
населених nунктів - певними сільськими, селищними, міськими: рада

ми, а за межами населених пунктів - певними органами викопавчої 
влади. Після: проведення розмежування земель державної й комуналь
ної власності розпорядження землями державної власності здійс11Юва
тимуть згідно з ЗК України органи виконавчої. зЛ:ади, а землши 
комунальної власності - органи місцевого самоврядування. Такі нзйа
!СfУЗЛЬніші на сьогодні шrrання землеустрою при розмежуваІОІі зе
мель. 

Список літератури: 1. Андрейцеє B.J. Правові засади земельної реформи і пр!ІІІаТИ
зації земель 11 Україні: Навч.-прахт. посібник.- К.: knma, 1999. - 320 с. 1. Бондар О.Г. 
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ЗЕМЕЛЬВО-ПРАВОВІ СПОРИ 
В ПРОЦЕСІ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Запровадження аграрної й земельної реформ протяrом понад 10 ро~ 
ків викликало суrrєві зміни в аграрних і земельних правовідносинах, 

яЮ певною мірою, набувають ринкової спрямованості. Ці правовідно· 
сини є відносно самостійними за своїм характером. Разом із тим nри 
здійсненні сільськогосподарського виробництва базовими є земельні 

nравовідносини, оскільки земля в сільському гоподарсrві - основний і 
незамінний засіб внробницгва. У процесі реформування вони набува· 
ють певної специфіки й новизни, а це, у свою черrу, впливає на вИЮU\

вення конфліктних ситуацій, предметом яких є земельні ділянки ЧІf 
nрава на них. Фактично йдетьск про виникнення нової категорії земе

льних спорів. У загальноприйнятому розумінні земельним споро~ 
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. 
sв!.жаєц.ся особливий вид.правових відносин щодо розв'язання конф.. 
ліІ<ТУ, прв'~аного З nорушенням суб'~~ивних праВі законних imepe. 
сів ~;;щс;нщсі~, зем~льиих діля~ок, землекорис;rу:в~чів,) Тому чисщ оре. 
ІіДарі~ та інших суб' ~І.<Ті~ земельних правовіщюсин. · · · 

Якщо брати за основу сутиі~ь такого внзначеіооі цього 'спору, то 
1\онфШІ.<ТНі ситуЩії, що _вИИИІ<аЮТь у процесі реалізації земеЛ'ьИ()ї · ~ 
ФОрми, можуть бути віднесені до категорії земельнИх спорів. Bo!fR.; 
зокрема, пов'язані з проведенням приватизації землі, mрнманиям зе. 

мель~ сертифікаrів і ~ідведеиням ділянок в натурі (на місцевОСТі) 
які стали об'єктами права . приватної · власності громадян України. у 
таких ·коnфліЮЮІХ · ситуаціях виникає необхідність захисту їх земель.. 
ИИХправ. _ 

Згідно з чинним законодавс;т.вом спори, з приводу паювання земещ, 
t<олективної власності, а також спори, цов' язані з в:цділенням земещ... 

иих· чаеток: ·(nаїв) у натурі, ·та деякі інші вирішуються в судовому no.. 
ряДКу [4, с.269, 288]. На сьо:rодіІі··-вони набули значиого поширеННІ: 
Узаrальненщ_l судової пракщки п,оІ<азало, що з проаналізованих 11235 
цивільних справ 6790 становлять саме сnори щодо приватизації земщ_ 
її усnадкування, 3355- передачі nриватизованої землі в оренду, 33 _ 
відшкодування збитків, завданих П власНикам, 1057 - nорушення пра. 
вил добросусідства nри користуванні · нею. Багато сnорів виникає та
кож з приводу одержання сертифікатів на земельну частку (пай) [14, 
с.27]. . . 

Про акrуальність піrіань, що стосуЮться забезпечення земельна 
прав суб'єктів у nроцесі ''Здійснення аГрарних перетворень, свідчать 1 
останні nарламенrсьЮ слухітя "Про стан дотримання законодавСТІІ 
України щодо видачі державних актів_ на nраво прива-rкої власності 8 
землю, сертифікатів на ~емелЬuу ·іщ6-Ісу (пай) та їх обігу; цро дотрІ
манш законоДавсТва Уіфаїни щодо· виділення у натурі, ·використанна-J 
обігу земельних ділянок сільськоrосподарськоrо призначення", а 
якИх було зазuаЧен6, іцо, nочинаючи з 1992 р. в Україні приватизова81 
15~-~fмЛН. З~мeJfi.mix Діті:Нок Площею 3,4 млн. га. Але за Цей же '4іс 
13идіuю mUh~1 2,9 мЛН: державниХ аКТів на право приватної власності • 
З~мJПО,· що СТ'аисівm'ь лише 25;4% від числа rромадІО!, ·m npнвantf' 
вали свої земеЛьні діЛЯНІ(и, і 22 % - яКі :мають право на таку Щ:Н-tва11-
зЗЦіЮ [3, с. 5]. · .:;.. .._, · 

