
Підручники, навчальні посібники та наукові публікації В.Б. Саксонова. 
 

№ 

з/п 

Назва Вид Рік 

випу- 

ску 

Співавтори 

Підручники, навчальні посібники, словники 

1 Історія. Навчальний 

посібник для абітурієнтів та 

школярів, які складають 

вступні іспити в юридичні 

ВУЗи України в 1998-

1999 рр. 

Навчальний посібник / Кол. авт. – 

Дніпропетровськ: ДЮІ МВС 

України.  

1998 Журавель Н.О., 

Наріжний Ю.О.,  

Талдикін О.В. та 

ін. 

2 Історія (історія України та 

всесвітня історія ХХ ст.) 

Навчальний посібник для 

абітурієнтів та учнів 

загальноосвітніх шкіл / Кол. авт. – 

Дніпропетровськ: ДЮІ МВС 

України.  

2001 Добробог Л.М., 

Журавель Н.О., 

Талдикін О.В. та 

ін. 

3 Історія України від 

найдавніших часів до 

початку ХХІ століття та 

всесвітня історія ХХ 

століття. Тестові завдання 

для підготовки до вступного 

іспиту 

Навчальний посібник для 

абітурієнтів / Кол. авт. – Д.: 

Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ. 

2006 Васковський Р.Ю., 

Заруба В.М., 

Талдикін О.В. та 

ін.  

4 Податкове право Словник-довідник / Уклад. – канд. 

юрид. наук В. Б. Саксонов. – Д.: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 

– 152 с. 

2007  

5 Податкове право у схемах та 

визначеннях 

Навчальний посібник. – Система 

оподаткування та юридична 

конструкція податку. – Д.: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 

– 60 с. 

2007  

6 Теорія держави і права Навчальний посібник для 

підготовки до держ. іспиту / 

Кол.авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук І.А. Сердюк. -ДДУВС. 

2009 Кучук А.М., 

Сердюк І.А., 

Талдикін О.В.  

та ін. 

7 Комплексний державний 

екзамен з дисциплін 

цивільно-правової 

спеціалізації 

Навчальний посібник для студ. та 

слухачів магістратури / Кол. авт. 

2-е вид. – ДДУВС. – 328 с. 

2010 Лещенко Д.С., 

Литовченко Л.А., 

Чабаненко М.М. 

та ін. 

8 Теорія держави і права Навчальний посібник [для студ. 

вищ. навч. закл.] / Кол. авт. 

(Саксонов В.Б. у складі 

авторського колективу); кер. авт. 

кол. канд. юрид. наук, доц. Ю.А. 

Ведєрніков (Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України, лист 

МОНМС від 22.01.2013  № 1/11-

2013 Ведєрніков Ю.А., 

Сердюк І.А., 

Талдикін О.В. та 

ін. 



516.). – Дніпропетровськ: ДДУВС; 

Ліра ЛТД, – 2013. – 384 с. 

9 Господарське право 

(загальна частина) 

Навчальний посібник / О.М. 

Обушенко, К.І. Чижмарь, Д.В. 

Журавльов, А.В. Коваленко, В.Б. 

Саксонов, Л.В. Межевська, Н.М. 

Обушенко, Л.Ю. Манукова. 

(Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України як 

навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних 

закладів, лист № 1/11-18547 від 

29.11.2013 р.). – Київ: «Хай-Тек 

Прес», 2014. – 352 с. 

 

2014 О.М. Обушенко, 

А.В. Коваленко, 

Л.Ю. Манукова. та 

ін. 

 

10 Теорія держави і права Підручник [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Кол. авт. (Саксонов В.Б. у 

складі авторського колективу); 

кер. авт. кол. канд. юрид. наук, 

проф. Ю.А. Ведєрніков 

(Затверджено Міністерством 

освіти і науки України, лист 

МОН від 22.11.2013 № 1/11-

18020.). – Дніпропетровськ: 

ДДУВС; Ліра ЛТД, – 2014. – 

468 с. 

 

2014 Ведєрніков Ю.А. 

Сердюк І.А., 

Кучук А.М. та ін. 

11 Термінологічний словник з 

господарського права 

Термінологічний словник з 

господарського права (у складі 

авторського колективу). За ред. 

доцента кафедри господарсько-

правових дисциплін ДДУВС, 

к.ю.н., доцента Саксонова В.Б. 

(Рекомендовано  до друку 

науково-методичною радою 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, 

протокол № 2 від 21.10.2014 р., та 

вченою радою ДДУВС, протокол 
від 26.11.2014 р.). – 

Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. –  

109 с. 

 

2014 Амбражей О.А., 

Кахович О.О., 

Чабаненко М.М.  

та ін. 

