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Головне територіальне управління
юстиції у Херсонській області;
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внутрішніх справ;
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Міністерством
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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»).
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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. 
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та студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також всіх тих, хто цікавиться 
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