· Проблеми щодо вврішення земе.Jrі.ниХ спорів уже були об'єtсrааІ 
на)тКов_Их досліджень'. Зокрема, віівченНю цих питанЬ Присвячені праі 

· і:().' Ікоющької [5], В .І . Романова [Н)1; м:Осокіна [8] та ін. Однак; ф 
х6вvю4и значні зміни в земельному Законодавстві, проведекия земеіt 
. НОЇ. реформи, можемо КОНСТатувати; 'іцо В ЗеМеЛьНИХ правовідноСИВІJ 
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сталися значні зміни, зумовлені відмовою від виюпочної державної 

власностj, .~ зІ?А{лю, зак~і;Іодавчим закріnленням ~н~;жиниості · Фо.І?м 
власності на. цеЦ . об'єкт природи. Тому в сучасЩІ(f.. умовах поnереДНі 
досліджеНня проблем внрішення земельних сnорів хоча й мають важ
JП[Ве зна~ення:, все . ж таки nотребують нового· nогляду й наукового 
вивчення. 

·"'з -t·' .. , \ . 

OкpQfi цитання:, що в~:;.ь у npgцect .а~арних nеретворень, 
досліджуються сучасними науковцями відnовідної галузі [6; 7; 9; 11]. 
Разом із тим практиКа розв'язання земельних сnорів nотребеє поДаль
шого аналізу і ~·ясу~ния їх юридичної nрироди з ме-гою утО~ения 
методі-в "і nід'\одів щодо їХ рqзв 'яза'Ння. · · · 

.~eмo·ruo 'вивч~НИЯ, П<>~у~;J~Ме~~ cnog~! JIICi В~Ь ! 
nроцес1 ЗДІИсне~ня земельно.1 реформи, ;Jorqx;мa ·! . ~рному ceкr?pt. 

• • • • • .,. • ........ .. . • -~ •• ) ''" • о 

Названа категорІ,JІ: спорІв ~JІЯІЩЯ~ься в рtзнщ аспеуqах: при сЮІадаіІнІ 

списку-до~~!о/ ,д~ дер._ж.авноr~ almt"~a Пр.~о ~ол~ІО-~іі~ї. в~асн~~~~а 
землю; ПР~. отрІЩ"аюп ~~адя:щ~ми земельних_ сертифнсаnв 1 видшенЮ 
земельної ді~ в натурі (на місцевості) -!9щ~: Подібні сnорИ хара'к
теризуються сnецИфічними .. особливостя:ми, яісіJ~~о~ свій' Прёі~) 
.наступном~. . . u · • • .• • . . , , 

СертифІкат на земельну частку (пан) - нове nравове nоюптя, не 
відоме раніше чинному законодавству. Введення його в обіг nов'~Зано 
з прийняттям Указу,Президента" Украї~ вЩ 10 листопада J994 р. "Про 
н~відкладні заходи щодо nрискорення земельної реформи у сфері 
сі~ськоrосnодарс~кого виробннцтва" - [15 ; 1994.- N!!176.- с.2], який 
фактЛ.Що запо~тКував приватизацію земель сільськоrосподарськоrо 
nризначе~. На його підrрунті почала здійсНюватися передача земель 
сільс.і.когосnодЗі>ськоrо призначення з державної , в колеrіивну 
власність· Юі)Идичних осіб - сільськщосподарських ТоВаровИрОбнИків . 
Н?Ступннй .Указ Президента Українн ' ''Про порядок паюаан'ня: земель, 
ne~ у 1\ОЛеКТИВну . . власність СіЛЬСЬКОГ()СПОдарСЬКИМ 
nідПР;єм'ст~і організаціям'' від 8 серпня 1995 р. [15; 19!}5.- N!!l21. ·
c.3] став базовим для паювання земель. Після передачі останніх )""1tо
леuивну власНіСтЬ ' зrідіrо з цим' Уісазом було ї1ровеДенІ) визнаЧеіrfія 
розміру. Земельної частки (паю) кожн<;>го суб'єкта. з В.ІІДаЧеЮ й9Му 
іменного с~ртифІr<ата на право на цю земЛю. Паювання ·з~мель . саме й 
nередбачало вИзначення розміру земельної 'ЩСТКН (паіо) І! ко.Лекіивній 
власності на землю кожного члена (в тому числі й nе~сі'онqщ) ко:Лек-
11mного сільськогосnодарського підПриємства, ксіоnері11.Щу: аКЦіонер-. . . . .. - ... .. \· -~ . 
Horo товариства без видшення земельних дtлянок у натурІ (на 

