
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЮРИДИЧНИЙ
ВІСНИК

LAW HERALD

1’2021
Виходить шість разів на рік

Засновник: 
Національний університет  

«Одеська юридична академія»

Журнал зареєстровано в Комітеті у справах преси та інфор‑
мації Одеської обласної державної  адміністрації 12 листопада 
1993 р. Свідоцтво: серія ОД № 189.  Пере реєстровано Міністер‑
ством у справах преси та  інформації України 28 липня 1996 р. 
Свідоцтво: серія КВ № 2065 та Міністерством юстиції Укра‑
їни 25 трав ня 2010 р. Свідоцтво: серія КВ № 16683‑5255ПР. 
Пере реєстровано Державною реєстраційною  службою України 
14 листопада 2011 р. Свідоцтво: серія КВ № 19241‑9041 рп.

Президією Вищої атестаційної комісії України включено до 
наукових видань, в яких можуть публікуватися основні ре‑
зультати дисертаційних досліджень (Постанови від 9 липня 
1999 р. – № 1‑05/7, від 14 квіт ня 2010 р. – № 1‑05/3, Наказ 
МОН України від 21.12.2015 р. № 1328 (додаток № 8)).

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 
від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал включено до Переліку нау‑
кових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних 
наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

Індекс міжнародного центру реєстрації періодичних видань 
(Париж, Франція): ISSN 1561–4999 (18 березня 1999 р.)

Передплатний індекс: 40318

Нормативно-правові акти, 
розміщені у журналі, є неофі-
ційною інформацією.

Передрук матеріалів, надру-
кованих у журналі, можливий 
лише з посиланням на журнал

Одеса • ВД «Гельветика» • 2021 © НУ «Одеська юридична академія», 2021

Редакційно‑видавничий відділ НДЧ Національного 
університету «Одеська юридична академія»
вул. Академічна, 2, каб. 1007, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон редакції: +38 066 821 82 28
Електронна пошта: yv@yurvisnyk.in.ua
Електронна адреса: www.yurvisnyk.in.ua

Наукове видання
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК 1’2021 
Укр., рос., англ. мовами 

Здано до набору 18.02.2021.
Підписано до друку 15.03.2021.
Формат 70×108/16.
Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 21,70.
Тираж 100 прим.
Зам. № 0421/131.

Рекомендовано вченою ра-
дою Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
12.03.2021 p.,  протокол № 6

Друкарня ВД «Гельветика»
(Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.)
вул. Інглезі, 6/1, м. Одеса, 65101
Тел. +38 (048) 709 38 69
+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08

Головний редактор

О. І. Сафончик

Редакційна колегія:

Л. Р. Біла-Тіунова
К. М. Глиняна 
(відповідальний секретар)
Д. О. Колодін 
А. Р. Крусян
(заст. голов. редактора)
С. В. Мазуренко
К. Г. Некіт
Б. А. Пережняк
В. О. Туляков
Г. І. Чанишева
Бернд Візер
Геннадій Чобану 

Відповідальний за випуск
О. П. Головко



2

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

До авторів і читачів
Редакція науково-практичного фахового журналу «Юридичний вісник» 

запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що 
цікавляться проблематикою журналу. 

Матеріали для опублікування подаються українською, російською або анг-
лійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих 
праць і вимогам до наукових статей. 

Наукова стаття має містити вступну частину з розкриттям актуальності 
проблеми дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням здобутих наукових результатів, розгорнуті конкретні висно-
вки за результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошу-
ків у цьому напрямі. 

Обсяг статей, як правило, від 12 аркушів (кегль – 14, через 1,5 інтервали, 
усі поля по 2 см.), інші матеріали – до 6 аркушів. Посилання по тексту оформ-
люються у квадратних дужках. Наприкінці тексту перед літературою вказу-
ються ключові слова (до 5) мовою статті, резюме українською та англійською 
мовами (мінімум 1800 знаків). Перелік джерел (література) подається мовою 
оригіналу, розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел.

Для публікації на адресу yv@yurvisnyk.in.ua надсилаються:
1. СТАТТЯ У ФОРМАТІ MS WORD 
2. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Прізвище, ім’я, по батькові автора
Науковий ступінь, звання, почесне звання
Місце роботи і посада
Контактний телефон
Адреса електронної пошти
Поштова адреса для відправки друкованого примірника

Резюме не подається за матеріалами для рубрик: «Проблемна ситуація»,  
«Публіцистика», «Наукове життя», «Критика і бібліографія», «Ювілеї»,  
«Персоналії».

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, без зазначених додат-
ків, повертаються авторові на доопрацювання. Редакція проводить рецензу-
вання матеріалів, їх перевірку на плагіат. Редакція зберігає право на коректу-
вання матеріалів й уточнення найменування.

Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися 
з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матері-
алів відповідальність несе автор або особа, що надала матеріал.


