АНОТАЦІЇ
Андрєєв О. О. Урахування специфіки злочинної діяльності при формуванні
системи методичних рекомендацій (на прикладі вбивств, вчинених
неповнолітніми). // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 249
254.
Автором показаний взаємозв’язок між методикою розслідування окремого виду
злочинів, кримінальноправовими елементами складу злочину, предметом доказування
й типовими слідчими ситуаціями. В статті підкреслюється необхідність розробки мето
дики розслідування вбивств, вчинених неповнолітніми, як різновиду окремої методики
розслідування злочинів проти життя та здоров’я проти особи. Розглянути основні на
прямки розслідування даного виду злочинів.
Ключові слова: злочинна діяльність, рекомендації, неповнолітні.
Анохін О. М., Ганкевіч В. Ю. До проблеми щодо правових засад хадісів імама
АльБухарі.
// Вчені
записки
Таврійського
національного
університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 5358.
Розглядаються проблеми пов'язані з дослідженням джерел мусульманського права,
робіт класиків шаріату і фікха, перспектив використовування методології
порівняльного правознавства. Особлива увага надана хадісам, другому після Корану
джерелу мусульманського права, їх значенню для сучасної юридичної науки.
Ключові слова: імам АльБухарі, мусульманське право, фікх, хадіси, шаріат.
Башт а А. И. Роль экспертных советов учреждений НАН Украины в экологи
ческих аудитах новых технологий. // Ученые записки Таврического национального
университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 20
(59). – № 2. – С. 211212.
Бевзенко В. М. Поняття і види принципів державного регулювання. // Вчені за
писки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 237243.
У статті, на підставі дослідження праць вченихправників та виходячи із положень
чинного законодавства, розкрита юридична природа принципів державного регулюван
ня. Зокрема, на основі такого аналізу наведено сутнісні ознаки принципів державного
регулювання. Сформульовано поняття цих принципів, викладено їх види та
проаналізовано зміст кожного принципу. Охарактеризовано роль загальних і
спеціальних принципів в процесі державного регулювання.
Ключові слова: державне регулювання, принципи права, адміністративне право,
загальноправові принципи, спеціальні принципи, регулятивний вплив.
Бугаев В. О., Серова А. О. Особливості кримінальної караності військових
злочинів.
// Вчені
записки
Таврійського
національного
університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 130
133.
У статті аналізуються спеціальні ознаки кримінальної караності військових
злочинів, передбачених Розділом XIX Особливої частини KК. При цьому виділяється
два аспекти: особливості призначення загальних видів покарань, передбачених ст.51

KК, а також застосування спеціальних, таких, що призначаються тільки
військовослужбовцям, покарань.
Ключові слова: караність, військовий злочин, виправні роботи, громадські роботи,
службові обмеження для військовослужбовців, дисциплінарний батальйон.
Бурлай Є. В. До питання про можливе семантикоетимологічне значення слова
«право».
// Вчені
записки
Таврійського
національного
університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 1428.
На основі семантичного аналізу слов’янського слова «право» зроблено спробу до
вести походження права як способу соціального регулювання та адекватного
понятійного апарату, зокрема, з практики гострих соціальних конфліктів та унікального
способу їх мирного розв’язання через механізм розсуджування, механізм спору, який
передбачає наявність у його суб’єктів специфічних соціальних якостей. Поняття «пра
во»  гранична серед співставних понять абстракція, яка об’єднує своїм значенням
історичний та соціальний досвід мирного врегулювання гострих конфліктів на основі
неупередженого розсуду і визнання соціальних суб’єктів формально рівними між со
бою.
Ключові слова: конфлікт, суперечка, суд, суб'єкт, право.
Велігодський Д. В. Державні утворення в Криму наприкінці 1918 – в 1920 рр.:
історіографія проблеми. // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 8798.
В статті здійснено аналіз праць науковців, що стосуються дослідження діяльності
урядів С. Крима, Кримської СРР, А. Денікіна та П. Врангеля. Для характеристики
наукової літератури за темою дослідження використано хронологічний принцип його
розподілу, за яким виокремлено три умовні групи, що концентрують у собі розвиток
історикоправової думки післяреволюційного, радянського і пострадянського періодів.
