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ПЕРСОНАЛІЇ 

 

 

ВІТАЄМО ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ ІЗ ЮВІЛЕЯМИ! 

 

 

КОСТИЦЬКОГО Василя Васильовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 20 червня 1956 р. у с. Заріччя Надвірнянського  

р-ну Івано-Франківської обл. У 1978 р. закінчив юридичний факу-

льтет Львівського державного університету ім. Івана Франка (нині 

– Львівський національний університет ім. Івана Франка). У 1980–

1984 рр. навчався в аспірантурі Інституту держави і права АН 

СРСР у Москві. У 1990 р. закінчив інженерно-економічний факу-

льтет Львівського лісотехнічного інституту. З 1978 р. по 1987 р. 

працював у Львівському облвиконкомі: спочатку інструктором 
організаційно-інструкторського відділу, а потім помічником за-

ступника голови облвиконкому. Протягом 1987–1991 рр. – на ви-

кладацькій роботі у Львівському лісотехнічному інституті. У 

1991–1993 рр. – заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища 

України та старший експерт від України з питань екології та водних ресурсів у Європей-

ській економічній комісії. З 1993 р. по 1994 р. – завідувач кафедри теорії та історії дер-

жави і права Прикарпатського державного університету ім. Василя Стефаника. У 1996–

2002 рр. – член Парламентської Асамблеї Ради Європи, віце-президент групи Європей-

ської народної партії та Християнської демократії ПАРЄ. З 1999 р. по 2002 р. – директор 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України (нині 

– Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України). У 2002–2006 рр. – керівник 

Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи. Народний депутат України І, 

II, III скликань (1993, 1994,1998–2002). У 2002–2004 рр. – Перший заступник Голови 

Державної судової адміністрації України. У 2004–2005 рр. – заступник Міністра фінан-

сів України, потім начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування На-

ціонального університету державної податкової служби. У 2007 – 2008 рр. – директор 

Інституту повітряного і космічного права Національного авіаційного університету (нині 

– Юридичний інститут). З 2008 по 2015 рр. – голова Національної експертної комісії 

України з питань захисту суспільної моралі. З 2015 р. по теперішній час – професор ка-

федри теорії права і держави Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук «Проблеми вдосконалення управління охороною навколишнього середовища 

на рівні області» (спеціальність 12.00.06), у 2004 р. – доктора юридичних наук «Еконо-

міко-правовий механізм охорони навколишнього середовища: теорія і практика» (спеці-

альність 12.00.06). Вчене звання професора присвоєно у 1994 р. Дійсний член Українсь-

кої екологічної академії. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук 

України (нині – Національна академія правових наук України) у 1993 р., дійсним членом 

(академіком) – у 2017 р. 

Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 

«Ради народних депутатів і навколишнє середовище» (у співавт., 1984), «Місцеві Ради і 

раціональне природокористування» (1989), «Природа і закон» (у співавт., 1992), «Лісове 

право України: навчальний посібник» (1991), «Лісове право України» (1998), «Організа-
ційно-правовий механізм регулювання в галузі охорони довкілля» (1997), «Екологічне 

законодавство України» (1998), «Право і релігія» (2000), «Релігія і церква» (2001), «Еко-

логія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовий механізм 

охорони навколишнього середовища в Україні)» (2001), «Оподаткування: економіка, 

право, екологія» (2003), «Промислово-фінансові групи: вдосконалення правового регу-
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лювання» (2003), «Україна та Європейський Союз: перспективи, переваги і проблеми 

євроінтеграції» (у співавт., 2006), «Електронна торгівля (правовий аспект)» (у співавт., 

2007), «Податкове право (податкова система України)» (у співавт., 2009), «Повітряне 

право України: навчальний посібник» (2011), «Правовая система Украины: история, сос-

тояние и перспективы: в 5 т. Т. 4: Метологоческие основы развития экологического, зе-

мельного, аграрного и хозяйственного права» (співавт., 2011, 2013 (англ.), «Екологічне 

право України: підручник» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні 

проблеми екологічного, аграрного, господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 

(англ.), «Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері використання та 

охорони надр: науково-практичний посібник» (у співавт., 2015), «Природоресурсне пра-

во України: навчальний посібник» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична ен-
циклопедія: у 20 т. Т. 14 : Екологічне право (у співавт., 2018), «Правова наука України: 

сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021). 

