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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.
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