 

12 Теорія держави і права Підручник [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Кол. авт. (Саксонов В.Б. у 

складі авторського колективу); 

кер. авт. кол. канд. юрид. наук, 

проф. Ю.А. Ведєрніков. 3-е вид. 

перероб. і доп. (Затверджено 

Міністерством освіти і науки 

України). – Дніпропетровськ: 

2016 Ведєрніков Ю.А., 

Сердюк І.А., 

Кучук А.М. та ін. 



ДДУВС, 2016; Ліра ЛТД, – 2016. – 

480 с. 

13 Фінансове право Навчальний посібник [для студ. 

вищ. навч. закл.] / Кол. авт. 

(Саксонов В.Б. у складі 

авторського колективу). 

Рекомендовано до друку Вченою 

радою Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ, протокол № 4 

від 15.12.2016 р.  – Дніпро: 

Видавничо-поліграфічний дім 

«Формат А+», 2017. – 280 с.   

2017 Амбражей О.А., 

Іванова М.І,  

Саксонов В.Б., 

Фокша Л.В. та ін. 

14 Правове регулювання 

відносин власності 

Словник-довідник / Уклад. – канд. 

юрид. наук,  доцент 

В.Б. Саксонов. – Д.: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ. – 2017. 

 

2017  

Наукові статті, тези, матеріали конференцій, семінарів 

15 Вища губернська 

адміністрація на Україні 

напередодні буржуазних 

реформ 

 

Тези. – Матеріали першої 

міжнародної конференції „Наука і 

освіта’98”. Дніпропетровськ – 

Одеса – Кр. Ріг – Київ – Харків. – 

Дніпродзержинськ. Том 26. 

Історія. Політологія. Соціологія. 

Філософія. Придніпровський 

науковий вісник. Видавництво 

„Наука і освіта”. – 1998. – 

С. 1097–1099. 

1998  

16 Организационно-правовые 

аспекты деятельности 

таможенных органов на 

территории 

Екатеринославской губернии 

в середине ХІХ века 

Тези. – Матеріали науково-

методичної конференції 

„Актуальні проблеми підготовки 

фахівців для митної служби на 

сучасному етапі”. Ч. ІІ. – 1998. – 

С. 74–76. 

1998  

17 Служба и быт таможенных 

чиновников Российской 

империи в середине ХІХ века 

Тези. – Матеріали науково-

методичної конференції 

„Актуальні проблеми підготовки 

фахівців для митної служби на 

сучасному етапі”. Ч.  ІІ. – 1998. – 

С. 76–77 с. 

1998  

18 Введение губернской 

системы управления на 

территорию Южной 

Украины  

Стаття. – Вісник Університету 

внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 7. 

Частина   2.   –   С. 132–141. 

1999  

19 Особливості прямого 

оподаткування у фіскальній 

системі Росії ХVІІІ століття 

Стаття. –  Науковий вісник 

Дніпропетровського юридичного 

інституту МВС. – 1999. – № 1. – 

С. 48–54. 

1999  

20 Правове регулювання 

фіскальної політики 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського юридичного 

2000  



Російської імперії на 

території Південної України 

в середині 60-х років ХVІІІ 

століття 
 

інституту МВС. – 2000. – № 2. –  

С. 45–59. 

 

21 Деякі аспекти фіскальної 

політики Російської імперії 

на території Таврійської 

області у 80-ті роки ХVІІІ 

століття 

Стаття. – Вісник Університету 

внутрішніх справ. – 2000. – 

Спецвипуск. – С. 102–105. 

 

2000  

22 Фіскальна політика Росії у 

ХVІІІ столітті: актуальність 

вивчення і проблеми 

дослідження 

Стаття. – Проблеми правознавства 

та правоохоронної діяльності. – 

2000. – № 4. – С. 125–130. 

 

2000  

23 Управління фінансами 

Російської імперії в останню 

третину ХVІІІ століття 
 

Стаття – Вісник Університету 

внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 

11. – С. 186–193. 

2000  

24 Фіскальна політика 

Російської імперії як фактор 

колонізації Південної 

України у середині ХVІІІ 

століття 

Стаття. – Вісник Університету 

внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 

14. – С. 202–207. 

 

2001  

25 Здійснення фіскального 

контролю на території 

Південної України в останню 

чверть ХVІІІ століття 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського юридичного 

інституту МВС України. – 2001.  –  

№ 2. – С. 60–67. 

2001  

26 Правове регулювання 

фіскальних відносин як 

фактор упровадження 

внутрішньої політики 

держави у другій половині 

ХVІІІ століття (на прикладі 

Новоросійського краю) 

Стаття. – Науковий вісник 

Юридичної академії МВС. – 2002. 

– № 2. – С. 41–47. 

 

2002  

27 Особливості та специфіка 

правового регулювання 

фіскальної політики 

Російської імперії на 

території Південної України 

в останню третину ХVІІІ ст. 

