
 

 

 

 

 

 

 

 

Заснований 

у 2009 р. 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації  

Серія КВ № 15436-4008 ПР 

22 червня 2009 р. 

 

Адреса редакції: 

Україна, 69600, 

м. Запоріжжя, МСП-41, 

вул. Жуковського, 66 

 

 

Телефон  

для довідок: 

(061) 289-12-98 

 

Факс: (061) 289-12-98 
 

 

 

 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Запорізький національний університет» 

Міністерства освіти і науки України 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вісник 
Запорізького національного 

університету 
 

 

 

Юридичні науки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 2015 



 

 

Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні 
науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – № 3. – 183 с. 
Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet вченою радою ЗНУ 
(протокол засідання № 3 від 29.09.2015 р.) 
Згідно з Постановою Президіїї ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р.; Наказ МОН 
України № 1528 від 29.12.2014 р. збірник внесений до переліку наукових фахових 
видань (юридичні науки). 
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА: 

Головний редактор  – Коломоєць Т.О., доктор юридичних наук, професор 

Заступник  
головного редактора  – Колпаков В.К., доктор юридичних наук, професор 

Відповідальний редактор  – Лютіков П.С., доктор юридичних наук, доцент 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Ануфрієв М. І. 
Бевзенко В. М. 
Биргеу М. М. 
 
Віхляєв М. Ю. 
Заєць А. П. 
Долницький Б. 
 
Дугенець О. С. 

– доктор юридичних наук, доцент 
– доктор юридичних наук, доцент 
– доктор юридичних наук, професор 

(Республіка Молдова) 
– доктор юридичних наук, доцент 
– доктор юридичних наук, професор 
– доктор юридичних наук, професор 

(Республіка Польща) 
– доктор юридичних наук, професор 

(Російська Федерація) 
Ібрагімов С. І. 
 
Комзюк А. Т. 

– доктор юридичних наук 
(Республіка Таджикистан) 

– доктор юридичних наук, професор 
Кузенко Л. В. 
Кузьменко О. В. 
Курило В. І. 
Куц В. М. 
Лукашевич В. Г. 

– кандидат юридичних наук, доцент 
– доктор юридичних наук, професор 
– доктор юридичних наук, професор 
– кандидат юридичних наук, професор 
– доктор юридичних наук, професор 

Манн Томас 
Мельник Р. С. 
Пєтков В. П. 
Пирожкова Ю.В. 
Приймаченко Д. В. 

– доктор наук, професор (ФР Німеччина) 
– доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 
– доктор юридичних наук, професор 
– кандидат юридичних наук, доцент 
– доктор юридичних наук, доцент 

Сабадаш В. П. – кандидат юридичних наук, доцент 
Самойленко Г. В. 
Сильченко М. В. 
 
Сквірський І. О. 
Тихомиров О. Д. 
Шевченко А. Є. 
Шишка Р. Б. 

– кандидат юридичних наук, доцент 
– доктор юридичних наук, професор 

(Республіка Білорусь) 
– доктор юридичних наук, доцент 
– доктор юридичних наук, професор 
– доктор юридичних наук, професор 
– доктор юридичних наук, професор 

Ярмиш О. Н. – доктор юридичних наук, професор 

© Запорізький національний університет, 2015 