~~ісцевості). Земельний сертифікат- це докУМент, ЯісИй песвідЧУЄ riJ?a
вa особи на земельНу частку (пай) і містить віДомосТі про і1варnСтЬ' і 
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розмір в умовних :кадастрових гектарах. Відnовідно до Указу земель118 
частка (пай) могла виступати об'єктом лише таких дій ії власника, ц 

купівля-продаж, дарування; міна, успадкування й застава. У подаЛІ,.. 
шому згідно з законодавством їі можна було передавати в оренду. Qr.. 
же, такі дії зводяться лише до правомочності власНйІ<а розпоряджатисж 
земельною часткою (па:єм). Зрозуміло, що таке тлумачення правомоч. 

ності власника земельної ·частки (nаю) не є тотожним правомочноСТі 
власника земельної ділянки, який має право не тільки розnоряджатися, 
а й володіти, користуватися нею. 

За своєю сутністЮ такий сертифікат фактично надає право ·вимоnr 
виділення ·в наJУРі (на місцевості) земельної ділянки власникові зе

мельної частки (паю) . Право ж власності на цю ділянку засвідчуєтьсt 

державним актом на право приватної власності на землю . То ж, вихо
дячи з чинного законодавства, можемо стверджувати, що найбільІІІ 

доцільним способом розпорядження земельною часткою (nаєм) є 

виділення ії в наJУРі у вигляді земельної ділянки і отрим<)ННЯ замісn 

земельного сертифіката державного акта на право nриватної власносtі 

на землю : адже лише він гарантує право власності, що дозвоJІ.ІЄ 

суб'єктові в повному обсязі реалізувати свої права щодо належної iiQo. 
му земельної ділянки. 

У зв' язку з реорганізацією колективних сільськогосподарських пiJt. 

приємств у ринково орієнтовані структури згідно з Указом Презндеиrа 
України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформуваНІІІ 
аграрного сектора економіки" від З грудня 1999 р . [15; 199. - N2 230.
с. 4] відбувалася масова передача власникамн земельних часток (паїв) 1 

оренду сільськогосподарським приватним, приватно-орендним Ш.. 
пр:иємствам, сільськогосподарським товариствам з обмеженою відпо

відальністЮ та ін. Водно~ас з огляду на вимоги Закону України ·'Про 
оренду земель", [15; 1998. -N2 204. - с. 1] який об 'єктом оренди вважає 

• І • • • 

лише земельну ДІлянку, виникає питання про nравом1рюсть передаЧІ І 

оренду земеЛьних чаСТQк (паїв). Адже вони (як умовна частка землі, 
роЗміри й ~сце розташуВання якої на місцевості не визначено) фактв
чно не можуть бути об'єісrом оренди. Але, незважаючи на це, наказОІІ 
Держкомітеrу України по земельних ресурсах від 17 січня 2000 р., .N'! 5 
затверджена й зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23 лютоrо 
2000 р., N2 104/4322 форма Типового договору оренди земельної част
ки (паю) (14, ст.331]. Така снтуація вимуШена, а зумовлена вона необ
хіДністю забезпечення інтересів власників земельних сертифікатів. 3 
урахуванням тимчасового характеру сертифіката на законодавчо)&J 

рівні. створюються умови, за яких земельна частка (пай) стає nредмо' 

том оренди . 
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Відповідно до У.казу Президента України від 8 серnня 1995 р. "Про 
порядок nаювання земель, nереданих у колективну власність сільсько~ 

госnодарським nідприємствам і організаціям" nраво на земельний nай 

набули всі особи, які були членами колективних сільськоrосnо,мрс~~ 
ких nідnриємств на моме:нт nаювання землі і яких внесено до списку; 
що додається до державного акта на nраво колективної власності на 

земто. Отже, хоча nроцеси nаювання земель і здійснено, але ж nрава 
значної частини громадян (сільсьІ<Нх жителів) залишилися nорушени~ 
ми або ж невизначеними. 

