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РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВЕ ВИДАННЯ
[Правова доктрина України : 5 Т. – Харків : Право, 2013]
Актуальність рецензованого наукового видання складно переоцінити, адже воно
вміщає аналіз питань, що лежать у різних площинах юридичної науки. Колектив авторів
даного видання торкається питань загальнотеоретичної та історичної юриспруденції,
аналізує публічно-правову доктрину України, детально розглядає доктринальні питання
приватного права України, екологічного, аграрного та господарського права, також
зупиняється на стані, проблемах та шляхах розвитку кримінально-правових наук в
Україні. Таке широке та ґрунтовне охоплення різноманітних правових питань в одному
друкованому виданні можна побачити дуже рідко.
В перебігу висвітлення доктринальних питань правової науки авторський колектив
вдається до аналізу понятійного апарату досліджуваних питань, визначає окремі його
риси. Фундаментальність дослідження проявляється в аналізі існуючих проблем одразу у
декількох площинах – правосвідомості, нормотворчості та правореалізації. Такий підхід
дозволяє всебічно розглянути всі етапи розвитку суспільних відносин, врегульованих
нормами права. Це створює підґрунтя для вироблення читачами власної моделі поведінки
в тих або інших ситуаціях з урахуванням фундаментального досвіду наукової спільноти.
Поряд із розглядом загальних правових питань надзвичайно пильна увага у виданні
приділяється проблемам створення економічного підґрунтя діяльності усіх державних
інституцій. Мова йде про формування публічних грошових фондів коштів, за рахунок
яких держава отримує змогу виконувати різноманітні функції соціальної, оборонної,
освітньої, захисної та інших спрямованостей. Зачіпаються питання організації збору
коштів у державний та місцеві бюджети, їх подальшого розподілу та витрачання. Всі ці
складові є предметом фінансово-правового регулювання, яке тісно пов’язане з усіма
іншими напрямами регулювання – конституційного, адміністративного, цивільного,
кримінального тощо.
В рецензованій роботі поряд із фундаментальною теоретичною розробкою багатьох
нагальних актуальних правових питань пропонуються конкретні шляхи практичного їх
вирішення. Авторським колективом запропоновано як зміни до чинного українського
законодавства, спрямовані на усунення існуючих проблем правового регулювання
широкого кола суспільних відносин, так і запровадження нових правових механізмів, які в
змозі суттєво підвищити як ефективність дії національного законодавства, так і рівень
довіри членів суспільства до багатьох державних інститутів.
Автори у виданні зачіпають проблеми, які лежать не тільки в площині
законослухняної поведінки суб’єктів суспільних відносин, а й торкаються проблем їх
деліктної поведінки. При цьому справедливо робиться наголос на необхідності створення
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належного правового регулювання діяльності членів українського суспільства, появи
ефективної правової моделі управління суспільством, яка б мінімізувала можливість
виникнення конфліктів, а у разі їх виникнення – мінімізувала потенційні наслідки
економічного, соціального та морального плану.
Підсумовуючи характеристику наукового видання «Правова доктрина України»
варто наголосити на його унікальності, що проявляється у надзвичайно широкому колі
проаналізованих правових питань та чітко сформованих пропозиціях практичної
спрямованості. Наукове видання «Правова доктрина України», безумовно, має бути на
полиці кожного науковця та державного службовця.
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