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П Е Р Е Д М О В А 

Побудова в Україні сучасної правової держави тісно пов'язана з не-
ухильним дотриманням прав, свобод та законних інтересів громадян. 

Для цього необхідно створити надійну систему судочинства та ефектив-
ну матеріально-правову базу, що забезпечувала б як інтереси держави і 
суспільства, так і права кожної людини. Можна стверджувати, що юридич-
на наука в Україні переживає період небувалого підйому, який знаходить 
своє відображення не тільки в збільшенні потоку наукових досліджень із 
різних галузей права, а й у появі нових та вдосконаленні існуючих законів 
та інших нормативних актів. Але слід також констатувати, на жаль, що не 
в повній мірі склалося однакове розуміння тих чи інших правових інсти-
тутів, а це, в кінцевому підсумку, позначається на результатах роботи дер-
жавних, правоохоронних органів, судів, які застосовують певні закони. 

Українські юристи, знаходячись на передньому краї правових змін, що 
спричинені процесами розвитку та становлення держави, намагаються най-
ти відповідні правові рішення, які з найбільшою ефективністю змогли б 
визначати поведінку державних органів, посадових осіб та окремих грома-
дян у нових соціальних умовах, в яких перебуває українське суспільство. 

Черговий випуск збірника «Актуальні проблеми держави і права» в ос-
новному пов'язано з висвітленням тенденцій розвитку кримінального про-
цесу, кримінального права та криміналістики. Зумовлено це тим, що демо-
кратичні перетворення в державі не завжди супроводжуються вдалою пе-
ребудовою економічних та суспільних відносин, а незавершена правова ре-
форма, втрата в багатьох громадян відповідних моральних орієнтирів та 
ряд інших факторів зумовили загострення криміногенної ситуації, зрос-
тання злочинності, її професіоналізацію і організований характер. Усе це 
потребує підвищених вимог до якості роботи правоохоронних органів по 
виявленню, запобіганню, розкриттю і розслідуванню злочинів і, насамперед, 
це стосується тяжких й особливо тяжких злочинних посягань. 

У збірнику приділено також увагу вирішенню проблем адміністратив-
ного, фінансового права, а також розвитку відносно нової галузі права — 
адміністративного процесу, діяльності адміністративних судів різного рівня. 

У збірнику подано і роботи представників інших галузей права, зокрема 
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трудового, цивільного, цивільно-процесуального, теорії і історії держави та 
права. 

Окрім представників Одеської школи права в збірнику містяться праці 
вчених-юристів Івано-Франківська, Києва, Нікополя, Харкова, Чернівців. 

Важливою рисою цього збірника є те, що в ній публікуються наукові 
дослідження юристів-практиків, суддів, прокурорів, слідчих, а також моло-
дих учених. 

Збірник має бути корисним як науковим працівникам, викладачам, аспі-
рантам, студентам юридичних навчальних закладів, так і співробітникам 
державних, судових та правоохоронних органів. 
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