Як видно з названого У.казу, для набуття nрава па зем~ну частку 
(пай) необхідно, n~nepшe, щоб особа була членом .колепив!Іоrо сіль
ськогосnодарського nідnриємства, по-друге, - внесена до ~nиcl<Y осіб, 
що додається до державного акта на nраво колективної власнос;rі на 
земmо, і, nо-третє, щоб nідnриємство одержало . зазначений акr. Але 
зазначені вище умови не зав)ІЩИ витрнмуються:·. буває. ·Щ() nісля рі
lUення загальних зборів членів недержавного сільськогосподарського 
nідприємства державний акт на право колективної власності тривалий 
'Іас Не ВИДаЄТЬСЯ або ДО моменту ЙОГО видачі ІрОМадяНИИ ПОМер Тli\ .. i_lf,, 
!<рім того, трапляються випадки, коли такий акт було одержано юри~ 
ДіfЧНою особою після вибуття з членів колективного сільськогоспо
дарського підприємства громадянина, що був внесений до списку, до
даного до нього. Таким чином, цей громадянин не набуває права на 
земельну частку (пай), оскіль:ки виникнення суб'єктивного права 
Іtов 'язується з обов'язковою видачею державного акта иа право колек~ 
11fвної власності конкрет:рої юридичної особи і включення rpoм,~-
Ira ДО СПИСІ<у-додатку ДО ЦЬОГО акта. · . ····. 

·, ·.· Паtовання здійстоється тільІ<И nісля передачі земель у .колектИвну 
11JІасність конкретній юридичній особі, що підтверджується державним 
<11\fом на nраво колективної власності. Можливі й інші ситуації. На.
ІtрІП<лад, якщо . на момент видачі сертифікатів особа, яка була раніше 
11lіесена до списку, доданого до держЗІшого акта на nраво колективної 
ІІJІасnості на землю, згодом вибула із членів колективноrо сільськоrос
ttодарського підприємства, вона не втрачає права на пай і може зверта
'~'Іrся до заrаЛьтіх зборів цього підnриємства за реалізацією свого. дра
ІІа . . .. 
. Хоча наявність сертифіката і дає nідстави. для.отримання земельної 

:Jlлнки на місцевості, dднак, як свідчить nрактика. його власник. я:кий 
1 ~ив бажання отримати земельну діяляпку в натурі, ч&сто стикається 
с ?евними труднощами. У та~а~х виnадках теж порушуqься 
Уб єктивне nраво власника на земельну частку (пай). 
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Найчастіше позови про- · право на земельну частку (пай) 

пред' являють спадкоємці nомерлих батьків, які в період розпаюва~ 
були колгоспними пенсіонерамн і з різних причин не були внесені .цо 
списків осіб, доданих до державного акта на nраво колективної влас. 

ності на земто, або якщо й були внесені, то на час видачі сертифіка'J'8 
уже nомерли. ' ., · · 

Оскільки земmо одержано у зв'язку з проведенням П розпаюва11111, 

виникає потреба з'ясувати, чи було у спадкодавця· право, ЯІ<е мог.110 
усnадковуватися. Верховний Суд України у своєму рішенні по сnравц 
про земельні спори дотримуєrься позиції, що у випадках, коли до о.цо. 

ржання державного axra на право колективної власності на земmо І 
складення в установленому пор.ццку списків членів холективноrо сі.Jп,.. 
ськогосподарськоrо підприємства, які мають право на пай, член цього 
підприємства помер, частка землі на нього не виділяється і, зрозуміло. 
спадкування виключається {12, с.29}. Земельний nай також можуn 

одержати спадкоємці тих членів колективних сільськогосподарсьkJІ:k 

підприємств, які ·мали таке право, але померли до моменту видачі зе. 

