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Вступ. У юридичніé літератóрі ви-
кладенî ріçні наóкîві ïîçиöії вчениõ 
ùîдî бачення маéбóтньîгî çагальнîї 
теîрії дерæави та ïрава. Зваæаючи на 
дóалістичність її ïредмета, сôîрмóва-
лися дві ïрîтилеæні ïîçиöії: îдні ïрî-
ïîнóють îбмеæитися тільки ïравîм і 
дерæавó рîçглядати лише в юридич-
нîмó кîнтексті як сóб’єкта ïрава в 
óсьîмó багатîманітні éîгî виявів, інші 
дîтримóються ïîçиöії, ùî дерæава ïî-
винна çалишитися ó сôері çагальнîте-
îретичнîгî îсмислення, ïричîмó ба-
æанî ôîрмóвати çагальнîтеîретичнó 
наóкó, яка б îõîïлювала é дерæавó, 
і ïравî як вçаємîïîв’яçані é сîöіаль-
нî çóмîвлені явиùа. Усі інші ïîçиöії 
рîçташîвóються в діаïаçîні міæ öими 
ïідõîдами.

Багатîманітність ïîçиöіé виявля-
ється ïевнîю мірîю é ó наçваõ ïîдіб-
нîї дисöиïліни: «Загальна теîрія ïрава 
і дерæави», «Загальна теîрія ïрава», 
«Загальнîтеîретична юрисïрóденöія» 
тîùî. Одним іç ïитань, яке çалишаєть-
ся невирішеним çа бóдь-якиõ ïідõîдів, 
є ïитання ùîдî тîгî, яка дисöиïліна 
і в якîмó ôîрматі ïîвинна дîслід-
æóвати дерæавó, чи є вîна çагалîм 
ïредметîм якîїсь îднієї дисöиïліни, 
в якиõ ïлîùинаõ, ракóрсаõ асïектаõ 
дîслідæóється дерæава тими чи інши-
ми дисöиïлінами, яка ç ниõ çдіéснює 
синтеç óсьîгî сîöіальнî-гóманітарнîгî 
çнання é чи çагалîм такиé синтеç ïî-

трібниé і неîбõідниé? Чи мîæе мати 
тîé абî іншиé ïідõід наöіîнальні кî-
рені, чи баæанî ôîрмóвати çагальне 
бачення для всіõ країн, чи бачення 
дерæави має бóти в îснîві çагальним, 
а îсîбливі та óнікальні властивîсті 
кîнкретнîї дерæави çадаються наöіî-
нальним çабарвленням?

Дрóга ïрîблема – ïрîблема рî-
çóміння тієї сóкóïнîсті çнань, ó якіé 
ôîрмóється îбраç ïрава і дерæави. 
Це тільки наóкîві çнання, чи наóкîві, 
îсвітні та ïрактичні? Чи містять ó сîбі 
системи çнань ïрî ïравî é дерæавó 
лише наóкîві складники, чи вîни так 
самî включають міôи, вірóвання тîùî? 
А çвідси витікає é ïитання: яким термі-
нîм ó тîмó чи іншîмó варіанті вîна ïî-
винна ïîçначатися – юридична наóка, 
ïравîçнавствî, юрисïрóденöія?

Òретя грóïа ïрîблем ïîв’яçана ç 
реаліями тієї чи іншîї країни чи грóïи 
сïîріднениõ країн, тими традиöіями, 
сîöіальними, кóльтóрними, ïîлітични-
ми, екîнîмічними та іншими óмîвами, 
ùî склалися в ниõ, наöіîнальними тра-
диöіями вирішення ïîдібниõ ïитань в 
іншиõ сôераõ сîöіальнî-гóманітарнîгî 
çнання, недîстатністю наявнîгî çнан-
ня, ïерсïективами éîгî ïîдальшîгî 
рîçвиткó, мîæливîстеé сïриéняття 
нîвел тієї чи іншîї ïîçиöії наóкîвîю 
сïільнîтîю тîùî. 

Четверта грóïа ïрîблем стîсóєть-
ся ïерсïектив рîçвиткó як юридич-
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нîї наóки, так é îсвітньîгî ïрîöесó, 
çîкрема вивчення дîсвідó îрганіçа-
öії наóки в іншиõ країнаõ, реаліçаöії 
ïрîграми «Гîриçîнт-2020», ïîєднання 
наóки é îсвіти, кîîрдинаöії наóкîвиõ 
дîслідæень, їõ ôінансóвання, ïîдаль-
шîгî реôîрмóвання юридичнîї îсвіти, 
сïіввіднîшення ôóндаментальниõ і 
ïрикладниõ дîслідæень, теîретичнîгî 
і ïрактичнîгî навчання тîùî.

Òакиé ïерелік ïитань мîæна é 
ïрîдîвæóвати, але їõ аналіç виõîдить 
çа меæі ïóблікаöії, ïрîте îкреслює 
«ïîле», в меæаõ якîгî çнаõîдиться ïід-
õід дî їõ вирішення, çаïрîïîнîваниé 
Одеськîю наóкîвî-ïедагîгічнîю шкî-
лîю çагальнîтеîретичнîї юрисïрóден-
öії, ïредставники якîї ïîçиöіîнóють її 
як варіант сóчаснîї теîрії дерæави і 
ïрава, îснîвні îсîбливîсті якîї ïîв’я-
çані ç дîслідæенням традиöіé і нîваöіé 
ïравîвîгî é дерæавнîгî рîçвиткó, çа-
твердæенням ïлюралістичнîї ïарадиг-
ми, відмîвîю від єврîïîöентриçмó é 
етнîöентриçмó, ïрîгîлîшенням ïрин-
öиïó мнîæиннîсті ïравîвиõ кóльтóр, 
çагîстренням óваги на ïравîвîмó мен-
талітеті та ïравîвîмó мисленні як наé-
ваæливішиõ ïравîвиõ складîвиõ бóття 
сóсïільства é індивіда, ôîрмóванням 
ïîстмîдерністськиõ мîделеé дерæав-
нîї та ïравîвîї систем, ùî виçначають 
стратегію дерæавнîгî і ïравîвîгî рîç-
виткó України.

Сьîгîдні мîæна кîнстатóвати, ùî 
в çаçначеніé виùе ïрîблемніé сôері, 
яка çдебільшîгî іншими вченими дис-
кóтóвалася, але не çнаéшла рîçгîр-
нóтîгî бачення, реаліçаöії в наóкîвиõ 
дîслідæенняõ та îсвітянськіé ïракти-
öі, бачення çаçначениõ ïрîблем ó öіé 
наóкîвî-ïедагîгічніé шкîлі не тільки 
çнаéшлî теîретичне îбґрóнтóвання, 
деталіçаöію ó відïîвідниõ наóкîвиõ 
дîслідæенняõ, а é çаïрîвадæенî в 
навчальниé ïрîöес ó вигляді навчаль-
ниõ дисöиïлін і сïеöіальниõ кóрсів, їõ 
навчальнî-метîдичнîмó çабеçïеченні, 
власне ïедагîгічніé ïрактиöі. Òак, на-
ïриклад, викладання такîї дисöиïліни, 
як «Загальнîтеîретична юрисïрóден-
öія», дає мîæливість саме на îсвітніé 

ïрактиöі виявити еôективність такîгî 
ïідõîдó, ïîрівняти ç тими ïідõîдами, 
які існóвали в Одеськіé шкîлі ïрава в 
минóлîмó, а такîæ ïідõîдами в іншиõ 
виùиõ çакладаõ îсвіти в Україні та ін-
шиõ країнаõ. 