Стаття. – Науковий вісник 

Юридичної академії МВС. – 2003. 

– № 1. – С. 273–279. 

 

2003  

28 Організаційно-правове 

забезпечення фіскальної 

політики Російської імперії 

на українських землях: до 

питання про історіографію 

проблеми. 

Стаття. – Вісник Національного 

Університету внутрішніх справ. – 

2003. – № 24. – С. 150–156. 

2003  

29 Державно-правовий розвиток 

Російської імперії в останню 

третину ХVІІІ ст. 

Стаття. – Держава і право: історія, 

теорія, практика: Науковий та 

методичний щорічник кафедри 

теорії та історії держави і права. 

Д.: Юридична академія МВС. – 

2003  



2003. – С. 70–75. 

30 Організаційно-правове 

забезпечення фіскальної 

політики Російської імперії 

на території Південної 

України (остання третина 

ХVІІІ ст.). 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.01 – 

теорія та історія держави та права, 

історія політичних і правових 

учень. – Харків. – 2004. – 241 с. 

2004  

31 Організаційно-правове 

забезпечення фіскальної 

політики Російської імперії 

на території Південної 

України (остання третина 

ХVІІІ ст.). 

Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та 

історія держави та права, історія 

політичних і правових учень. – 

Харків. – 2004. – 20 с. 

2004  

32 Фінансово-правова 

характеристика непрямих 

фіскальних доходів у 

бюджеті Російської імперії в 

ХVІІІ ст. 

Стаття. – Науковий вісник 

Юридичної академії МВС.– 2004. 

– № 3. – С. 107–114. 

2004  

33 Визначення понятійно-

категоріального апарату як 

методологічна парадигма 

юриспруденції 

Стаття. – Науковий вісник 

Юридичної академії МВС. – 2005. 

– № 3. – С. 76–85. 

 

2005  

34 Формування сучасного 

податкового законодавства 

України.  

Стаття. – Право і суспільство. – 

2006. – № 3. – С. 3 – 11. 

2006  

35 Спеціалізовані податково-

правові норми в 

господарському праві 

України 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2007. – № 1. – С. 131–138. 
 

2007  

36 Податкове законодавство 

України: проблеми 

становлення, сучасний стан і 

перспективи розвитку 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2007. – № 2. 

2007  

37 Актуальні проблеми 

наукової періодизації 

державно-правового 

розвитку України. 

Тези. – Права людини: теорія, 

реальність, перспективи: 

Матеріали Регіональної науково-

практичної конференції  

(м. Дніпропетровськ, ДДУВС,  

5 грудня 2008 р.) – 

Дніпропетровськ: ДДУВС, - 2009. 

– 204 с. – С. 139-141.  

2009  

38 Особливості юридичної 

відповідальності у 

фінансовому праві України 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2009. – № 1. – С. 64-75. 

2009  

39 Договір поставки у 

господарському та 

цивільному законодавстві 

України 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. - 

2011. – № 1. – С.129-137. 

2011  



40 Правові особливості 

зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2012. – № 2. – С.252-260. 

2012  

41 Актуальні питання 

визначення права, що 

застосовується до 

зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2012. № 4. – С. 134-142. 

2012  

42 Соціально-комунальні 

зобовязання субєктів 

господарювання як фактор 

забезпечення права на 

працю осіб із обмежено 

працездатністю  

Тези. – Проблеми трудового права 

та проходження служби в органах 

внутрішніх справ: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Дніпропетровськ, 28.02.2013).- 

ДДУВС. – С. 96-98. 

2013  

43 Заходи щодо запобігання 

банкрутству суб’єктів 

підприємництва в Україні 

Тези. - Актуальні проблеми 

правоохоронної діяльності та  

юридичної науки: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Дніпропетровськ, 19-20 верес. 

2013 р.). – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2013. – С.280-283. 

2013  

44 Реалізація принципу 

«автономії волі» сторін (Lex 

voluntatis) у 

зовнішньоекономічних 

договорах (контрактах) 

Тези. - Актуальні проблеми 

розвитку права держави в умовах 

міжнародних інтеграційних 

процесів: матеріали Міжнарод. 

наук.-практ. конф. 

(Дніпропетровськ, 29.11.2013). – 

Академія митної служби України. 

– С.174-176. 

2013  

45 Принципи господарсько-

правової відповідальності в 

Україні 

Стаття. – Науковий вісник 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2013. – № 3. – С. 107-116. 

2013  

46 Особливості неустойки в 

цивільному та 

господарському кодексах 

України 

Тези.  – «Тенденції розвитку 

приватно-правових відносин у 

сучасних умовах»: матеріали 

«круглого столу». 

(Дніпропетровськ, 18.04.2014). – 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ. 
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