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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ
ТЕХНІКИ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
О. В. Патлачук
Розглянуто стан досліджень питань юридичної техніки у дореволюційному періоді
та часи існування СРСР. Проведена періодизація наукових праць у радянський період
шляхом виділення трьох етапів, які різняться за кількістю та спрямованістю
проведених досліджень. Показано взаємозв’язок між розробками в сфері теорії
юридичної техніки і їх використанням у сфері природоохоронного права.
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STATE OF RESEARCH
OF LEGAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
O. V. Patlachuk
The state of researches of questions of legal technique in the pre-revolutionary period
and the times of existence of the USSR are considered. Periodization of scientific works
in the Soviet period was carried out by distinguishing three stages, which differ
in number in the focus of the conducted research. The relationship between
the developments in the field of legal engineering theory
and their use in the field of environmental law is shown.
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