Неîбõіднî îкремî нагîлîсити, ùî 
öя шкîла є саме наóкîвî-ïедагîгічнîю, 
адæе вîна викреслюється ç-ïîміæ ін-
шиõ не тільки îсîбливîстями наóкîвî-
гî бачення теîрії дерæави і ïрава, а é 
çаïрîвадæенням наóкîвиõ дîслідæень 
в îсвітянськó ïрактикó, нерîçривніс-
тю та вçаємîвïливами наóки é îсві-
ти. Девіçîм öієї шкîли є «традиöії та 
нîваöії», ùî реаліçóються не тільки в 
наóкîвиõ і ïедагîгічниõ ïîшóкаõ, а é 
ó «æитті» самîї шкîли, її станîвлен-
ні та рîçвиткó, ùî ïрîглядається вæе 
на рівні çбереæення тиõ традиöіé, як 
складалися та існóють в Одеськіé юри-
дичніé академії.

Становлення науково-педаго-
гічної школи загальнотеоретичної 
юриспруденції. Сóчасна наóкîвî-ïе-
дагîгічна шкîла çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії є сïадкîємöем наóкî-
вîї шкîли видатнîгî вченîгî-юриста 
é ïисьменника, кîриôея вітчиçня-
нîї теîрії та істîрії дерæави і ïрава, 
дîктîра юридичниõ наóк, ïрîôесîра, 
çаслóæенîгî діяча наóки é теõніки 
України Олексія Васильîвича Сóрі-
лîва, якиé не тільки çаснóвав відîмó 
çа меæами України та СÐСÐ наóкîвó 
шкîлó, ùî сïрияла ïрîôесіéнîмó ста-
нîвленню 27 кандидатів і 5 дîктîрів 
юридичниõ наóк, а серед ниõ – ше-
сти ïредставників Германії, Йîрданії, 
Неïалó, Аôганістанó, Йîменó. Ïрîôе-
сîр О.В. Сóрілîв îчîлював каôедрó 
теîрії та істîрії дерæав і ïрава сïî-
чаткó в Одеськîмó дерæавнîмó óні-
верситеті імені І.І. Мечникîва, а ïîтім 
в Одеськіé наöіîнальніé юридичніé 
академії ïрîтягîм 30 рîків (ç 1968 р 
ïî 1998 р.). Наóкîві çдîбóтки, ïеда-
гîгічниé автîритет і îсîбисті якîсті 
багатî в чîмó виçначили рîçвитîк як 
каôедри теîрії дерæави і ïрава, так і 
наóкîвîї шкîли çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, çîкрема не втрачають 
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свîгî вïливó éîгî наóкîві рîçрîбки 
наöіîнальнîї дерæавнîсті, гнîсеîлî-
гічнîї ôóнкöії çагальнîї теîрії дерæа-
ви і ïрава, її стрóктóри, автîнîмнîсті, 
метîдîлîгії ïравîçнавства, çагальниõ 
ïитань теîрії дерæави і ïрава тîùî. 

Збереæення é рîçвитîк теîретич-
ниõ і метîдîлîгічниõ ідеé О.В. Сóрі-
лîва сьîгîдні çдіéснюється ó ôîрмі 
наóкîвиõ кîнôеренöіé. Òак, тради-
öіéним сталî ïрîведення сïільнîї ç 
юридичним ôакóльтетîм Львівськîгî 
наöіîнальнîгî óніверситетó імені Іва-
на Ôранка Всеóкраїнськîї наóкîвîї 
кîнôеренöії мîлîдиõ вчениõ, асïіран-
тів і стóдентів «Актóальні ïрîблеми 
теîрії та істîрії ïрав людини, ïрава і 
дерæави», ïрисвяченîї ïам’яті видат-
ниõ óчениõ-юристів Ï.О. Недбаéла, 
О.В. Сóрілîва, В.В. Кîïеéчикîва, яка 
ç 2012 рîкó набóла статóсó міæнарîд-
нîї; ïрîвîдяться é тематичні кîнôе-
ренöії ïрисвячені рîçвиткó метîдîлîгії 
сóчаснîї юрисïрóденöії, її ôілîсîô-
ським асïектам, галóçевим тенденöіям 
рîçвиткó тîùî. Неïересічне çначення 
має викîристання теîретичниõ, ме-
тîдîлîгічниõ і ïедагîгічниõ рîçрîбîк 
О.В. Сóрілîва в наóкîвиõ дîслідæен-
няõ, наóкîвîмó çабеçïеченні îсвіт-
ньîгî ïрîöесó, ïідгîтîвöі наóкîвî-ïе-
дагîгічниõ кадрів, ôîрмóванні в ниõ 
сóчаснîгî юридичнîгî мислення тîùî.

Нîва віõа в станîвленні îсвітньî-на-
óкîвîї шкîли çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії рîçïîчалася в 1999 р., 
кîли відбóлîся рîçділення каôедри те-
îрії та істîрії дерæави і ïрава Одесь-
кîї наöіîнальнîї юридичнîї академії, і 
нîвîствîренó каôедрó теîрії дерæави і 
ïрава îчîлив Þріé Микîлаéîвич Обî-
рîтîв, якиé рîçïîчинав свîю наóкîвó 
é ïедагîгічнó діяльність ïід вïливîм 
О.В. Сóрілîва та М.Ï. Орçіõа. Ïред-
ставниками öієї шкîли вваæають себе 
більше ніæ 40 наóкîвöів і ïедагîгів, 
серед якиõ – 6 дîктîрів і 27 кандида-
тів наóк, кîлî наóкîвиõ інтересів якиõ 
îõîïлює çагальнîтеîретичнó юрисïрó-
денöію як çагальниé наïрям дîслі-
дæень, а такîæ її кîнöеïтóаліçаöію, 
кîнкретиçаöію на öіé îснîві îкремиõ 

теîретичниõ ïрîблем дерæавнîгî та 
ïравîвîгî рîçвиткó é виçначення шля-
õів їõ наóкîвîгî рîçв’яçання.

Ваæливîю віõîю ó станîвленні шкî-
ли çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
стали відïîвідні ïереéменóвання ка-
ôедри теîрії дерæави і ïрава, яке бóлî 
сõвалене Вченîю радîю Наöіîнальнî-
гî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» 8 квітня 2016 р. Це сталî 
не лише ïідтвердæенням ваæливîсті 
ідеé çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії для юридичнîї óніверситетськîї 
îсвіти, а é вагîмим ôактîрîм інститó-
öіîналіçаöії öієї шкîли як вïливîвîгî 
öентрó вітчиçнянîї юридичнîї наóки.

Напрями досліджень освіт-
ньо-наукової школи загальноте-
оретичної юриспруденції. Ваæли-
вîю ідеєю шкîли çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, îчîлюванîї Þ.М. Обî-
рîтîвим, є метîдîлîгічниé ïлюраліçм, 
ùî çóмîвлює мнîæинність наïрямів 
дîслідæень її ïредставників. Òак, çа-
гальнîтеîретичне бачення юрисïрó-
денöії рîçрîбляється в кîнтексті ін-
шиõ юридичниõ і неюридичниõ наóк, 
ó çв’яçкó ç реальними ïрîблемами 
рîçвиткó дерæави і ïрава, çîкре-
ма ó çв’яçкаõ іç ôілîсîôією ïрава 
(Þ.М. Обîрîтîв, В.В. Завальнюк, 
В.В. Дóдченкî, А.Ô. Криæанîвськиé, 
К.В. Гîрîбеöь), антрîïîлîгією ïрава 
(В.В. Завальнюк), аксіîлîгією ïра-
ва (К.В. Гîрîбеöь), герменевтикîю 
ïрава (В.В. Дóдченкî), метîдîлîгі-
єю юрисïрóденöії (Þ.М. Обîрîтîв, 
А.Ô. Криæанîвськиé, Н.М. Крестîв-
ська, К.В. Гîрîбеöь, О.С. Мель-
ничóк), кóльтóрîлîгією ïрава  
(А.Ï. Овчиннікîва), істîрією ïравîвîї 
дóмки (Н.М. Крестîвська, А.В. Дçе-
велюк, А.І. Кîрмич). Міæдисöиïлі-
нарниé статóс дîслідæень, ùî ïрîвî-
дяться в рамкаõ öієї шкîли, ствîрює 
ïередóмîви для її рîçвиткó як відкри-
тîї дî нîвиõ ідеé і кîнöеïöіé, адаïтив-
нîї дî нîвітніõ óмîв існóвання ïрава 
та дерæави. Ïîнад те, öе надає мîæ-
ливість дîслідникам не îбмеæóватися 
виключнî óявленнями ïрî ïравîвó ра-
öіîнальність і çдіéснювати наóкîвиé 
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ïîшóк ó тиõ сôераõ сîöіальнîї наóки, 
які мають сóміæниé іç юрисïрóденöі-
єю статóс.

