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Засновник: Національний університет «Одеська юридична 

академія» Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №19018–

7898Р від 25.04.2012 
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Національного 

університету «Одеська юридична академія», протокол №1 від 

29.08.2017 р. 
Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань з 

юридичних наук згідно Наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 153 від 14.02.2014 р. 
 

Вісник Чернівецького факультету Національного університету 

В535   «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 
 2019. – № 2. – 196 с. 

 
Збірник містить наукові статті з актуальних проблем теорії та історії 

держави і права, філософії права; конституційного та муніципального права; 

адміністративного, фінансового, податкового права; цивільного та 

господарського права і процесу; трудового права, права соціального 

забезпечення; аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права; 

кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права; 

кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності; 

міжнародного права. 
Розрахований на викладачів, науковців, практикуючих юристів, 

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, студентів 

та аспірантів юридичних та інших навчальних закладів, а також усіх, хто 

цікавиться сучасними проблемами права. 
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