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мічної зони України – № 4. – с. 29.

М. Василенко Якість кібербезпеки  
інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) 
та деякі законодавчі питання щодо її підви-
щення – № 4. – с. 35.

К. Глиняна Формування концепції 
немайнових прав батьків та дітей в Укра-
їні – № 4. – с. 42.

О. Приходько Аналіз стану наукових 
досліджень представництва в адміністра-
тивному процесі – № 4. – с. 49.

Л. Жураковська Деякі питання діяль-
ності арбітражного керуючого щодо пере-
ліку осіб – платників ЄСВ, визначених у 
законі «Про єдиний соціальний внесок» – 
№ 4. – с. 56.

Україна і світ

Р. Абдуллаєв Ґенеза та сучасний стан 
правового регулювання інституту санкцій у 
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сько-правового регулювання водного тран-
спорту – № 2. – с. 98.

А. Катренко Інтерес у зобов’язаннях, 
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