На îснîві кîнöеïтóальнîгî ба-
чення, мети é çавдань, îсîбливîстеé 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
рîçрîбляються такі ôóндаментальні 
ïрîблеми: 

– метîдîлîгії ïрава і дерæави 
(Þ.М. Обîрîтîв), теîрії сóчаснîї дер-
æави (О.О. Дæóраєва, В.В. Òарîєва, 
В.А. Ôедîрîв), інститóöіîналіçаöії 
грîмадянськîгî сóсïільства та ïравî-
вîї дерæави (А.І. Кîрмич), інститóöі-
îналіçаöії дерæавнîї влади (С.В. Кîв-
басюк), вçаємîдії дерæави é öеркви 
(І.А. Бальæик);

– çмістó é тиïîлîгії ïравîрîçó-
міння (Þ.М. Обîрîтîв, К.В. Гîрîбеöь), 
ïравîвîгî ïлюраліçмó (В.В. Дóдченкî, 
О.С. Мельничóк);

– сïеöіальниõ абî ïредметниõ 
теîріé çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії: теîрії ïравîвîгî ïîрядкó 
(А.Ô. Криæанîвськиé), теîрії ïравî-
виõ реæимів (Ï.Ï. Бîгóöькиé), теîрії 
міськîгî ïрава (О.С. Мельничóк), теî-
рії ïравîвîї кóльтóри (С.М. Скóріõін), 
çагальнîї теîрії дîгîвîрó (З.М. Þдін);

– çагальнîтеîретичниõ ïідва-
лин îкремиõ ïравîвиõ ôенîменів і 
їõ вçаємîçв’яçків: ïравîвиõ анîмаліé 
(Г.М. Чóвакîва), ïравîвîї дîïîмî-
ги (В.С. Личкî), слîв’янськîгî ïрава 
(М.Þ. Ðяçанîв), лîкальнîгî ïравîвîгî 
регóлювання (В.В. Ôîрманюк), ïравî-
вîгî міôó (Þ.В. Òіùенкî), ïравîвîгî 
статóсó діасïîри (Ò.М. Ôóрдик), вçа-
ємîдії наöіîнальнîгî та міæнарîднîгî 
ïрава (О.М. Іванченкî), мîви ïрава та 
наöіîнальнîї юридичнîї термінîлîгії 
(С.Ï. Кравченкî);

– істîрії îдеськîї шкîли ïрава 
(Л.Ï. Арнаóтîва), 

– îсîбливîстеé теîретичнîгî 
îсмислення ювенальнîгî ïрава та юве-
нальнîї юстиöії (Н.М. Крестîвська), 
öеркîвнîгî ïрава (І.А. Бальæик), 
вîєннîгî ïрава (Ï.Ï. Бîгóöькиé, 
С.М. Скóріõін). 

Наóкîва шкîла виõîдить çа меæі 
тільки каôедри çагальнîтеîретичнîї 

юрисïрóденöії Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія»: 
теîретичні ïîлîæення, які сôîрмîвані 
в кîнöеïöії çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії, сïриéнятî é ïредставни-
ками іншиõ каôедр як Академії, так 
і виùиõ навчальниõ çакладів Украї-
ни, юристами-ïрактиками, дîслідни-
ками ріçниõ наóкîвиõ сïеöіаліçаöії 
(С.К. Мîгил, С.В. Дæîлîс, В.М. Крав-
чóк, Ð.В. Бірюкîв, Н.Б. Арабадæи та 
інші).

«Ðîдçинкîю» шкîли çагальнîтеî-
ретичнîї юрисïрóденöії є «традиöіé-
ниé» асïект станîвлення öієї наó-
кîвî-ïедагîгічнîї інститóöії. Òак, çа 
наóкîвîгî кîнсóльтóвання ïрîôесîра 
Þ.М. Обîрîтîва çаõиùенî дîктîр-
ські дисертаöії: «Òрадиöія ïравîвîгî 
ïлюраліçмó: çаõідна та сõідна інтер-
ïретаöія» (ВВ. Дóдченкî, 2007), «Ïра-
вîві çасîби викîрінення гендернîгî 
насильства в Україні: істîрикî-теîре-
тичниé аналіç» (Н.В. Аніùóк, 2008), 
«Þвенальне ïравî України: генеçис 
та сóчасниé стан» (Н.М. Крестîвська, 
2008), «Ïравîвиé ïîрядîк сóвереннîї  
України: станîвлення та тенденöії рîç-
виткó (çагальнîтеîретичне дîслідæен-
ня)» (А.Ô. Криæанîвськиé, 2009), 
«Ïравîва нîрмативність в óмîваõ ста-
нîвлення та рîçвиткó óкраїнськîгî 
ïрава: çагальнîтеîретичне дîслідæен-
ня» (Л.І. Замîрська, 2014), «Міська 
ïравîва система в Україні: çагальнî-
теîретичне дîслідæення» (О.С. Мель-
ничóк, 2016).

Сьîгîдні öі дîктîри наóк не тіль-
ки ïідтвердæóють свîю налеæність 
дî шкîли çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії, свîїми дîслідæеннями 
рîçвивають її, а é çабеçïечóють на-
óкîвî-ïедагîгічнó ïідгîтîвкó нîвиõ 
ïредставників öієї шкîли, çîкрема 
çа наóкîвîгî керівниöтва Þ.М. Обî-
рîтîва, В.В. Дóдченкî, А.Ô. Кри-
æанîвськîгî, Н.М. Крестîвськîї 
ïідгîтîвленî та çаõиùенî такі канди-
датські дисертаöії: «Мîва як ôактîр 
ïравîóтвîрення та çакîнîтвîрення» 
(С.Ï. Кравченкî, 2000), «Місöеве  
самîврядóвання м. Одеси в середині  
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ХІХ стîліття: істîрикî-ïравîве дîслі-
дæення» (С.М. Стременîвськиé, 2000), 
«Сóчасна дерæава в екстремальниõ си-
тóаöіяõ: нîрмативи; îргани; ôóнкöії» 
(С.К. Мîгил, 2003), «Ïравî і дерæава 
в кîнöеïöії ïравîсвідîмîсті І.О. Ільї-
на» (О.С. Мельничóк, 2005), «Ôóнкöії 
сóчаснîї дерæави» (О.О. Дæóраєва, 
2006) «Òемïîральні õарактеристи-
ки ïрава в Україні» (І.Г. Обîрîтîв, 
2008) «Віéськîве ïравî в системі ïра-
ва України» (Ï.Ï. Бîгóöькиé, 2009), 
«Ïрîстîрîве бóття дерæави» (І.В. Дî-
лматîв, 2009) «Ïравîві традиöії Укра-
їни» (С.С. Ïавлîв, 2010), «Дерæава в 
етатистськîмó вимірі: çагальнîтеîре-
тичниé асïект» (С.В. Дæîлîс, 2011), 
«Інститóти кîнтрîльнîї влади в сó-
часніé Україні» (В.В. Òарîєва, 2011), 
«Ïравîва кóльтóра îôіöерськîгî скла-
дó Збрîéниõ Сил України» (С.М. Скó-
ріõін, 2011), «Аксіîсôера ïрава та її 
кîмïîненти» (К.В. Гîрîбеöь, 2012), 
«Ïîняття та види лîкальниõ ïравîвиõ 
актів» (В.В. Ôîрманюк, 2013), «Ïра-
вîïîрядîк як öінність: çагальнîтеîре-
тичне дîслідæення» (Н.Б. Арабадæи, 
2013), «Дîгма ïрава ó сóчасніé юри-
сïрóденöії: çагальнîтеîретичне дî-
слідæення» (О.М. Сидîренкî, 2013), 
«Екîнîмічні виміри ïравîïîрядкó: 
теîретикî-ïравîве дîслідæення» 
(Л.В. Шîнія, 2015), «Ïравîве регóлю-
вання діяльнîсті юридичниõ клінік в 
Україні» (М.Ò. Лîдæóк, 2014), «Ïра-
вî é літератóра» як наïрям юрисïрó-
денöії: çа твîрами М.О. Бóлгакîва 
(Þ.В. Хиæняк, 2014), «Ïравîвиé міô 
і ïравîва міôîтвîрчість як атрибóти 
сóчаснîгî сóсïільства» (Þ.В. Òіùен-
кî, 2014), «Бîргîва ôóнкöія сóчаснîї 
дерæави» (В.В. Ôедîрîв, 2015), «Ïра-
вîве ïîлîæення діасïîри: çагальнîте-
îретичне дîслідæення» (Ò.А. Ôóрдик, 
2015), «Інôîрмаöіéна ôóнкöія óкраїн-
ськîгî ïрава» (І.В. Антîшина, 2016) 
та багатî іншиõ.