Брав участь у розробці проекту Конституції України. Співавтор майже 250 проек-

тів законів України, зокрема: «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про статус гірських населених пунктів», «Про тваринний світ», «Про Конституційний 

Суд України», «Про судоустрій», «Про Вищу раду юстиції», «Про кваліфікаційні комісії 

суддів», «Про суддівське самоврядування», «Про власність», «Про охорону атмосферно-

го повітря», «Про основи цивільного захисту населення». 

Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правни-

ків». Головний редактор журналів «Екологічне право України», «Малий і середній біз-

нес (Право, Держава, Економіка)», «Соціологія права», член редакційної колегії науко-
вого видання «Слово Національної школи суддів України». Був членом науково-

консультативних рад при Вищому господарському суді України та Вищому адміністра-

тивному суді України, громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України, 

науковим консультантом громадської ради Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти і науки. 

Заслужений юрист України (1992). Нагороджений орденами «За заслуги» III та II 

ступенів (1996, 2007). Відзначений Подякою Президента України (1999), Грамотами 

Верховної Ради України (2001, 2006), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 

(2004), численними релігійними відзнаками та відомчими нагородами. 

 

 

КОПИЛЕНКА Олександра Любимовича 
дійсного члена (академіка) НАН України  

та НАПрН України 
 

Народився 26 червня 1961 р. у м. Києві. У 1983 р. закінчив 

факультет міжнародних відносин і міжнародного права (відділення 

міжнародного права) Київського державного університету ім. Т.Г. 

Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тара-

са Шевченка). У 1983–1990 рр. працював в Інституті держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України: стажист-дослідник, мо-
лодший науковий співробітник, науковий співробітник. З 1990 р. – 

в Апараті Верховної Ради України: старший консультант, голов-

ний консультант, завідувач сектору, заступник завідувача юридич-

ного відділу, заступник керівника Юридичного управління. У 

1998–2002 рр. – радник Голови Верховної Ради України. У 2002 р. 

– липні 2013 р. очолював Інститут законодавства Верховної Ради України (у 2002–2009 

рр. одночасно обіймав посаду віце-президента – керівника Київського регіонального 

центру Національної академії правових наук України). У липні 2013 р. – березні 2014 р. 

був членом Центральної виборчої комісії. З квітня 2014 по грудень 2019 р. – директор 

Інституту законодавства Верховної Ради України, з грудня 2019 р. – народний депутат 

України. 

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук «Політико-правові ідеї Т. Шевченка та І. Франка у сучасній ідеологічній боро-

тьбі» (спеціальність 12.00.01), у 1993 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня до-

ктора юридичних наук «Політико-правові ідеї М. Грушевського і проблеми сучасної 

розбудови Української держави» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання професора прис-

воєно у 1999 р. Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом, а у 2000 р. – дійсним членом 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 2 

ISSN 2078-3566 327 

(академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових 

наук України). З 2006 р. – член-кореспондент, а з 2018 р. – дійсний член (академік) На-

ціональної академії наук України. 

Напрями наукової діяльності – історія держави і права, історія політичних і пра-

вових учень, конституційне право, міжнародне право. Опублікував понад 400 наукових 

та навчально-методичних праць, серед них: «Українська ідея» М. Грушевського: історія і 

сучасність» (1992), «Сто днів» Центральної Ради» (1993), «Держава і право України. 

1917-1920» (1997), «Історія держави і права України. Академічний курс: у 2-х т.» (у спі-

вавт., 2000), «Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвер-

дження, реалізації» (2001), «Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу» 

(2002), «Науково-правові засади законодавчого процесу в Україні: питання теорії і прак-
тики» (у співавт., 2005), «Законотворчий процес зарубіжних країн» (у співавт., 2006), 

«Питання парламентського права в актах Конституційного Суду України» (у співавт., 

2007), «Загальна теорія держави і права: основні поняття, категорії, правові конструкції 

та наукові концепції» (у співавт., 2008), «Порівняльне правознавство (правові системи 

світу)» (у співавт., 2008), «Моніторинг ефективності законодавства: мета, критерії, реа-

льність» (у співавт., 2009), «По лінії всеукраїнських інтересів (корені і досвід української 

