
П Е Р Е Д М О В А 

Правове життя сучасної України пов'язане із процесами реформування 
інститутів держави, налагодженням стійких зв'язків між гілками влади, 
забезпеченням ефективної реалізації правових нормативів, владних рішень 
та договірних відносин. 

У цьому плані зрозумілою є висока значимість юридичної науки, напра-
цювання якої набувають особливого сенсу не тільки для існування надійної 
та довгострокової правової політики, але й для здійснення кардинальних 
змін у професійній підготовці та психології юристів, для забезпечення відпо-
відності юридичної діяльності новим реаліям нашого буття. 

Представники Одеської школи права прагнуть у своїх дослідженнях бути 
на передових рубежах юриспруденції. Характерним є вибір на 2005-
2010 роки двох тем наукових досліджень Одеської національної юридич-
ної академії, що одержали державну реєстрацію. По-перше, це загально-
українська тема «Традиції та новації в сучасній українській державності і 
правовому житті» і, по-друге, регіональна тема «Правове забезпечення роз-
витку Одеського регіону». 

У цьому зв 'язку цей збірник статей викладачів і науковців Одеської 
національної юридичної академії є не тільки кроком на шляху до освоєн-
ня тем, обраних на п'ятирічну перспективу. Помічається слідування ав-
торів головним ідеям сучасності, тобто наближення України до верховен-
ства права та до оновленої правової культури. 

У чотирьох розділах цього видання розміщені публікації, що відобража-
ють філософські, політологічні, історичні та юридичні проблеми життє-
діяльності людини в сучасному суспільстві. Основну увагу автори приділя-
ють розвитку правової реформи в Україні, соціально-правовим аспектам 
державотворення, удосконаленню категоріального апарату юриспруденції, 
утвердженню нових концептуальних підходів та ідей. 

У статтях цього збірника в різних ракурсах виражена проблематика 
сучасного праворозуміння, оскільки сьогодні усвідомлення права має клю-
чове значення не тільки для формування та встановлення правових норма-
тивів і індивідуальних рішень, але й для їх реалізації, втілення в конкрет-
них діях. Варто звернути увагу на те, що автори багатьох публікацій ви-
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словлюють думку про недостатність уявлень, які пов'язують правове мис-
лення виключно з раціональною діяльністю. Сучасна юриспруденція, пере-
буваючи в гущині життєвих конфліктів, неминуче приводить до формуван-
ня нового покоління юристів, яке поєднує загострену герменевтичну інтуї-
цію з уявленнями про право як багатоаспектне явище, пов'язане з такими 
формами культурного буття народу, як релігія, мораль, політика. 

Вважаю, що загальнотеоретичний і багато в чому стратегічний характер 
статей цього збірника буде цікавий не тільки фахівцям із загальнотеоре-
тичної юриспруденції та конституційного права, але й представникам га-
лузевих і спеціальних юридичних наук, а також усім тим, кого хвилюють 
перспективи розвитку вітчизняного права і держави. 
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