Ïîдібна öиклічність ïритаманна é 
наóкîвîмó баченню çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії, яке тіснî ïîв’яçанî 
ç îсвітнім ïрîöесîм та ïрактикîю, їõ 
вçаємîçв’яçками, ïереõîдами від îд-

нîгî дî іншîгî é навïаки. Òак, ïев-
нîю мірîю (сïрîùóючи) çарîдæення 
é îïрилюднення ідеї çагальнîтеîре-
тичнîї юрисïрóденöії вартî ïîв’яçó-
вати ç ïершими наóкîвими статтями 
та дîïîвідями, вистóïами на наóкîвиõ 
кîнôеренöіяõ, ó якиõ ïередóсім çдіéс-
нювалися сïрîби îïисати реçóльтати 
дîслідæень станó рîçвиткó теîрії дер-
æави і ïрава, виîкремити кîлî неви-
рішениõ ïрîблем, виçначити шляõи їõ 
мîæливîгî рîçв’яçання тîùî.

Ïідвалини маéбóтньîї кîнöеïöії 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
Þ.М. Обîрîтîвим çакладалися ùе ó 
80-õ – 90-õ рîкаõ. Йîгî наóкîві рîç-
рîбки тîгî часó стîсóвалися öінніснîгî 
вимірó ïрава (1984), істîричнîгî, ïî-
літîлîгічнîгî é öивіліçаöіéнîгî бачен-
ня дерæави (1988, 1990, 1991, 1993, 
2002), ôілîсîôським асïектам її îсмис-
лення (1994), властивîстям України як 
сóчаснîї дерæави (1995) і їõ îсмислен-
ню (1996), ïрîгресó в ïраві (1997), ета-
ïам рîçвиткó ïрава (1999), наöіîналь-
нîї ïравîвîї кóльтóри (1999, 2000), 
юридичнîї îсвіти (1999), євраçіéськîї 
ïравîвîї сім’ї (2000), юридичнîї антрî-
ïîлîгії (2000), герменевтичнîгî метî-
дó (2000), дерæави, ïрава, юридичнîї 
îсвіти і її îсмисленню в еïîõó ïîст-
мîдернó (2002, 2003). Систематиçаöія 
автîрськиõ ïîглядів і ïідõîдів ùîдî 
сóчаснîї дерæави та її теîретичнîгî 
бачення çдіéснена Þ.М. Обîрîтîвим 
ó навчальниõ кóрсаõ «Оснîви сóчаснîї 
дерæави» (1995) та «Сóчасна дерæава: 
îснîви теîрії» (1998).

Ïідсóмкîм çдіéснениõ наóкîвиõ 
дîслідæень, їõ синтеçîм, ïереîсмис-
ленням, виявленням ïрîгалин тîùî, 
а такîæ ôóндаментальнîю îснîвîю 
кîнöеïтóаліçаöії çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії для öієї шкîли стали 
мîнîграôії Þ.М. Обîрîтîва «Òрадиöії 
і нîваöії ó ïравîвîмó рîçвиткó (2001) і 
«Òрадиöії та îнîвлення ó ïравîвіé сôе-
рі (від ïіçнання дî îсягнення ïрава)» 
(2002), де бóлî îкресленî кîнтексти 
ïîдальшîгî рîçвиткó, îснîвні склад-
ники кîнöеïöії çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, виçначенî мîæливі 
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асïекти, ракóрси, ôілîсîôські, теîре-
тичні, метîдîлîгічні та інші îснîви 
(çасади), а îïóблікóвання мîнîграôіé 
далî мîæливість наóкîвіé сïільнîті 
îçнаéîмитися ç ними, îбгîвîрити дис-
кóсіéні ïитання, виявити інші шляõи 
рîçв’яçання ïрîблем рîçвиткó çагаль-
нîї теîрії дерæави і ïрава. Автîрська 
кîнöеïöія бачення çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії набóла îôіöіéнîгî, 
ïóблічнîгî виçнання в реçóльтаті çа-
õистó Þ.М. Обîрîтîвим дîктîрськîї 
дисертаöії «Òрадиöії і нîваöії ó ïравî-
вîмó рîçвиткó: çагальнîтеîретичні ас-
ïекти» (2004).

Ïрîте не тільки в ïраöяõ Þ.М. Обî-
рîтîва, а é ïід їõ вïливîм рîçвивали-
ся кîнöеïтóальні çасади çагальнîте-
îретичнîї юрисïрóденöії é іншими її 
ïриõильниками. Òак, В.В. Дóдченкî 
дîслідæóвала ôілîсîôські асïекти 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії в 
кîнтексті герменевтики та ôенîменî-
лîгії ïрава, трансöендентнîсті çаõід-
нîї традиöії ïрава (2003), ïравîвîї 
реальнîсті, істîрії ідеї ïрава (2004), 
ïлюраліçмó кîнöеïтóаліçаöіé ïрава é 
такі éîгî властивîсті, як легітимність 
і легальність, óніверсаліçм, ïартикó-
ляриçм і ôактичність (2005), ïрîбле-
ми ïîрівняльнîгî ïравîçнавства та 
ïлюралістичнîсті ïравîвîї карти світó 
(2006). Ðеçóльтати дîслідæень сис-
тематиçîванî викладенî в такиõ ви-
данняõ, як «Ïравничиé дîвідник для 
ïрîôесіéниõ сóддів» (2003), «Встóï в 
óкраїнське ïравî» (2005), мîнîграôії 
«Òрадиöія ïравîвîгî рîçвиткó: ïлюра-
ліçм ïравîвиõ вчень» (2006), дисер-
таöії на çдîбóття наóкîвîгî стóïеня 
дîктîра юридичниõ наóк «Òрадиöія 
ïравîвîгî ïлюраліçмó: çаõідна та сõід-
на інтерïретаöія» (2007). 

