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ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ
ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В умовах розбудови України на демократичних, правових засадах одним із головних
завдань для неї є всебічне забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та
громадянина, підтримка суспільного порядку та захист соціальних цінностей... [1, c.
25].
Література
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Анотація
Подорожній Є. Ю. До питання принципів формування інституту
юридичної відповідальності. – Стаття.
У статті розглянуто поняття і сутність принципів у розрізі правової науки та
теорії державного управління, запропоновано визначення та перелік основних
принципів формування інституту юридичної відповідальності.
Ключові слова: юридична відповідальність, принципи, принципи державного
управління, принципи права, принципи юридичної відповідальності.
(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).
Summary
Podorozhnii Ye. Yu. To the issue of formation principles of the institute of legal
responsibility. – Article.
The article discusses the concept and essence of the principles in terms of legal
science and public administration theory, it is proposed the definition and list of basic
principles of formation of institute of legal responsibility.
Key words: legal responsibility, principles, principles of state governance, principles
of law, principles of legal liability.
(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

СЕКЦІЇ ЖУРНАЛУ
01 Теорія та історія держави і права;
02 Конституційне та муніципальне право;
03 Цивільне та господарське право і процес;
04 Трудове право, право соціального забезпечення;
05 Екологічне і земельне право;
06 Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;
07 Кримінальне право, кримінологія;
08 Кримінальний процес, криміналістика;
09 Міжнародне право.
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