державності)» (2010), «Із першоджерел» (серія видань присвячена актуальним питанням 

Української революції 1917–1921 рр.) (у співавт., 2012), «Європейські правові стандарти 

та їх імплементація в українське законодавство» (у співавт., 2013), «Правова доктрина 

України: у 5 т. Т.1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 

(укр.), 2015 (англ.), «Європейські стандарти законотворчої діяльності» (2014), «Консти-
туція – правне обличчя всієї країни (нереалізовані сторінки сучасного конституційного 

процесу)» (у співавт., 2014), «Вступ до європейського парламентського права» (у спі-

вавт., 2015), «Законодавче забезпечення депутатської діяльності: міжнародно-правові 

стандарти та зарубіжний досвід» (у співавт., 2015), «Досвід децентралізації у країнах 

Європи» (2015), «Довідник з практичного конституціоналізму» (у співавт., 2015), «Моні-

торинг колізій і прогалин у законодавстві України» (у співавт., 2016), «Парламентська 

коаліція: вітчизняний досвід та європейська практика» (у співавт., 2016), «Європейські 

правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство» (у співавт., 2016), 

«Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.1: Історія держави і права Украї-

ни, Т.3: Загальна теорія права» (у співавт., 2016, 2017), «Ефективність законодавства 

України (питання моніторингу колізій)» (у співавт., 2017). 

Голова редакційної колегії журналу «Юридична Україна», член наукових рад жу-
рналів «Бюлетень Мін’юсту України», «Часопис цивільного і кримінального судочинст-

ва», редакційних колегій наукових видань «Вісник господарського судочинства», «Нау-

кові записки Інституту законодавства Верховної Ради України», «Університетські 

наукові записки», «Слово Національної школи суддів України», «Розумовські зустрічі», 

«Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник», 

«Повітряне і космічне право». 

Член Комісії з питань правової реформи. Голова Національної комісії з радіацій-

ного захисту населення України. Брав участь у розробці Акта проголошення незалежно-

сті України, проекту Конституції України та Конституції АР Крим, концепцій та страте-

гій розвитку національного законодавства, численних законопроектів. Був членом 

Конституційної Комісії. 
Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верхов-

ної Ради України, член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 у Національному універ-

ситеті «Одеська юридична академія». З 2004 р. є членом української національної групи 

Постійної Палати Міжнародного Третейського Суду (м. Гаага). Член Комісії державних 

нагород та геральдики. Був членом Президії ВАК України та Атестаційної колегії МОН 

України. 

Заслужений юрист України (2004). Нагороджений орденами «За заслуги» III та ІІ 

ступенів (2010, 2016). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2011), 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004). Лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки (2002), Премії НАН України ім. М. С. Грушевського 

(1991), Премії НАН України ім. М. П. Василенка (2003), Премії НАН України ім. М. Ко-

стомарова (2014). 
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КОЛОДІЯ Анатолія Миколайовича 

члена-кореспондента НАПрН України 

 

Народився 1 червня 1961 р. у м. Дрокія Молдавської РСР. У 

1988 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзер-

жинського (нині – Національна академія внутрішніх справ) за спе-

ціальністю «правознавство». В органах внутрішніх справ із жовтня 

1982 р. Пройшов шлях від курсанта Івано-Франківської середньої 

спеціальної школи міліції до полковника міліції, від слідчого від-

ділення відділу внутрішніх справ Барського райвиконкому Вінни-
цької області до професора Київського національного університету 

внутрішніх справ. Послідовно перебував на посадах: із 1988 р. – ад’юнкт кафедри дер-

жавно-правових дисциплін Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського, 

з 1991 р. – викладач кафедри теорії і історії держави і права цього навчального закладу, з 

1993 р. – старший викладач кафедри теорії держави, права та політики Української ака-

демії внутрішніх справ, з 1995 р. – доцент цієї кафедри, з 1998 по 2014 р. – начальник 

кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх 

справ, а з 2014 р. – професор цієї ж кафедри. З 2017 р. – директор Навчально-наукового 

інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний економічний універси-

тет імені Вадима Гетьмана», одночасно професор кафедри конституційного, адміністра-

тивного та кримінального права цього ж інституту. 
У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук «Принципы правового регулирования и их реализация в деятельности мили-

ции» (спеціальність 12.00.01). У 1996 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1999 р. захи-

стив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Конституція 

і розвиток принципів права України (методологічні питання)» (спеціальності 12.00.01 та 

12.00.02). Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. Обраний членом-кореспондентом 

Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 

2009 р. 