мельних сертифікатів. . . , 
Розв~язання таких спорів у правозастосовчій діяльності BИJ<JJНiall 

охремі складнощі. Це ·ПСВИОЮ МіроЮ ПОЯСІПОЄТЬСЯ ТИМ, ЩО правоJі 
приписи стосовно вирішення цієї категоріі земельних сnорів недое» 

налі. Законодавство містить положення щодо цього nитання, але ВОJІ8, 
на жаль, неоднозначно тлумачаться, а окремі з них наві'tЬ ·nротиріча6 
одне одному, характеризуються неузгоджеиі<mа, переповнені відсНJJОоо 
чнимн нормами тощо, що, у ·свою чергу, стає досить · суттєвою перо

шкодою для захисту nорушених чи оспорюваних nрав. і.зщюнних-інrе-
ресів громадян. :н~.: 

Практика ж nоки що не сформувала єдиного nідходу стосовно • 
рішення земельних сnорів у· процесі-аrрарних перетворень .. ОчевНДНІ8 
залишається те, що ця Кзtеrорія спорів з урахуванням труднощів * 
розв'язання, -але необхідності забезnечення земельних прав .громада, 
неодмінво ··nовннва :вирішуВа:rнся в судовому порядку. Таку" пrоиціа 
займає Державний І«>мітет УкраШи' по земельних· ресурсах, . який 
"Методичних·рекомевдаціях щодо паювання -земель, -nереданих у_.. 

лектнвну власність сільськогосnодарським nідприємствам і організа.Jі. 
ям" (4, с.266-269] і в "Методичних .рекомендаціях щодо порядку nept' 
дачі земельної частки (nаю) в натурі із земель колективної власноСІЇ 
членам колективних сільськогосподар~<tьких nідnриємств і організаціІ' 
(4, с.281-288] закріnив правові приписи щодо доцільності розв'язаНІІІІ 
названої категорії сnорів саме в судовому пор.ццку. Згідно з ПостаJІО' 
вою Верховної Ради України "Про nрискорення земельної реформи 11 
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!ІРJ{Ватизацію землі" від 13 березня 1992 р. [1, ст.З55) нормаПІВні до
І()'Ментн і вІ<аЗівкн цього ореану з питань рефорМ)'ВаННЯ земельних 
відНосин, JІК.і не суперечать законодавству України. є обов 'язковими 
J1IVI внконання місцевими органами влади й уnравлі1001, власниками 
землі й землекористувачами незалежно від форм влас~~:ості й відомчІ?ї 
І!Іl.JІеЖНОСТЇ . 

Практика свідчить, що nоновленю: nорушених земельних прав 

суб ' єктів у судовому nорцку є більш ефеІСТИВинм, КВ8Jrіфіжоваинм. До 
речі. треба мати на увазі, що Конституція УІ<рЗЇИИ (cr.124) віднос~ь 
до судової юрисдикції всі без виюrrку спори. у тому числі й зеwелью. 

Крім судового виріmеНШІ земельних спорів чинне законодавство 
nередбачає й адміністративний. Зокрема, органами місцевого самовря
дування відповідно до ч.З ст.158 Земельного кодексу Україин 
розв ' язуються конфлікти щодо меж зем:ельних діляно~е, які перебува
ють у власності й користуванні громадян, додерЖЗННІ останніми пра

вил добросусідства, а також розмежуванни меж районів у містах. 
Певними nовноважеВЮІМИ щодо розrтщу зе~ельннх спорів 

наділені органи виконавчої влади з nитань земельних ресурсів. Зrідно з 

ч.4 ст. 158 Земельного кодексу України вони вирішують КQнфлі.Істи 

стосовно меж земельних ділянок за межами населеНІІ)( пуІПСІ'ів, вста
новлення обмежень у використанні земель і земельних сервіtуrів. 

· У сучасних умовах, різноманіття і складносtі земе.nьних відносин, 
їх принциnової новизни сnіввідношення між адмініСІративним і судо
вим розглядом земельних спорів nоІІНННО зміюоваntся ка kОрИСТЬ 
останнього. Тенденція до поширенНJІ цього процесу Звайпша своє від
биrгя: в постанові Пленуму Верховного CyJIY України "Про прапику 
застосування судами зем~ного законодавства при розгтщі цивільних 

справ" від 25 rрудня 1996 р. [2, с. 2], в ЯІСій даються рекомендації щодо 
вирішення. Однак перелік земельних спорів, JOri підл.nаюn судовому 
розгляду, вказаний у зазначеній постанові, на сьоrодніnпrій день є до
сить неnовним, а окремі їі nоложення не відповідають вимогам нового 
Земельного кодексу України. 