Ключові слова: історикоправова думка, пострадянський, принцип, радянський,
уряд.
Гавриленко О. А. Поняття і норми права власності в античних державах
Північного Причорномор'я (к інець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.).
// Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. –
2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 5964.
Статтю присвячено розгляду характерних рис права власності в античних держа
вах Північного Причорномор’я – Херсонесі, Ольвії, Тірі, Боспорському царстві. На
підставі аналізу нарративних джерел та епіграфічних пам’яток визначено його об’єкти
та суб’єкти. Виявлено спільні риси та особливості права власності у
північнопричорноморських державах порівняно з грецькими метрополіями.
Ключові слова: античність, Північне Причорномор'я, власність.
Ганж а Н. В. До питання про структуру регламенту Верховної Ради
Автономної Республіки Крим. // Вчені записки Таврійського національного універси
тету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. –
С. 244248.
У статті проведений аналіз структури і змісту норм Регламенту Верховної Ради
Автономної Республіки Крим як одного з малодосліджених джерел конституційного
права України.
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Ключові слова: регламент, Верховна Рада, Автономна Республіка Крим, розділ,
глава.
Гафаров Э. Э. Формування політикоправових поглядів Челібжана Челєбієва.
// Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. –
2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 255261.
В статті розглядаються основні етапи формування політикоправових поглядів од
ного із лідерів кримськотатарського національного руху Ч. Челєбієва в контексті
автономістських ідей кримськотатарської політикоправової думки, особливостей роз
витку ідеології кримськотатарського народу і визначенню політичного і ідеологічного
значення цих ідей щодо сучасної законотворчої діяльності.
Ключові слова: політикоправові погляди, національний рух, автономістські ідеї,
ідеологія, законотворча діяльність.
Гончарова
262268
Губанова О. В. Умисел як необхідна ознак а суб'єктивної сторони зґвалтування.
// Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. –
2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 142143.
Визначається значення встановлення наміру при аналізі суб'єктивної сторони
зґвалтування. Розкриваються особливості встановлення наміру при здійсненні ква
ліфікованих зґвалтувань, зокрема, зґвалтувань неповнолітніх.
Ключові слова: умисел; суб'єктивна сторона; формальний склад злочину;
зґвалтування неповнолітніх.
ГУЛИНА ПЕРЕВЕСТИ НА УКРАИНСКИЙ
123129
Гутнік К. В.
167171
Дмит рієнко Ю. М. Формула норми права у контексті синергетики
правосвідомості. // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 913.
У статті вперше пропонується формула норми українського права
Ключові слова: правосвідомість, спадкоємність правосвідомості, формула норми
права, формула української правосвідомості.
Донец О. В. Питання правового визначення екологічного аудиту.
177180
Замула І. В. Природноресурсний потенціал як об’єкт бухгалтерського обліку.
181185
Заулочна С. А. Політикоправові передумови формування Кримської автономії
у
1921 р.
// Вчені
записки
Таврійського
національного
університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 269
280.
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У статті аналізуються основні політикоправові передумови формування
Кримської автономії у 1921 р. Подається стисла характеристика наукової літератури за
темою дослідження.
Ключові слова: автономія, наукова література, політикоправові передумови.
Захарченко П. П.
117122
Канов О. О. Екологічні аспекти економічної політики держави. // Вчені записки
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 199205.
У статті розглядається необхідність формування концепції економічної політики
держави у відношенні до навколишнього середовища, відзначається, що екологічна
складова не зайняла в ній гідного місця. Сформульовано деякі фундаментальні підходи
розробки екологічних основ сучасної економічної політики держави
Ключові слова: економічна політика держави, екологічна складова, навколишнє се
редовище, економікоекологічні інвестиції.
Карраш Хасан. Принятие Лигой Наций мандата на Палестину и его влияние
на возникновение палестинской проблемы в 3040е годы ХХ в. // Ученые записки
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия
«Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 281288.