Напрями наукової діяльності – права, свободи та обов’язки людини і громадянина, 

принципи права, правове регулювання, правова система, конституційний статус органів 

держави та місцевого самоврядування, державне будівництво та місцеве самоврядування; 

основи демократії. Опублікував понад 180 наукових та навчально-методичних праць, се-
ред яких: «Теорія держави і права: навчальний посібник» (у співавт., 1995, 2002), «Основи 

конституційного права України» (у співавт., 1997), «Основи конституційного ладу Украї-

ни: навчальний посібник» (у співавт., 1997, 1998), «Загальна теорія держави і права: навча-

льний посібник» (у співавт., 1997, 1999), «Принципи права України: монографія» (1998), 

«Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: навчальний посібник» (у спі-

вавт., 2000), «Права людини і громадянина в Україні: навчальний посібник» (у співавт, 

2003), «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник» (у співавт., 

2003, 2007), «Теорія держави і права: підручник» (у співавт., 2005), «Права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина в Україні: підручник» (у співавт., 2008), «Правова систе-

ма України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні 

проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 
(рос.), 2013 (англ.), «Конституційно-правовий статус прокуратури України, Вищої ради 

юстиції, Ради національної безпеки та оборони України» (2011), «Державне будівництво 

та місцеве самоврядування в Україні: електронний підручник» (2011, 2012), Закон України 

«Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар (2012), «Пра-

вова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у 

співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 

Загальна теорія права» (у співавт., 2017) . 

Брав участь у складі робочої групи Інституту законодавства Верховної Ради Укра-

їни з розробки проектів законів України «Про закони і законодавчу діяльність в Украї-

ні», «Про опублікування законів», «Загальноправовий галузевий класифікатор», проектів 

концепцій «Загальна концепція державно-правової реформи в Україні», «Концепція роз-

витку законодавства України на 1997–2005 роки», «Концепція правоохоронної діяльнос-
ті в умовах формування демократичної правової держави в Україні», що виконувалась за 

наказом Державного комітету з науки та технологій. Готував пропозиції та зауваження 
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до законопроектів «Про органи внутрішніх справ», «Про міліцію», «Про оперативно-

розшукову діяльність», «Про боротьбу з корупцією», «Про попереднє ув’язнення», «Про 

внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України». 

Член редакційних колегій наукових видань «Конституційне законодавство Украї-

ни», «Юридичний вісник», «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ», 

«Вісник Центральної виборчої комісії», «Бюлетень з обміну досвідом оперативної робо-

ти МВС України», «Публічне право», «Філософія права і загальна теорія права», «Нау-

ковий вісник Ужгородського національного університету», «Юридичний часопис Націо-

нальної академії внутрішніх справ». 

Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. Член спеці-

алізованих вчених рад Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ та 
Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік 

Академії наук вищої школи України. 

Заслужений юрист України (2006). Відзначений Грамотою Верховної Ради Украї-

ни (2003), Подякою Прем’єр-Міністра України (2014). Лауреат Державної премії Украї-

ни в галузі науки і техніки (2019). Відмінник освіти України (2002). Учасник ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС. Має відомчі нагороди МВС України (2011, 2012). 

 

 

МИРОНЕНКО Наталію Михайлівну 

члена-кореспондента НАПрН України 

 
Народилася 4 червня 1951 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила 

юридичний факультет Київського державного університету 

ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка). З 1974 р. працювала в Інституті держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від 

стажиста-дослідника до провідного наукового співробітника. У 

1998–2000 рр. обіймала посаду заступника начальника Управління 

правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України. 

З 2001 р. по 2003 р. – заступник директора Інституту права імені Володимира Великого 

Міжрегіональної академії управління персоналом. У 2003–2011 рр. – начальник науко-

вого відділу правової експертизи Київського регіонального центру НАПрН України. З 

2011 р. – заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 
НАПрН України. 