Н.М. Крестîвськîю теîретичні îс-
нîви é метîдîлîгічні ïідõîди çагаль-
нîтеîретичнîї юрисïрóденöії викîри-
станî та адаïтîванî для дîслідæення 
ïрîблеми ювенальнîгî ïрава, çîкрема 
îсîбливîстеé станîвлення ювенальнî-
гî ïрава, éîгî стрóктóри і ïринöиïів 
(2001), ïерсïектив ювенальнîї юсти-
öії é міæнарîдниõ стандартів ïрав ди-

тини (2002), ïîрівняння ювенальнîгî 
ïрава та ювенальнîї юстиöії в США 
é Україні, кîнöеïöії навчальнîї дис-
öиïліни «Þвенальне ïравî» (2003), 
ôóнкöіé ювенальнîгî ïрава, çîкрема 
îõîрîни ïрав дитини, відïîвіднîгî 
єврîïеéськîгî дîсвідó (2003–2005), 
ювенальнîгî ïрîстóïкó та ювенальнîї 
відïîвідальнîсті (2004), кримінальнîї 
відïîвідальнîсті неïîвнîлітніõ (2005–
2006), дæерел ювенальнîгî ïрава, 
éîгî місöя в системі ïрава України, 
сïіввіднîшення міæнарîднîгî, регіî-
нальнîгî та наöіîнальнîгî éîгî кîм-
ïîнентів, а такîæ ювенальнîї ïîліти-
ки, ювенальнîгî ïрава та ювенальнîї 
юстиöії (2006–2007), ïрîстîрîвîгî 
та аксіîлîгічнîгî вимірів дитинства 
(2006–2008), ïринöиïів ювенальнîгî 
ïрава України, ïідстав виîкремлення 
ювенальнîгî ïрава як галóçі (2008) 
тîùî. Òеîретикî-істîрична кîнöеïтóа-
ліçаöія вітчиçнянîгî ювенальнîгî ïра-
ва çавершена в мîнîграôії «Þвеналь-
не ïравî України: генеçис та сóчасниé 
стан» (2008) і дисертаöії на çдîбóття 
наóкîвîгî стóïеня дîктîра юридичниõ 
наóк «Þвенальне ïравî України: гене-
çис та сóчасниé стан» (2008).

А.Ô. Криæанîвськиé îснîвîю свîїõ 
ріçнîманітниõ наóкîвиõ ïîшóків îбрав 
такó «ïредметнó» сôерó çагальнîтеî-
ретичнîї юрисïрóденöії, як ïравîïî-
рядîк, якиé він îсмислював ó çв’яçкó 
ç грîмадянським сóсïільствîм (2000), 
ïравîвим æиттям Старîдавньîгî Ðимó 
(2003), сîöіальним ïîрядкîм (2004), 
інтеграöіéними ïравîвими система-
ми (2005), ïравîвîю ïîлітикîю, çа-
кîнністю, ïравîçаõиснîю діяльністю, 
адміністративним ïîрядкîм (2007), 
трансôîрмаöіéними ïрîöесами, грî-
мадським і дерæавним ïîрядкîм 
(2008) тîùî. Осмислення ïравîïî-
рядкó çдіéснювалîся ç викîристання 
ôілîсîôськиõ ïідõîдів: ôенîменîлîгії 
(2004–2005), аксіîлîгії (2008), адаï-
таöії метîдîлîгії юрисïрóденöії стî-
сîвнî îсîбливîстеé ïравîïîрядкó як 
ïравîвîгî ôенîмена, а такîæ її тран-
сôîрмаöії в еïîõó ïîстмîдернó ç ме-
тîю ôîрмóвання éîгî кîнöеïтóальнîгî  
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бачення (2006–2008). Ціліснîгî бачен-
ня автîрська кîнöеïöія ïравîïîрядкó 
набóла в мîнîграôіяõ «Ôенîменîлîгія 
ïравîïîрядкó: ïîняття, виміри, тиïî-
лîгія» (2006), «Ïравîвиé ïîрядîк в 
Україні: Витîки, кîнöеïтóальні çаса-
ди, інôрастрóктóра» (2009) та дисер-
таöії на çдîбóття наóкîвîгî стóïеня 
дîктîра юридичниõ наóк «Ïравîïîря-
дîк сóвереннîї України: станîвлення 
та тенденöії рîçвиткó (çагальнîтеî-
ретичне дîслідæення» (2009). Інші 
асïекти çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії дîслідæóвалися А.Ô. Кри-
æанîвським ó кîнтексті îснîв сóчас-
нîї дерæави, ïравîвîї свідîмîсті, ïрав 
людини, ïрîöесів глîбаліçаöії é інте-
граöії, ïрîöесóальнîгî та ювенальнîгî 
ïрава, реôîрми юридичнîї îсвіти, ïра-
вîсóддя, ïрîôесіîналіçмó в юридичніé  
сôера тîùî.

Сôера наóкîвиõ рîçвідîк В.В. За-
вальнюка в öарині çагальнîтеîре-
тичнîї юрисïрóденöії îкреслюється 
ïереваæнî ïрîблемами, асïектами 
антрîïîлîгії ïрава, а такîæ ôілîсîô-
ськими, теîретичними, метîдîлîгічни-
ми çасадами її îсмислення. Ðîçгîртан-
ня автîрськîї кîнöеïöії антрîïîлîгії 
ïрава çдіéснювалîся на îснîві îсмис-
лення рîлі та çначення істîриçмó в 
юридичніé наóöі (1998–2001), ç’ясó-
вання властивîстеé юридичнîї антрî-
ïîлîгії як наóки (2007), її наïîвнення 
людинîвимірністю і ïравами людини 
(2008, 2009), дîслідæеннями генеçисó 
антрîïîлîгічниõ çнань (2009, 2013), 
рîлі антрîïîлîгії в сóчаснîмó ïравî-
вîмó рîçвиткó та ïіçнанні ïравîвîї ре-
альнîсті, сóдîвîгî ïлюраліçмó (2009), 
çначення та îсîбливîстеé антрîïîлî-
гічнîгî вимірó для рîçóміння вçаємî-
дії ïрава é сóсïільства (2009, 2010), 
ïравîвîї ïîлітики України (2010), öи-
вілістичниõ дîслідæень (2011), реôîр-
мóвання системи виùîї îсвіти, виçна-
чення îсîбливîстеé кîнöеïтóаліçаöії 
антрîïîлîгічнîї ïарадигми ïрава, її 
çóмîвленîсті глîбаліçаöіéними ïрî-
öесами, традиöіями та ментальністю 
óкраїнськîгî нарîдó (2012), ïîв’яçа-
нîсті ç ôеміністичнîю é гендернîю 

юрисïрóденöією (2012–2013), сîöіî-
öентричнîю ïарадигмîю ïрава (2013), 
міôами ïрава та ïравîвîю кóльтóрîю 
(2013, 2015), ïравîçначóùîю ïîве-
дінкîю (2013), ïравîвими системами 
і ïравîвими традиöіями (2013–2014).

Ïриõильне ставлення наóкîвî-ïе-
дагîгічнîї сïільнîти дî теîретичнîгî é 
метîдîлîгічнîгî ïîтенöіалó çдіéснениõ 
ïредставниками öієї шкîли кîнöеïтó-
аліçаöіé çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії та її складників, їõніõ ïрîблем-
ниõ ïитань, варіантів іншиõ ïідõîдів, 
ніæ çаïрîïîнîвані ними та іншими, 
виявлялîся в ïрîöесі наóкîвиõ дискó-
сіé на çаõисті відïîвідниõ дисертаöіé, 
сôîрмóльîванî ó відгóкаõ îôіöіéниõ 
îïîнентів на дисертаöії та відгóкаõ 
на автîреôерати дисертаöіé, ïîданî в 
реöенçіяõ на мîнîграôії é ïідрóчники, 
мîæе бóти ç’ясîванî в більш çначниõ 
îбсягаõ ó реçóльтаті аналіçó реçóльта-
тів викîристання ïîлîæень і виснîв-
ків кîнöеïöії çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії в ïраöяõ іншиõ дîслід-
ників. Òак, ó ïрîöесі çаõистó дисерта-
öіé ґрóнтîвне îсмислення öиõ ïитань 
çдіéсненî такими відîмими вченими, 
як дîктîр юридичниõ наóк, ïрîôесîр, 
академік Наöіîнальнîї академії ïравî-
виõ наóк України М.В. Цвік, дîктîр 
юридичниõ наóк, ïрîôесîр А.Д. Баб-
кін, дîктîр юридичниõ наóк, ïрîôесîр 
А.А. Кîçлîвськиé, дîктîр юридичниõ 
наóк, ïрîôесîр, член-кîресïîндент 
Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ наóк 
України М.І. Кîçюбра, дîктîр юридич-
ниõ наóк, ïрîôесîр, академік Наöіî-
нальнîї академії ïравîвиõ наóк Украї-
ни Ï.М. Ðабинîвич, дîктîр юридичниõ 
наóк, ïрîôесîр, член-кîресïîндент 
Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ наóк 
України В.В. Лемак та інші вчені.

