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Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

ПЕРЕДМОВА
Щиро вітаю членів редакційної колегії, авторів та читачів фахово-

го наукового видання з юридичних та політичних наук – збірника на-
укових праць «Актуальні проблеми політики» з 20-річним ювілеєм. 

Починаючи з 1997 року збірник став платформою для висвітлення 
найбільш складних та важливих питань державотворення, право-
творчої, правозастосовчої та політичної діяльності; розвитку міжна-
родних відносин та позиціонування України в світових політичних 
процессах; аналізу закономірностей і особливостей трансформатив-
них процесів в Україні та можливостей впровадження передового 
зарубіжного досвіду. 

На сторінках видання представлені наукові розробки як провід-
них фахівців – теоретиків і практиків правової та політичної сфери, 
так  і початківців, які долають перші сходинки на шляху до наукового 
Олімпу. 

В ювілейному випуску № 60 читачеві пропонуються ґрунтовні 
доробки вчених у різноманітних сферах вітчизняної юриспруденції 
та політології. У збірнику представлені результати  теоретичних до-
сліджень розвитку права та політики, окреслено сучасні проблеми 
міжнародного права, міжнародних відносин, безпеки та глобаліс-
тики; проаналізовано функціонування соціальних та політичних 
інститутів в умовах реформ, а також розкриті актуальні питання 
публічного та приватного права України. 

 Використання наведених у збірнику наукових здобутків у процесі 
політико-правового будівництва є однією із запорук прогресивного 
розвитку нашого суспільства. Тож бажаю успіхів науковому колек-
тиву збірника!
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