
Заснований у квітні 2015 р.

Співзасновники –
Головне територіальне управління
юстиції у Херсонській області;
Одеський державний університет
внутрішніх справ;
Асоціація нотаріусів
Херсонської області

Зареєстрований
Міністерством
юстиції України

Свідоцтво
Про державну реєстрацію
серія КВ № 24402-14242ПР 
від 28.12.2019 р. 

Виходить шість разів на рік.
Мова видання: українська
та англійська.

На підставі Наказу Міністерства освіти 
та науки України № 627 від 14.05.2020 р. 
(додаток 2) журнал включено  
до Переліку наукових фахових видань України  
категорії «Б» у галузі юридичних наук 
(081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

Адреса редакції:  
вул. Потьомкінська, 42/14 
м. Херсон, Україна, 73000

Міністерство 
юстиції України 

Головне територіальне 
управління юстиції 

у Херсонській області 

Міністерство 
внутрішніх справ України 

Одеський державний університет 
внутрішніх справ 

Асоціація нотаріусів 
Херсонської області 

Юридичний 
бюлетень 

Випуск 17

Частина 1

Видавничий дім
«Гельветика»
2020



Редакційна колегія:
Головний редактор – Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
цивільного, господарського та екологічного права Інституту соціальних та гуманітарних наук Націо-
нального технічного університету «Дніпровська політехніка»

Аброськін В’ячеслав Васильович, кандидат юридичних наук, ректор Одеського державного універси-
тету внутрішніх справ 
Албул Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри оператив-
но-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ
Бабенко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, декан факультету підготовки фахів-
ців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ
Бондар Валерія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного 
права та адміністративного процесу Херсонського факультету Одеського державного університету 
внутрішніх справ
Галунько Віра Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, заступник декана Херсонського 
факультету Одеського державного університету внутрішніх справ
Ізбаш Катерина Сергіївна, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Одесь-
кого державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
Ісмайлов Карен Юрійович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кібербезпеки та інформа-
ційного забезпечння Одеського державного університету внутрішніх справ
Катеринчук Іван Петрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного 
права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ
Легеза Євген Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністратив-
ного та митного права Університету митної справи та фінансів
Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністратив-
ного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету вну-
трішніх справ
Резніченко Семен Васильович, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського держав-
ного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор
Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністра-
тивного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України
Шкута Олег Олегович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри професійних та спеціаль-
них дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ
Vlad Vernyhora, L.L.M., BA (Hons), MA, DSocSc, Lecturer in International Relations, School of Law, Tallinn 
Technical University (Tallinn, Estonia)
Hans-Joachim Schramm, Prof. Dr. habil., Hochschule Wismar University of Applied Sciences Technology, 
Business and Design Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Wismar Business School Philipp-Müller-Straße 
(Wismar, Germany)

Редколегія не завжди поділяє погляди авторів публікації 

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення 
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

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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