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У збірнику розглядаються актуальні питання теорії держави та права, цивільного права, 
адміністративного права та адміністративної діяльності, проблеми протидії злочинності, 
юридичної психології та ін. 

Для науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів 
та студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також всіх тих, хто ціка-
виться питаннями розвитку науки та права. 
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