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РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫ В Ы
Тимощ ук О.В., Рег ушевський Е.Є.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПАСТЕРНАК О.М. “ СУБ’ЄКТИ
МУНІЦИПАЛЬНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИКИ” : – СЕВАСТОПОЛЬ, 2007.
Одним з найбільш примітних явищ у становленні та розвитку демократичної дер
жавності в Україні є відродження місцевого самоврядування як принципово нової сис
теми організації публічної влади на місцях та, на цій основі,  формування
муніципального права як самостійної галузі права України. Сьогодні муніципальне
право – це галузь права, яка динамічно розвивається. В основі її формування знаходять
ся об’єктивні матеріальні передумови, які пов’язані насамперед з наявністю само
стійного для муніципального права предмета правового регулювання як особливої
сфери суспільних відносин, які виникають на базі тієї системи самоорганізації людей,
яка визнається та функціонує за місцем їх проживання. Саме складність матеріального
змісту, багатогранність та комплексність самоврядних (муніципальних) відносин обу
мовлюють особливості відповідної галузі права.
Слід констатувати, що сучасна вітчизняна теорія конституційного та
муніципального права не приділяє належної уваги суспільним відносинам у сфері
місцевого самоврядування, зокрема в юридичній науці на теперішній час відсутній їх
комплексний суб’єктний аналіз.
Розглядаючи специфічні риси правовідносин у сфері місцевого самоврядування,
авторка аналізує принципи закріплення та реалізації правосуб’єктності суб’єктів право
відносин у сфері місцевого самоврядування. Заслуговує поваги авторська теоретична
конструкція співвідношення понять «суб’єкт конституційного права», «суб’єкт право
відносин у сфері місцевого самоврядування» та «суб’єкт місцевого самоврядування» та
їх порівняльна характеристика.
У монографії висвітлюються теоретичні засади правового статусу суб’єктів
муніципальноправових відносин в Україні, питання їх класифікації та специфіка пра
восуб’єктності. Аналізуються принципи закріплення та реалізації правосуб’єктності
суб’єктів муніципальноправових відносин. Досліджено особливості правосуб’єктності
окремих суб’єктів муніципальноправових відносин в Україні: Українського народу,
територіальних громад, інших соціальних спільностей, фізичних осіб, держави та
адміністративнотериторіальних одиниць, органів державної влади і органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб, інших суб’єктів правовідносин у сфері місцевого
самоврядування.
Концептуальні підходи монографічного дослідження можуть бути використаними
в законопроектній діяльності, правотворчій роботі органів місцевого самоврядування.
Ряд положень можуть бути корисними у процесі вдосконалення існуючого законодав
ства про місцеве самоврядування. Матеріалі монографії можуть використовуватися у
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навчальному процесі, а саме – при викладанні курсів конституційного права,
муніципального права, теорії держави і права тощо.
Монографічне дослідження кандидата юридичних наук Пастернак Олени Мико
лаївни «Суб’єкти муніципальноправових відносин в Україні: проблеми теорії та прак
тики» вбачається актуальною та такою, що фактично носить методологічний характер,
відповідає вимогам, що надаються до робіт монографічного характеру та може бути
рекомендована до друку.
Надійшла до редакції .01.11.2007 р.

330

