
ЗМІСТ
 
АКТУАЛЬНО
 
Григорій СЕРЕДА
Із виступу на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України, 
присвяченому питанням добору, розстановки, професійної підготовки та 
виховання кадрів, 15 квітня 2008 року
 
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
 
Тетяна КОРНЯКОВА
Про вдосконалення законодавчого визначення об’єктивних ознак злочинного 
забруднення об’єктів навколишнього природного середовища
 
Геннадій МУРАШИН, Олександр МУРАШИН 
Правові акти прокуратури України: деякі сучасні аспекти їх підготовки та 
застосування
 
Наталя ЯРМИШ 
Про межі допустимості поширювального тлумачення кримінального закону
 
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
 
Андрій БОЙКО 
Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні
 
Євген НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ 
«Тіньова» економічна діяльність у системі чинників корупції 
 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
 
Тетяна КАГАНОВСЬКА 
Шляхи удосконалення законодавства про державну службу
 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
 
Іван ГРИЦЕНКО 
Деякі питання розвитку наукових поглядів на інститут адміністративної 
відповідальності
 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС
 
Оксана СЕВРУК 



Здійснення прокуратурою представництва в адміністративному судочинстві
 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ
 
Іван БОГАТИРЬОВ 
Протидія тероризму: кримінально-виконавчий аспект
 
Володимир МЕЛЬНИЧОК 
Зовнішній і внутрішній прояви мотивації антисоціальної поведінки винного та 
потерпілого в структурі злочину
 
Андрій ЯЩЕНКО 
Проблемні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
примиренням із потерпілим
 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 
Геннадій ГЛОБЕНКО 
Процесуальні особливості закриття провадження у кримінальній справі щодо 
померлого
 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
 
Валентина СЛОМА 
Особливості виконання обов’язків за гарантією
 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
 
Наталія ЯКИМЧУК 
Поняття та правова природа бюджетного зобов’язання
 
ПРОКУРОРСЬКА ТА СЛІДЧА ПРАКТИКА
 
Юрій ДЬОМІН 
Посилення прокурорського нагляду за розслідуванням кримінальних справ про 
товарну контрабанду – крок до посилення економічної безпеки держави
 
Віктор СУХОНОС
Взаємодія прокуратури з органами виконавчої влади
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
 
Віргіліус ВАЛАНЧУС
Деякі міркування щодо дисциплінарної відповідальності суддів (закінчення)
 



ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
 
Василь КІСЕЛИЧНИК 
Нормотворча діяльність органів міського самоврядування та міське право 
громади Львова (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.)
 
ПРОКУРОРСЬКА  РИТОРИКА
 
Ольга ОЛІЙНИК 
Прокурорська риторика як комплексна міждисциплінарна наука
 
ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Марина РУДЕНКО 
Представництво прокурора в адміністративному суді: поняття, сутність і 
проблеми
 
Інна ЯНЧЕНКО 
Прокурорський нагляд на досудовому слідстві при провадженні слідчих дій з 
ознаками кримінально-процесуального примусу
 
ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА
 
ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ
 
Хроніка міжнародних зв’язків 
 
Шановні автори!