КАСАТКИН КИТАЕВ
144147
Кащенко С. Г.
2935
Климова
323331
Коновалова В. Е.
Алексей Никифорович Колесниченко  ученый, педагог, создатель научной школы
в криминалистике
332334
Кост руба А. В. Особливості передачі майнових прав, які становлять зміст ко
носаменту, у правовідносинах про передачу майна у власність. // Вчені записки
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 230236.
Стаття присвячена дослідженню коносамента як цінного папера. В публікації на
водиться правова регламентація передачі майнових прав, які становлять зміст коноса
менту, у правовідносинах про передачу майна у власність. Суттєве значення
приділяється розгляду питання цивільноправового регулювання відносин, пов’язаних з
обігом коносамента. Виявлені недоліки в правовому регулюванні відносин пов’язаних з
обігом коносамента, внесені пропозиції по їх усуненню та вдосконаленню чинного за
конодавства, регулюючого суспільні відносини в цій галузі.
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Ключові слова: об’єкти цивільних прав, цінні папери, коносамент, договір переве
зення вантажу.
Лавров В. В., Бобков В. В. Юридина освіта в Кримському університеті ім.
М. В. Фрунзе: факультет суспільних наук. // Вчені записки Таврійського
національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». –
Т. 20 (59). – № 2. – С. 3652.
У цій публікації авторами запропонована історична реконструкція факультету
суспільних наук Кримського університету ім. М. В. Фрунзе. У 1920 – 1921 рр. цей фа
культет займався підготовкою юридичних кадрів. Розробка базується на документах,
знайдених у фондах архівів АР Крим та Російської Федерації, а також на даних преси.
Ключові слова: вища юридична освіта, Кримський університет, факультет
суспільних наук.
Мальцева Є. В. Конституційноправовий статус Автономної Республіки Крим
в Україні (19912000 рр.): історіографія проблеми. // Вчені записки Таврійського
національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». –
Т. 20 (59). – № 2. – С. 6980.
В статті аналізуються творчі здобутки провідних вітчизняних і зарубіжних
правознавці та істориків з питань національнодержавного будівництва, становлення та
еволюції кримської автономії у складі України, розмежування повноважень між держа
вою та автономією.
Ключові слова: автономія, держава, еволюція, національнодержавне будівництво,
розмежування повноважень.
Махкамов О. Э.
155160
Михайлов М. А. Николай Сергеевич Бокариус. // Ученые записки Таврического
национального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические
науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 335339.
Мухин Г. Н., Каразей О. Г., Исют инФедот ков Д. В. Использование дерматогли
фики в экспертных исследованиях. //
148154
Мухин И. Г. Особенности первоначального этапа раскрытия и расследования
хищений цветных металлов.
161166
Орлов Н. А. Устойчивое развитие и экологический аудит (правовой аспект).
345346
Пашнєв Д. В. Властивості комп'ютерної інформації і особливості збирання
комп'ютерних слідів. // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. –
С. 289293.
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У статті розглядаються властивості комп'ютерної інформації як доказу і у зв'язку з
цим позитивні та негативні особливості процесу збирання і дослідження слідів
комп'ютерних злочинів.
Ключові слова: доказ, комп'ютерний злочин, комп'ютерний слід.
Пашнева
294299
Пащеня В. М. До питання участі органів прокуратури й суду з коренизації у
Кримській АРСР у 1920х рр. // Вчені записки Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). –
№ 2. – С. 99104.
Одними з найбільш важливих органів державного будівництва в Кримській АРСР,
які мали потребу в коренизації, були прокуратура й суд як найбільш близько пов'язані з
народом. У царський час суд вершили представники російського дворянства, природно
в інтересах імущих класів. Особливістю Криму було й те, що в татарському селі це
завдання вирішувало, частково, мусульманське духівництво на основі законів шаріату,
знову ж, як правило, в інтересах заможної частини. З встановленням радянської влади у
Криму почався процес створення нової системи суду й прокуратури в інтересах і з
числа представників трудящих всіх національностей, насамперед його корінної частини.