Ïринöиïîвî ваæливî ùе раç ïід-
креслити, ùî наóкîві дîслідæення 
ïредставників öієї шкîли беçïîсеред-
ньî втілювалися в навчальниé ïрîöес 
череç ïідрóчники, ïîсібники як іç те-
îрії дерæави та ïрава, так é істîрії 
óчень ïрî дерæавó і ïравî, іншиõ на-
вчальниõ дисöиïлін, а такîæ ріçнîма-
нітні навчальнî-метîдичні матеріали 
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для стóдентів ріçниõ рівнів ïрîôесіé-
нîї ïідгîтîвки та ôîрм навчання1.

Ðîçвитîк наóкîвиõ дîслідæень ó öіé 
öарині, накîïичення нîвиõ асïектів і 
шляõів їõ вирішення, ç îднîгî бîкó, не 
тільки дав çмîгó, а é бóквальнî вимагав 
їõ нîвîгî îсмислення, систематиçаöії, а 
ç іншîгî – ç метîю çаïрîвадæення наó-
кîвиõ дîслідæень ó навчальниé ïрîöес, 
ïîєднання наóки, îсвіти і ïрактики від-
ïîвідним чинîм çмінити é метîдикó 
викладання теîрії дерæави і ïрава, її 
навчальнî-метîдичне çабеçïечення. 

Осîбливістю наóкîвî-ïедагîгічнîї 
шкîли є é те, ùî її ïредставники ак-
тивнî çалóчені дî îрганіçаöії навчаль-
нî-наóкîвîгî ïрîöесó в Академії та çа 
її меæами. Òак, ïрîôесîр В.В. Заваль-
нюк є ректîрîм Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
ïрîôесîр А.Ô. Криæанîвськиé îчîлює 
Міæнарîдниé гóманітарниé óніверси-
тет, ïрîôесîр В.В. Дóдченкî є вченим 
секретарем Вченîї ради Академії, дî-
öент С.Ï. Кравченкî керóє ôакóльте-
тîм çаîчнîгî навчання Наöіîнальнîгî 
óніверситетó «Одеська юридична ака-
демія», а дîöент С.М Скóріõін çавідóє 
каôедрîю віéськîвîї ïідгîтîвки. 

Завдяки ініöіативнîсті é îрганіçа-
öіéним çóсиллям ïредставників наóкî-
вî-ïедагîгічнîї шкîли, тільки çа îстан-
ніõ 5 рîків ïрîведенî ниçкó наóкîвиõ 
çаõîдів всеóкраїнськîгî та міæнарîд-

нîгî масштабó: Міæнарîднó кîнôе-
ренöію «Актóальні ïрîблеми ôілîсîôії 
ïрава (ïравîва аксіîлîгія)» (2011), 
Міæнарîдниé крóглиé стіл «Актóальні 
ïрîблеми ôілîсîôії ïрава: аксіîсôера 
ïрава і дерæави» (2012), Міæнарîдні 
наóкîві кîнôеренöії, ïрисвячені ïам’я-
ті ïрîôесîра О.В. Сóрілîва «Удîскîна-
лення метîдîлîгії сóчаснîї юрисïрó-
денöії» (2012, 2013, 2014, 2015).

З метîю ôîрмóвання в стóдентів сó-
часнîгî юридичнîгî світîглядó, бачен-
ня ïлюралістичнîї картини ïравîвîгî 
світó, сïриéняття дîсягнень юридичнîї 
наóки та ïрактики ріçниõ країн світó, 
îïанóвання ними іншîмîвнîї юридич-
нîї термінîлîгії çаïрîвадæенî в îсвіт-
ніé ïрîöес викладання англіéськîю 
мîвîю такиõ навчальниõ дисöиïлін, як 
“Legal Philosophy” é “History of Political 
and Legal Doctrines” (Н.М. Крестîв-
ська, О.С. Мельничóк, К.В. Гîрî-
беöь, М.Þ. Ðяçанîв), а ôранöóçь-
кîю – “L’initiation а la théorie juridique 
contemporaine” (К.В. Гîрîбеöь).

Одним іç ваæливиõ наóкîвî-ïеда-
гîгічниõ наïрямів діяльнîсті шкîли є 
îрганіçаöія та рîçвитîк ріçниõ видів 
наóкîвîї діяльнîсті стóдентів, їõ çалó-
чення дî îïанóвання ними актóальниõ 
çагальнîтеîретичниõ асïектів рîçвит-
кó дерæав і ïрава. Викладачі каôедри 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії ак-
тивнî çалóчені дî наóкîвîгî керівни-

1 Òак, çа 2000–2015 рîки виданî: Оснîвы гîсóдарства и ïрава : [ïîсîбие для абитóриентîв] / 
Н.Н. Крестîвская, А.Ô. Криæанîвскиé (2000), Òеîрия и ôилîсîôия ïрава : [ïîсîбие для ïîдгîтîвки к 
гîсóдарственнîмó экçаменó ïî сïеöиальнîсти «Ïравîведение»] / Н.Ï. Крестîвская, А.Ô. Крыæанîвскиé, 
Л.Г. Матвеева, Þ.Ï. Обîрîтîв (2001), Òеîрія дерæави і ïрава. Ïравничиé дîвідник для ïрîôесіéниõ сóддів /  
Þ.М. Обîрîтîв, В.В. Дóдченкî (2003); Òеîрия гîсóдарства и ïрава в вîïрîсаõ и îтветаõ. Гîсóдарствен-
ныé экçамен : [óчебнî-метîдическîе ïîсîбие] / Þ.М. Обîрîтîв, А.Ô. Криæанîвскиé, Н.Н. Крестîвская, 
Л.Г. Матвеева (2004); Ïравничиé дîвідник для ïрîôесіéниõ сóддів / Þ.М. Обîрîтîв, В.В. Дóдченкî (2005); 
Þвенальна юстиöія : [навчальниé ïîсібник] / А.І. Гóсєв, Þ.Б. Кîстîва, Н.М. Крестîвська, Ò.Є. Семікîï, 
В.І. Шмеріга, І.Г. Òереùенкî ; çа ред. Н.М. Крестîвськîї (2006); Оснîви римськîгî ïриватнîгî ïрава : 
[навч.-метîд. ïîсібник] / Н.М. Крестîвська, І.С. Канçаôарîва (2006); Òеîрія дерæави і ïрава : [метîдичні 
матеріали для стóд. 1-гî кóрсó] / Þ.М. Обîрîтîв, Н.М. Крестîвська, А.Ô. Криæанівськиé (2007); Òеîрія 
дерæави і ïрава: дерæавниé ісïит / Þ.М. Обîрîтîв, А.Ô. Криæанîвскиé, Н.Н. Крестîвская (2007); Ïрî-
блеми теîрії дерæави і ïрава : [метîдичні матеріали] / В.В. Дóдченкî, А.Ô. Криæанівськиé (2007); Оснîви 
ïравîçнавства України / С.В. Ківалîв, Ï.Ï. Мóçиченкî, Н.М. Крестîвська, А.Ô. Криæанівськиé (2007); 
Істîрія óчень ïрî дерæавó і ïравî : [навчальниé ïîсібник] / Н.М. Крестîвська, О.Ô. Цвіркóн (2008); Òе-
îрія дерæави і ïрава: Елементарниé кóрс / Н.М. Крестîвська, Л.Г. Матвєєва. – 2-ге вид. (2008); Оснîвы 
ïравîведения Украины : [óчебнîе ïîсîбие] / С.В. Кивалîв, Ï.Ï. Мóçыченкî, Н.Н. Крестîвская, А.Ô. Кри-
æанîвскиé (2008); Òеîрія дерæави і ïрави : [метîдичні матеріали для стóдентів 1 кóрсó] / Þ.М. Обîрîтîв, 
Н.Н. Крестîвская, Е.А. Дæóраева (2010); Òеîрія дерæави і ïрава. Дерæавниé ісïит / Þ.М. Обîрîтîв, 
А.Ô. Криæанîвскиé, Н.Н. Крестîвская, Л.Г. Матвеева (2011); Ïідгîтîвка кóрсîвиõ рîбіт ç теîрії дерæави 
і ïрава : [метîдичні рекîмендаöії для юридичнîгî кîледæó] / Þ.М. Обîрîтîв, В.В. Òарîєва (2012); Òеîрія 
дерæави і ïрава : [метîдичниé ïîсібник] / Þ.М. Обîрîтîв, К.В. Гîрîбеö, Н.Н. Крестîвская (2013); Ïрîбле-
ми теîрії дерæави і ïрава : [навч.-метîд. ïîсіб. для стóд.-магістрів] / Þ.М. Обîрîтîв, К.В. Гîрîбеöь (2014).
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öтва дîслідæеннями стóдентів. Велике 
çначення надається é ôóнкöіîнóванню 
дискóсіéниõ клóбів «Оратîрське мисте-
öтвî» та «Ïравî і öивіліçаöія», в якиõ 
берóть óчасть стóденти é асïіранти 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія».

