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П Е Р Е Д М О В А 

Шановні читачі! Сучасний розвиток юриспруденції тісно пов'язаний із 
процесом затвердження українського права не тільки як самостійної, але й 
ефективної правової системи. Між тим багато питань правового розвитку 
в Україні вирішуються шляхом елементарного запозичення правового дос-
віду, і перш за все, європейських держав. Як засвідчує правове життя, що в 
нас складається, такий підхід до стратегії правової політики далеко не зав-
жди дозволяє використовувати досягнення інших правових культур для 
формування ефективного механізму дії українського права. Тому важливо 
звернути увагу на ті теоретичні, галузеві та спеціальні правові дослідження, 
що здійснюються як нашими маститими вченими-юристами, так і творчою 
юридичною молоддю. 

У запропонованому черговому збірнику наукових праць Одеської націо-
нальної юридичної академії ви відкриєте для себе розробки за філософсь-
кими, політичними і соціологічними напрямками юриспруденції. Безсумн-
івний інтерес викликають матеріали, в яких подані дослідження із загаль-
нотеоретичної юридичної науки, що спрямовані на вдосконалення методо-
логії розуміння сучасного права та держави. 

Теорія і практика конституціоналізму в Україні також представлена 
через сукупність статей, що характеризують напрямки конституційної ре-
форми в Україні. Саме в цих статтях відображається прагнення до оформ-
лення сучасного українського конституціоналізму як специфічної право-
вої реальності. 

Традиц ійно в нашому зб ірнику багато м ісця відведено р о з в и т к у 
різноманітних аспектів цивілістики, підприємницького права, трудового 
права, а також природоресурсового та екологічного права. Не залишилася 
без уваги дослідників сучасна динаміка кримінального права і, звичайно ж , 
актуальні питання розвитку інтегративного права (права Європейського 
Союзу). На особливу увагу заслуговує актуальна добірка матеріалів з впро-
вадження інформаційних технологій у різних ракурсах удосконалення про-
фесійної підготовки юристів. При цьому слід відзначити широке залучен-
ня авторами практики сучасної методики навчання студентів-юристів в 
Одеській національній юридичній академії. 
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На нашу думку, відкриваючи цей випуск наукових праць вчених-юристів 
Одеської національної юридичної академії і представників юриспруденції 
інших вищих навчальних закладів України, можна із задоволенням кон-
статувати наш подальший рух у напрямку затвердження та удосконалення 
тієї правової реальності, яка називається українським правом. 
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