Метою даної статті є аналіз ходу створення й коренизації радянської системи суду й
прокуратури Кримської АРСР у 1920х рр.
Ключові слова: коренизація, правосуддя, прокуратура, радянський суд.
Поляков І. І. Теорії розуміння сутності об’єкта правовідносин. // Вчені записки
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 112116.
Стаття присвячена теоріям зрозуміння сутності об'єкта правовідносин. З даного
питання існує дві основні теорії: моністична (теорія єдиного об'єкта) і плюралістична
(теорія множинності об'єктів). Виходячи з першої теорії, об'єкт правовідносин повинен
мати здатність до реагування на правовий вплив, а через те, що на це здатне тільки
людська поведінка, її і необхідно визнати об'єктом прав та обов'язків. В свою чергу,
плюралістична теорія об'єкта правовідносин реально відображає різноманітність
існуючих правовідносин, спирається на факти. Вона дає можливість показати
різноманіття об'єктів правовідносин, а не зводити їх тільки до поведінки зобов'язаної
особи.
Ключові слова: моністична теорія, об'єкт права, об'єкт правовідносин, суспільні
відносини, плюралістична теорія.
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Ровинська К. І. Актуальні питання корпоративного управління у банках та
інших небанківських фінансових установах. // Вчені записки Таврійського
національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». –
Т. 20 (59). – № 2. – С. 300306.
У статті розглядаються проблеми формування корпоративного управління в
Україні, зокрема у банках та небанківських фінансових установах. Інтерес до цієї
проблематики викликаний новизною та недослідженістю цього питання в наукових
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колах, а також винятковим впливом корпоративного управління в установах
фінансового сектору на функціонування ринкової економіки країни. Одночасно
розглядаються причини неналежного корпоративного управління і його невідповідність
світовим стандартам. Крім цього, визначаються фактори впливу банків та небанківських
фінансових структур на інвестиційну привабливість шляхом застосування прогресивної
практики корпоративного управління. І, нарешті, запропоновані шляхи вирішення
визначених проблем корпоративного управління в установах фінансового сектору за
участю банків та небанківських фінансових установ.
Ключові слова: управління, банк, небанківські установи.
Розумович І. М. Правові проблеми організації та проведення екологічного
аудиту об’єктів підвищеної небезпеки при їх приватизації й банкротстві. // Вчені
записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 190193.
Стаття присвячена дослідженню правових проблем організації і проведення
екологічного аудита об’єктів підвищеної небезпеки при їх приватизації й банкротстві.
Досліджен сучасний стан законодавства про приватизацію, банкрутство з точки зору
проведення в цих процесах екологічного аудиту, виявлені його недоліки. Важливе місце
в науковій статті відводиться пропозиціям про внесення змін в діюче законодавство
України.
Ключові слова: об’єкт підвищеної небезпеки, проведення екологічного аудиту,
банкрутство, приватизація.
Рискельдієва Л. Т. Поняття «annoyance» і «полезные советы» в деонтології Дж.
Бентама.
// Вчені
записки
Таврійського
національного
університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 38.
Стаття реконструює контекст вживання базового поняття нормативнопрактичної
частини учення Дж. Бентама – поняття annoyance. Він задається критичним ставленням
засновника деонтології до ідеї обов’язку ф також його прагненням сформулювати
моральні принципи у найбільш м’якій формі – у формі поради.
Ключові слова: деонтологія, нормативність, моральна філософія, етика.
Ришкова Л. В. Екологічний аудит як правовий засіб охорони особливо цінних
земель. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.
– 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 186189.
Скакун Ю. В. Особливості правового регулювання фінансування видатк ів
рекреаційних підприємств АРК в сучасних умовах. // Вчені записки Таврійського
національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». –
Т. 20 (59). – № 2. – С. 206210.
Робота містить аналіз правового регулювання видатків рекреаційних підприємств
як за рахунок бюджету різних рівнів, так і за рахунок альтернативних джерел.