Виçнання наóкîвиõ і ïедагîгічниõ 
дîсягнень öієї шкîли виявляється é ó 
тîмó, ùî її ïредставники неîднîраçîвî 
відçначалася ïîчесними нагîрîдами та 
çваннями. Заснîвникó шкîли, çавідóва-
чó каôедри, дîктîрó юридичниõ наóк, 
ïрîôесîрó Þ.М. Обîрîтîвó ïрисвîєнî 
ïîчесне çвання «Заслóæениé юрист 
України», «Відмінник îсвіти», îрден «За 
çаслóги» III стóïеня, а в 2010 рîöі він 
бóв îбраниé членîм-кîресïîндентîм 
Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ наóк 
України. Ïрîôесîрів В.В. Завальнюка 
та В.В. Дóдченкî, дîöента Ï.Ï. Бî-
гóöькîгî відçначенî ïрисвîєнням ïî-
чеснîгî çвання «Заслóæениé юрист 
України». Ïрîôесîр А.Ï. Овчинникîва 
є ïîчесним членîм Сïілки театральниõ 
діячів України. Ïрîôесîр А.Ô. Кри-
æанівськиé îбраниé членîм-кîресïîн-
дентîм Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ 
наóк України, éîмó ïрисвîєнî ïîчесне 
çвання «Заслóæениé діяч наóки і теõні-
ки України». Ïредставники шкîли неî-
днîраçîвî нагîрîдæóвалася ïîчесними 
грамîтами Ïреçидента НУ «ОÞА» ака-
деміка С.В. Ківалîва.

Методологічні й наукознавчі 
засади концепції загальнотеоре-
тичної юриспруденції. Сóчасна юри-
дична наóка ïîкликана ширîкî викî-
ристîвóвати твîрчість і креативність, 
îскільки çнаõîдиться в óмîваõ, кîли 
ïравî é дерæава ïеребóвають ó стані 
такиõ çмін, які тягнóть çа сîбîю не 
лише виникнення нîвиõ сôер юрисïрó-
денöії, а é çмінó çмістó é наïîвнення 
наóк, які дî неї вõîдять. Надактóаль-
ними для наóкîвиõ дîслідæень стають 
активні ïрîöеси çрîстання рóõîмîсті 
(ïлиннîсті) дîгми ïрава та ïîглиблен-
ня криçи дерæави, ùî викликає неîб-
õідність нîваöіé ó саміé юрисïрóденöії.

Заçначимî, ùî ïереõід від терміна 
«юридична наóка» дî терміна «юри-

сïрóденöія» ïîяснюється ïîявîю в 
ïравîвіé сôері наïрямів ïіçнання, які 
складнî кîнстатóються як наóкîві (на-
ïриклад, ôілîсîôія ïава), а такîæ ïî-
дîланням юрисïрóденöією надлишкî-
вîї раöіîнальнîсті, виõîдîм дî сôери 
нераöіîнальнîгî, наïîвненням ïрîôе-
сіéнîї юридичнîї діяльнîсті дóõîвним 
çмістîм і вірîю в ïравî, виçнанням і 
викîристанням сîöіальнîї é îсîбистіс-
нîї öіннîсті ïрава.

За дîïîмîгîю ïîлîæень та ін-
стрóментарію çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії як ôóндаментальнîгî 
складника юрисïрóденöії в ïрîöесі ïрî-
ôесіéнîї юридичнîї ïідгîтîвки çдіéсню-
ється «ïриùеïлення» ïринöиïів ïрава 
як ключîвиõ складників ïрîôесіéнîї 
ïравîвîї свідîмîсті та ïравîвîгî мис-
лення. Мîæна вваæати, ùî станîвлен-
ня çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
відбóвається вæе çа сóчаснîї дîби, ïа-
ралельнî çмінам ó людині, сóсïільстві, 
саміé дерæаві та ïраві, а такîæ ó їõ 
теîретичнîмó îсмисленні в такиõ ві-
дîмиõ ôîрмаõ, як енöиклîïедія ïрава, 
теîрія ïрава, теîрія дерæави і ïрава, 
çагальна теîрія дерæави і ïрава тîùî.

Наçва «çагальнîтеîретична юри-
сïрóденöія» як навчальнîї дисöиïліни, 
çамість традиöіéнîї теîрії дерæави та 
ïрава, ïîкликана не лише ïîдîлати 
легкîваæні óявлення ïрî рîль теîре-
тичнîї ïідгîтîвки сïеöіалістів юридич-
нîгî ïрîôілю, а é наöілена на те, ùîб 
çакріïити, ïî-ïерше, ïервинність ïра-
ва ùîдî дерæави, ïî-дрóге, вивести çа-
гальнîтеîретичне çнання в öентр кîн-
öеïöії сóчаснîї юридичнîї îсвіти.

