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Збірник наукових праць присвячено загальнотеоретичним та історико- 
правовим дослідженням держави та права, проблемам сучасного конститу-
ціоналізму, особливостям адміністративно-правового механізму забезпечен-
ня сталого розвитку України, актуальним питанням протидії злочинності й 
удосконалення системи кримінальної юстиції, сучасним проблемам міжна-
родного права, права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, 
актуальним питанням інших галузей сучасної юридичної науки.

Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, студентів 
юридичних вищих навчальних закладів і практичних працівників органів 
державної влади й місцевого самоврядування.

Редакційна колегія:
канд. юрид. наук, проф. В. В. Завальнюк (головний редактор), д-р юрид.  

наук, доц. М. В. Афанасьєва (заступник головного редактора), канд. юрид. 
наук, доц. С. С. Андрейченко (відповідальний секретар), д-р юрид. наук, проф. 
Ю. П. Аленін, канд. юрид. наук, проф. М. Р. Аракелян, д-р. юрид. наук, проф.  
Л. Р. Біла-Тіунова, д-р юрид. наук, проф. М. А. Дамірлі, д-р юрид. наук, проф.  
Є. В. Додін, д-р юрид. наук, проф. В. М. Дрьомін, д-р юрид. наук, проф. Н. А. Зелін-
ська, канд. юрид. наук, проф. І. I. Каракаш, д-р юрид. наук, проф. С. В. Ківалов,  
д-р юрид. наук, проф. Ю. М. Оборотов, д-р юрид. наук, проф. М. П. Орзіх, д-р юрид. 
наук, проф. О. П. Подцерковний, канд. юрид. наук, проф. Ю. Є. Полянський,  
д-р юрид. наук, проф. В. В. Тіщенко, д-р юрид. наук, проф. В. О. Туляков,  
д-р юрид. наук, проф. Є. О. Харитонов, д-р юрид. наук, проф. О. I. Харитонова, 
д-р юрид. наук, проф. Г. I. Чанишева, д-р юрид. наук, професор Michael Geistlinger  
(Австрійська Республіка), д-р юрид. наук, проф. Arndt Kunnecke (Турецька  
Республіка), магістр права, доц. Лада Калініна (Латвійська Республіка).

Відповідальний за випуск
доктор юридичних наук, доцент
М. В. Афанасьєва

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet 
Вченою радою Національного університету «Одеська юридична академія», 

протокол № 7 від 2 липня 2016 року.

Збірник зареєстровано Міністерством інформації України,
свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації
серія КВ № 16844-5606 ПР від 29.06.2010 р.
Наказом МОН України № 241 від 09.03.2016 року (додаток № 9)
збірник внесено до списку фахових видань (юридичні науки).

Сайт видання: www.apdp.in.ua

          ISSN 2309-818X             © НУ «ОЮА», 2016