Розглядається вплив сформованої системи управління на фінансування рекреаційних
підприємств, які мають власну базу розміщення. А також у роботі аналізується стан
наукової розробки проблеми фінансування рекреації як самостійної галузі господарства.
Ключові слова: рекреація, рекреаційна діяльність, видатки на рекреаційні
підприємства, державна система управління.
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Скворцова О. В. Відмежування кримінально караної порубки лісу від
аналогічного адміністративного делік ту. // Вчені записки Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). –
№ 2. – С. 134141.
У статті здійснюється пошук критеріїв розмежування незаконної порубки лісу як
злочину і як адміністративного правопорушення. Серед таких критеріїв виділяються:
підстава кримінальної і адміністративної відповідальності, ознаки і особливості складів
даних видів правопорушень. Автор дійшов висновку, що межа між злочинами і
адміністративними правопорушеннями певною мірою умовна і рухома.
Ключові слова: порубка лісу, екологічне адміністративне правопорушення.
Ст аріцин О. В. Військові та охоронні функції кримськотатарських лейб
гвардійських підрозділів (1827 – 1890 рр.). // Вчені записки Таврійського
національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». –
Т. 20 (59). – № 2. – С. 307310.
У статті розглядаються військові та охоронні функції кримськотатарських лейб
гвардійських підрозділів. Службовців залучали до виконання функцій охорони життя
вищих посадовців держави під час військових дій. До того ж, кримськотатарські лейб
гвардійці використовувалися і у якості військовослужбовців при проведенні бойових
операцій.
Ключові слова: лейбгвардія, кримські татари, функції, охорона.
Тимощук О. О. Автономія як організаційноструктурний принцип побудови
Іспанської держави. // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 311316.
Офіційно сучасна Іспанія за формою держаного устрою є унітарною державою.
Але фактично країна складається із різноманітних автономних утворень. І сьогодні
можливо стверджувати, що втілення принципу автономії відносно територіальних
одиниць усіх рівнів дозволило врегулювати національнокультурні протиріччя
неоднорідного іспанського народу одночасно із збереженням державної цілісності.
Ключові слова: автономія, унітарна держава, цілісність.
Тлущак Ю. М. Податковий апарат монархії Габсбургів в Закарпатті. // Вчені
записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 8186.
Стаття описує історичні причини становлення та особливості розвитку, організації і
діяльності податкового апарату монархії Габсбургів в Закарпатті. Відображені
відмінності та особливості формування і функціонування податкових органів та їх
подальший вплив на становлення податкової системи.
Ключові слова: податковий апарат, податки.
Холопова Е. Н. Судебнопсихологическая экспертиза по гражданским делам:
проблемы, возможности и тенденции развития. // Ученые записки Таврического на
ционального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические нау
ки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 213229.
Чеховська М. М., Воронін С. А. Особливості проведення екологічного аудиту на
залізничному транспорті України. // Вчені записки Таврійського національного
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університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). –
№ 2. – С. 194198.
Шкляр Т. О. Загальнотеоретична концепція правової системи суспільства:
основні положення. // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. –
С. 105111.
В статті розглядаються основні положення концепції правової системи України,
зроблено аналіз, узагальнення та класифікація існуючих точок зору відносно поняття
“правова система суспільства”, досліджені елементи та компоненти правової системи,
види та зміст функцій правової системи суспільства.
Ключові слова: правова система, елементи, компоненти правової системи, функції
правової системи.
Ярошевська Г. М. Предмет договору про надання юридичних послуг. // Вчені
записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Серія
«Юридичні науки». – Т. 20 (59). – № 2. – С. 317322.
В статті розглядаються нові елементи у договорах про надання юридичних послуг,
які є відносно новими в цивільному обігу та відповідно в судовій практиці. Автор
відзначає, що більшість спорів за даною категорією породжується через надання
юридичних послуг. В статті детально аналізується досить цікавий приклад з судової
практики, що дозволяє показати актуальність проведеного дослідження.
Ключові слова: юридичні послуги, судова практика, цивільні правовідносини.
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