine ............................384 
Dobosh Z. Justice in the philosophical and law thought of new time .......................................................389 
Dutko A. Marriage as a legal construction: realities and prospects in the property field ...........................398 
Zabolotna N. Collective agreement: some legal drafting issues of creation and interpretation..................404 
Lychenko I. Administrative and legal basis ensure the protection of the citizens’ legal interests ..............410 



 547 

Markovych K. Legal ideology as a basis of forming civil society ............................................................418 
Medvedyk L. The characteristic of types of administrative jurisdiction  

of the court system of Ukraine ......................................................................................................424 
Navrotska Y. Features of proof process in ordering proceedings .................................................. 431 
Ostapenko L. About legally responsible for breach of warranty or compensation  

of subjects labor relations in Ukraine ............................................................................................441 
Pavliv-Samoyil N. Methodology of synergetics in the study of migration ...............................................446 
Panonko I., Ryashko E. H.V.Leibnic – anoutstandind thinker of western – european  

science and cu hure (devoted to 300 – years since death)...............................................................451 
Popadynets H. Legal status nonprofits in economic activity ...................................................................458 
Rymarchuk R. On the main provisions of civil relations classification.....................................................464 
Romanivka Z. Theoretical basis of classification tools and means of committing a crime ........................470 
Ryashko O., Ostapenko L. Problems of war and peace in the philosophy of Kant, Hegel, Fichte .............474 
 

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE 
 
Boysan M. Criminological characteristics of the drug abused juveniles...................................................481 
Нuzela M. The problem of tracing a suspect in the criminal proceedings: some aspects  

of international cooperation ..........................................................................................................487 
Hula L. Features of exposure of groups of negative aspiration and their leaders  

are in criminally-executive establishments ....................................................................................494 
Humin O., Rymarchuk H. Foreign experience in the prevention of family violence  

crimes against women by law enforcement agencies .....................................................................502 
Marysyuk K. Punishment of limitation of will can be reformed  

(experience of Republic of Belarus)..............................................................................................510 
Navrotska V. Right of appeal of agreement about confession of guiltiness  

by person that is not its participant................................................................................................515 
Nesimko О. Subjects of examination of applications for indastrial property............................................522 
Pisarhuk I. Exposure of the no-purpose use of budgetary facilities of perfect by official persons ............529 
Yakymova S. Some aspects of the individual methods of prevention of juvenile offenders.......................537 



 548 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 
 
 

В І С Н И К 
 

Національного університету 
“Львівська політехніка” 

 
Збірник  наукових  праць  

 
Засновано 1964 р. 

 
 

№  855 
 

СЕРІЯ: 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
 
 
 

Редактори  Оксана Чернигевич, Ольга Грабовська 
Комп’ютерне верстання  Марти Гарасимів, Олени Катачиної 

Художник-дизайнер  Анна Христонько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здано у видавництво 9.11.2016. Підписано до друку 27.02.2017. 
Формат 60×841/8. Папір офсетний. Друк на різографі. 

Умовн. друк. арк. 63,7. Обл.-вид. арк. 50,7.  
Наклад 100 прим. Зам. 160964. 

 

Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р. 

 

вул. Ф. Колесси, 4, Львів, 79013 
тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136 

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua 

 


	160964-1.pdf
	160964_ur-2