У 1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юриди-

чних наук «Управління впровадженням нової техніки в галузі промисловості (адмініст-

ративно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.02, нині – 12.00.07), у 1991 р. – дисерта-

цію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Правові проблеми 

державного управління науково-технічним прогресом у промисловості» (спеціальність 

12.00.02, нині – 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 1998 р., професора – у 

2015 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Націо-

нальна академія правових наук України) у 1993 р. 

Напрями наукової діяльності – теорія управління, проблеми державного управ-

ління і державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності, іннова-
ційної діяльності, право інтелектуальної власності. Опублікувала понад 250 наукових та 

навчально-методичних праць, серед яких: «Внедрение новой техники: управление и пра-

во» (1984), «Управление созданием новой техники в отрасли промышленности (органи-

зационно-правовой аспект)» (1986), «Правовые проблемы государственного управления 

научно-техническим прогрессом в промышленности» (1992), «Правовая охрана интелле-

ктуальной собственности» (1996), «Интеллектуальная собственность: теория и практика 

правовой защиты» (1996), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» 

(у співавт., 2006), «Договірні форми розпорядження майновими правами на об’єкти ав-

торського права: монографія» (у співавт., 2013), «Методичні рекомендації щодо відо-

браження питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-

дослідних та/ або дослідно-конструкторських і технологічних робіт та договорах про 

науково-технічне співробітництво: науково-практичний посібник» (у співавт., 2013), 
«Договірні форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права: мо-

нографія» (у співавт., 2015), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспе-
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ктиви розвитку» (у співавт., 2021). 

Очолювала робочу групу з підготовки проекту Цивільного кодексу України, про-

ектів законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлен-

ня», працювала у складі робочих груп з розробки проектів законів України «Про комер-

ційну таємницю», «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Укра-

їні», «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

Була керівником від України Проекту TACIS Бістро-2 «Комерціалізація українсь-

ких космічних технологій та регуляторні рекомендації щодо прав інтелектуальної влас-

ності» (2004–2005 рр.). Брала участь у міжнародному Проекті MERCURY «Навстречу 

модели университета предпринимательского и исследовательского типа в системе выс-
шего образования России, Украины и Молдовы» (2009–2012) в межах програми Євро-

пейського Союзу TEMPUS-IV. 

Голова редакційної колегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власнос-

ті», член редакційних колегій наукових видань «Інтелектуальна власність», «Юридична 

Україна», «Актуальні питання цивільного та господарського права», «Приватне право і 

підприємництво», «Питання інтелектуальної власності». Член наукової ради журналу 

«Інтелектуальний капітал». 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 в Науково-дослідному інституті 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Була 

членом експертної ради з юридичних наук МОН України та науково-консультативної 

ради при Державній службі інтелектуальної власності України. 
Заслужений юрист України (1993). Відзначена Почесною грамотою Кабінету Мі-

ністрів України (2004). 

 

 

 

НОВІ ВИДАННЯ 

 

У 2020 ТА 2021 р. НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИПУЩЕНО ДРУКОМ ВИДАННЯ: 

 

Актуальні дослідження правових та економічних проце-

сів у контексті євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. здоб. вищ. освіти (м. Дніпро, 2 черв. 2021 р.). Дніпро : Дніп-

роп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 244 с. 

ISBN 978-617-8032-20-3 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні дослідження правових та еко-

номічних процесів у контексті євроінтеграції», в якій взяли участь 

ад’юнкти (аспіранти, здобувачі), слухачі магістратури, курсанти та 
студенти закладів вищої освіти України. Тематика публікацій охо-

плює найбільш актуальні проблеми юриспруденції та економіки. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та 

навчальному процесі спеціалізованих закладів вищої освіти України, зокрема слугувати 

підґрунтям для подальших наукових розвідок у відповідних галузях. 
 

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та 

правозастосування : матеріали наук. семінару (Дніпро, 10 груд. 

2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 296 с. 

ISBN 978-617-8032-06-7 

Збірник містить тези доповідей однойменного наукового 
семінару (розглянуто різні проблемні аспекти сучасних процесів 

державотворення, правотворення й правозастосування та шляхи їх 

розв’язання в Україні) та проєкти учасників VІ Міжнародного сту-

дентського саміту «Права людини в умовах сучасних глобаліза-

ційних викликів».  

Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти юридичних ВНЗ та широкого 

кола читачів, які цікавляться досліджуваними процесами. 


