
п е р е д м о в а

У квітні – листопаді 2010 року в Одеській національній юридичній академії 
(з вересня 2010 – Національному університеті «Одеська юридична академія») 
відбулися міжнародні науково-практичні конференці, присвячені проблема-
тиці характеристик шляхів гуманізації сучасної кримінальної юстиції, досвіду 
формування міжнародних трибуналів ad hoc, особливостям та формам реаліза-
ції кримінальної відповідальності тощо. Тільки фахові доповіді з проблеми  
механізму кримінально-правового впливу та контролю над злочинністю 
надали представники провідних наукових шкіл України, Росії, Білорусії, 
США, Швейцарії, Іспанії, Німеччини, Австрії, Туреччини. У роботі наукового 
форуму, присвяченого механізму кримінально-правового впливу, взяли участь  
34 доктори наук, що знайшло своє втілення у 54 випуску академічної збірки 
«Актуальні проблеми держави та права», електронна версія якої надана в 
додатку до цієї роботи.

Проте ще близько 200 молодих вчених та вельмишановних професорів –  
учасників зазначених конференцій протягом року дебатували по проблемах 
розвитку гуманістичного підходу в правознавстві та шляхах проведення судової 
реформи, характеристиках публічно-правових дисціплін у сучасних умовах, 
особливостях реалізації досвіду кримінально-правової та кримінологічної 
науки в питаннях гуманізації чинного законодавства, шукаючи шляхи вихіду 
із системної кризи правового регулювання сучасності, переходу від каральної 
до ресторативної юстиції. 

Це свідчить про те, що завдяки працям учених у галузі публічного права 
забезпечується фундамент нових усталених правовідносин у державі, запобі-
гається розвитку зловживань правом, корупції та кримінальності. Учасники 
дискусій виказали серію пропозицій, які, на наш погляд, сприяють розвитку 
ідей демократії, добра та справедливості у формуванні публічного права  
ХХІ століття. З метою оприлюднення цих ідей й була надрукована ця збірка, 
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присвячена продовженню дискусії щодо місця та ролі публічно-правового 
примусу в регулюванні сучасного світоустрію. 

Сподіваюсь також, що політики та фахівці в галузі права, науковці, викладачі, 
аспіранти та студенти знайдуть у цій збірці достатньо цікавого матеріалу для 
послідовного розвитку сучасної правової доктрини з метою забезпечення устале-
ного розвитку нашої держави, забезпечення особистої безпеки, миру та спокію 
в наших оселях.
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