
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

 
 
 
 

ВІСНИК 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 

 

УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 
 
 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

СОЦІОЛОГІЯ 

ПРАВО 
 
 

№ 3/4 (23/24) 
 

 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ; ОДЕСА 
 2015



УДК 32.001 
УДК 316 
УДК 340 
 

Друкується відповідно до рішення Вченої ради Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут”, № 7 від 7 вересня 2015 року. 

 
Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 

Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Типографiя «Айс Принт», 2015. –  № 3/4 (23/24) 
2014. – 198 с. 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: І.П. Голосніченко – д. ю. н., професор, завідувач кафедри господарського та 
адміністративного права Факультету соціології і права НТУУ «КПІ» (головний редактор); П.В. Кутуєв – д. с. н. , 
професор, завідувач кафедри соціології Факультету соціології і права НТУУ «КПІ» (головний редактор); А.А. 
Мельниченко – к. філос. н., доцент, декан Факультету соціології і права НТУУ «КПІ»  (заступник головних 
редакторів); А.С. Радей – к. філос. н. (відповідальний секретар); Н.О. Майструк – к. с. н., доцент; В.А. Мисливий 
– д. ю. н., професор; В.Б. Євтух – член-кореспондент НАН України, д. іст. н., професор; В.С. Бакіров – д. с. н., 
проф., академік НАН України,  зав. кафедри прикладної соціології, ректор Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна; А.І. Берлач – д. ю. н., професор кафедри та адміністративного права Київського  
національного університету  ім.. Тараса Шевченка; І.Л. Бородін – д. ю. н., професор, завідувач кафедри теорії та 
історії держави і права Національного авіаційного університету;  Ю.С. Ганжуров –  д. політ. н., професор 
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