
Право
та державне управління
Збірник наукових праць                                                 виходить 4 рази на рік

Збірник наукових праць 
включено до Переліку наукових фахових 

видань України (категорія «Б») з публічного 
управління та юридичних наук (спеціаль-

ності: 081. Право, 281. Публічне управління 
та адміністрування, 293. Міжнародне право) 

відповідно до Наказу МОН України  
від 17.03.2020 № 409

Засновники:
Класичний приватний університет

Запорізька торгово-промислова палата
Свідоцтво Державного комітету інформаційної 

політики, телебачення та радіомовлення 
України про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації
Серія КВ № 17197-5967Р від 16.11.2010 р.

Видавництво та друк – Видавничий дім 
«Гельветика»

65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Телефони +38 (095) 934 48 28,  

+38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 7623 від 22.06.2022 р.

Журнал ухвалено до друку вченою радою
Класичного приватного університету 
25 травня 2022 р., протокол № 9

Усі права захищені. Повний або частковий передрук 
і переклади дозволено лише за згодою автора і редакції.

При передрукуванні обов’язкове посилання на видання: 
Право та державне управління : збірник наукових праць /  
[за ред. О. В. Покатаєвої]. – Запоріжжя : КПУ, 2022. –  
№ 1. – 238 с.

Редакція не завжди поділяє думку автора 
і не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за 
допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com 

від польської компанії Plagiat.pl.

Редагування: А. О. Бессараб
Технічне редагування та комп’ютерна верстка: С. Ю. Калабухова

Дизайн обкладинки: Я. В. Зоська

Адреса редакції:
Класичний приватний університет

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б.
Телефони/факс: (0612) 220-58-42, 63-99-73.

Здано до набору 06.05.2022.
Підписано до друку 27.05.2022.

Формат 60×84/8. Ризографія. Тираж 300 пр.  
Замовлення № 0622/248.

Головний редактор:
О. В. Покатаєва, доктор юридичних наук,  
доктор економічних наук, професор

Редакційна колегія:
М. М. Бліхар, доктор юридичних наук, доцент

О. П. Гетманець, доктор юридичних наук, професор

В. В. Заблоцький, доктор наук з державного управління, 
професор

О. В. Кіктенко, доктор наук з державного управління,  
доцент

П. С. Покатаєв, доктор юридичних наук,  
доктор наук з державного управління, професор

О. М. Руденко, доктор наук з державного управління,  
доцент

П. В. Хряпінський, доктор юридичних наук, професор

В. В. Шаблистий, доктор юридичних наук, доцент

М. Л. Шелухін, доктор юридичних наук, професор

Влад Вернигора, L.L.M., BA (Hons), MA, DSocSc (Естонія)

2022 р., № 1

© Класичний приватний університет, 2022

Журнал включено до міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща)