Аналіз правозастосовчої практики щодо · розв'!ЗЗJІКя питань npo 
nраво особи на земельну частку (пай) поіазує~ ·що в різнні)>еrіоиах 
країни' судами заС'І'Оt'овуються неоднакові nідхоДи до розrлsщу відпо
відних nозовів. На жаль, сnецифіка цієї категОрії спорів не знайшла 
належного обгрунтування й у згаданій постанові Верховвого CyJIY 
України. · 

Наведене свідчить про нагальну потребу у досліджеюrі й узагаль
ненні судової практиІ<И, яке могло б знайти своє відображення і бути 

Закріnлене новою. ~~ов~ю .. ~е~ Верховвого CyJIY України. 
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Адже чинна постанова не дає однозначних відповідей з приводу біль
шості питань, що виникають nри вирішенні земельних сnорів, 

nов'язаних з реформуванням в аграрному секторі. 

За сучасних умов розв 'язання земельних конфліктів залишаєтьс• 
суттєвою проблемою не лише для громадян, а й для судових органі•. 

Це є · паслідком недостаПП>ої nравової вр~.J:У-льовщюсті земельних від
носин, відсутності єдиного підходу до їх ~ирішення і, як уже зазнача

лося, деяких неузгодженостей нормативно-nравових актів. УказаІІа 
обставина стає суттєвою перешкодою для захисту порушених чи .оспо. 

рюваних nрав і законних інтересів громадян; · У зв'JJЗку з цим ·варто 

було б всебічно розглянути nропозиції деяких пр.авників щодо СТВQ.. 
рення спеціалізованих земельних судів, яким. ЯК· вбачається, більІDІ 

під силу глибоке вивчення і кваліфіковане вирішення земельних спа. 

рів. Про доцільність існування таких судів СJІідчать. також не тільq 
історичний досвід України, а .й практика деяких зарубіжних країн. 
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СУБЬЕКТВЬІЙ СОСТАВ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЗКОЛОГИЧЕСКОГОПРАВА 

Аюуальность разработки поставленной проблемьІ определяется необ
ходнмостью установления точного и последовательного понимания суб-

132 


	ЗМІСТ
	Лозо В.И. Развитие правового регулирования экологии городов в программах Европейского Союза об охране окружающей среды
	Шигаль Д.А. До питання розробки інституту мирових суддів у процесі підготовки судової реформи 1864 р. в Російській імперії
	Шевченко О.І. З історії створення і діяльності революційних трибуналів в Україні: до постановки проблем
	Чуйко З.Д. Національна безпека у світлі втілення національних інтересів: конституційний аспект
	Скібіна О.О. Конституційні гарантії права громадян України на участь в управлінні державними справами
	Серьогіна С.Г. Порядок формування уряду за різних форм правління
	Челомбітько Л.В. Организаційно-правові форми реалізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні в Україні
	Любченко П.М. Громадянська активність - основа розвитку місцевого самоврядування в Україні
	Кібенко О.Р. Глобальна реформа корпоративного права ЄС
	Яроцький В.Л. Механізм цивільно-правового регулювання відносин у сфері випуску й обігу цінних паперів: особливості і співвідношення іншими засобами правового впливу
	Полтавський О.В. До питання про представницьку природу відносин у договорі морського агентування
	Сидельников Р.Н. Самозащита гражданских прав: ретроспективный взгляд и виды на будущее
	Кудрявцева В.В. Інвестиційне законодавство України: напрямки вдосконалення
	Гусаров К.В. Суб`єкти права апеляційного оскарження в цивільному процесі
	Ярошенко О.М. Щодо вдосконалення актів Президента України в сфері регулювання соціально-трудових відносин
	Прилипко С.М. До питання предмета права соціального забезпечення
	Шульга М.В., Уркевич В.Ю. Правові аспекти фермерського землевикористування 
	Лісова Т.В. Землеустрій як правова форма розмежування земель
	Лейба Л.В. Земельно-правові спори в процесі аграрних перетворень
	Анисимова А.В. Субъектный состав естественного экологического права
	Соколова А.К. Щодо питання про поняття рослинного світу
	Коваленко Л.П. Система і перспективи правового становища органів управління у сфері екології і природних ресурсів
	Устименко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування
	Шилін М.О. Співвідношення допиту й оперативного опитування: теоретичний і практичний аспекти
	Мірошников І.Ю. Процессуальне положення прокурора в апеляційному суді
	Галан В.О. Міжнародне правонаступництво України стосовно громадянства колишнього СРСР
	Касинюк О.В. Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді
	Гончаренко Е.А. Принципы международно-правового статуса беженцев
	Мирошниченко О.А. Эвтаназия - проблема международно-правового и национально-правового регулирования
	Невельська-Гордєєва О.П. Психологічне підгрунтя нормативного вибору