Òóт ваæливими стають аргóменти 
на кîристь нетîтîæнîсті ïîнять «юри-
дична наóка» та «юрисïрóденöія», ùî 
çóмîвленî îдраçó кількîма îбставина-
ми. Ïî-ïерше, ïîняття «юрисïрóден-
öія» є ширшим, îскільки вîнî îõîïлює 
не лише наóкîве çнання ïрî ïравî é 
дерæавó, яке має відïîвідати критеріям 
наóкîвîї раöіîнальнîсті (çîкрема таке 
çнання має ïідлягати вериôікаöії та 
ôальсиôікаöії), а é ïрактичне çнання. 
Не дарма в багатьîõ мîваõ слîвî «юри-
сïрóденöія» îçначає не лише наóкó ïрî 
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ïравî, а é системó юридичнîї ïракти-
ки, çîкрема сóдîвîї. Отæе, юрисïрó-
денöія є ширшîю çа юридичнó наóкó 
çмістîвнî. Ïî-дрóге, юрисïрóденöія, 
не бóдóчи îбмеæенîю критеріями на-
óкîвîї раöіîнальнîсті, мîæе дîçвîлити 
сîбі включати дî свîгî ïîля ті наïрями 
юридичниõ дîслідæень, які немîæливî 
рîçглядати як наóкîві, çîкрема ôілî-
сîôію ïрава, адæе çагальнîвідîмî, ùî 
ôілîсîôія леæить çа меæами наóкîвîї 
раöіîнальнîсті. Це дає çмîгó більш гли-
бîкî рîçкрити сïеöиôічні риси сóчаснî-
гî ïрава та сóчаснîї дерæави, виявити 
їõ міôîлîгічні ïідвалини, ïîкаçати îсî-
бливість їõ îбраçó ó ïравîсвідîмîсті, 
якиé не çавæди ïідлягає раöіîнальнîмó 
аналіçó. Нарешті, ïî-третє, юрисïрó-
денöія, на відмінó від юридичнîї наóки, 
існóє в ширшîмó öивіліçаöіéнîмó кîн-
тексті, ùî дає мîæливість більш чіткî 
та ïîслідîвнî вïрîвадæóвати îднó ç 
гîлîвниõ ідеé Одеськîї шкîли ïрава, а 
саме ідею ïравîвîгî ïлюраліçмó. І діéс-
нî, дîвîлі складнî гîвîрити ïрî юри-
дичнó наóкó в рамкаõ релігіéнîгî тиïó 
ïравîвиõ систем, але ïри öьîмó мîæна 
ç óïевненістю гîвîрити ïрî релігіéнó 
юрисïрóденöію. Отæе, юрисïрóденöія 
включає дî себе набагатî ширше ïîле 
дîслідниöькиõ наïрямів.

Отæе, ïершîю ваæливîю метîдîлî-
гічнîю та еïістемîлîгічнîю ïеревагîю 
наçви «çагальнîтеîретична юрисïрó-
денöія» над наçвîю «теîрія дерæави і 
ïрава» є те, ùî юрисïрóденöія не îб-
меæóється сóвîрими вимîгами наóкî-
вîї раöіîнальнîсті.

Не менш ваæливîю ïеревагîю ви-
кîристання такîї наçви для навчальнîї 
é наóкîвîї дисöиïліни є é те, ùî вîна 
не ïередбачає мîністичнîсті в інтер-
ïретаöії теîретичниõ çасад ïрава та 
дерæави. Сама наçва «Òеîрія дерæави 
і ïрава» (а такîæ її варіаöії) вкаçóє на 
те, ùî, ïî-ïерше, мîæлива якась îдна 
всеîõîïна теîрія ïрава і дерæави, яка 
в çмîçі ïîяснити всі вияви öиõ сîöіаль-
ниõ інститóтів. У сóчасниõ óмîваõ öе є 
вкраé сóмнівним, îсîбливî ç óраõóван-
ням тîгî, наскільки глибîкîю є ïрірва, 
наïриклад, міæ теîрією наöіîнальнîгî 

ïрава é теîрією міæнарîднîгî ïрава. 
Ïринöиïîва немîæливість îднієї теîрії 
ïрава неîднîраçîвî ïідкреслювалася 
багатьма відîмими ôілîсîôами ïрава é 
теîретиками, îскільки ïравî é дерæава 
є îнтîлîгічнî ïлюралістичними явиùа-
ми, а тîмó не видається мîæливим ви-
рîблення гнîсеîлîгічнî мîністичнîгî 
їõ ïîяснення.

Ïîнад те, сóчасна теîретична юри-
сïрóденöія ïредставлена далекî не îд-
нією теîрією, а включає дî себе кілька 
десятків ріçнîманітниõ теîріé серед-
ньîгî рівня, як-тî: теîрія ïравîвîгî 
ïîрядкó, теîрія ïравîвîї нîрматив-
нîсті, теîрія дії ïрава, теîрія ïравîвîї 
ïîведінки, теîрія ïравîвиõ віднîсин, 
теîрія верõîвенства ïрава тîùî. Сóтî 
метîдîлîгічнî (а так самî é метîдич-
нî) їõ дîвîлі складнî ïредставити як 
складники îднієї всеçагальнîї теîрії, 
ùî çнîвó æ таки дîвîдить більшó вда-
лість ôîрмóлювання «çагальнîтеîре-
тична юрисïрóденöія», адæе вîна не 
îбмеæóється лише çагальними теîрія-
ми, а включає в себе такîæ îкремі те-
îретичні кîнстрóкöії середньîгî рівня.

Наçва «Загальнîтеîретична юри-
сïрóденöія» такîæ дає çмîгó ïîдîлати 
îднó ç ïîширениõ і тиïîвиõ ïрîблем – 
ïріîритетó ïрава над дерæавîю чи на-
вïаки. Частî мîæна çóстріти сóдæення 
ùîдî неîбõіднîсті викîристання саме 
такîї ïîслідîвнîсті («ïравî і дерæа-
ва») ó ôîрмóванні навчальниõ кóрсів, 
õîча îôіöіéниé ïасïîрт сïеöіальнîс-
ті 12.00.01 викîристîвóє ïрямî ïрî-
тилеæниé ïîрядîк. Òак самî дискóсії 
тîчаться дîвкîла тîгî, якó частинó вар-
тî вивчати ïершîю – ïравîвó чи дер-
æавнó. Відçначимî, ùî ïрîблема дóа-
ліçмó îб’єкта юрисïрóденöії дîлається, 
якùî виõîдити ç тîгî, ùî тóт ïравî 
(ïравîве) та дерæава (дерæавне) îб’єд-
нóються в юрисïрóденöії, ïредметнî 
рîçгîртаються çа такими наïрямами, 
як ïравîçнавствî é дерæавîçнавствî. 
Þрисïрóденöія як наóка, на відмінó від 
іншиõ наóк, які дîслідæóють ïравî та 
дерæавó, рîçглядає öі явиùа в ïриçмі 
вçаємîдії, вçаємîçóмîвленîсті é дîдат-
кîвîсті. Òîмó ïрîтиставлення ïрава  
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і дерæави, дискóсії ùîдî ïершîчер-
гîвîсті îднîгî явиùа абî іншîгî тóт 
втрачають свіé сенс.

Отæе, çагальнîтеîретична юри-
сïрóденöія ç метîдîлîгічнîгî ïîглядó 
ïîстає як набагатî сóчасніша é ïрî-
дóктивніша кîнöеïöія, аніæ теîрія 
дерæави і ïрава. Вîна дає мîæливість 
рîçширити кîнöеïтóальне ïîле теîре-
тичнîгî ïîшóкó в ïравîвіé сôері, але 
ïри öьîмó çберегти тó традиöіéність, 
яка ïîв’яçана іç öією, беçïеречнî, ôóн-
даментальнîю дисöиïлінîю.

Підручник «Загальнотеоретична 
юриспруденція» як фактор інсти-
туціоналізації освітньо-наукової 
школи. Оçнаéîмлення ç кîнöеïöією 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії çó-
мîвилî é вибір метîдики éîгî аналіçó, 
а саме: нерîçривнîсті, вçаємîïîв’яçа-
нîсті наóкîвиõ, îсвітянськиõ і ïраг-
матичнî îрієнтîваниõ текстів, ïевнîї 
öиклічнîсті дîмінóвання тиõ чи іншиõ 
іç ниõ, які ó свîїé îснîві ідентиôікó-
ються як теîретичні, але не îбмеæó-
ються тільки теîрією дерæави і ïрава 
як наóки чи наóкîвîї дисöиïліни, а та-
кîæ аналіç öиõ текстів як реçóльтатó 
такîї ôîрми інститóöіîналіçаöії наóкî-
виõ дîслідæень, як наóкîвî-ïедагîгічна 
шкîла. 

Цеé масив ïóблікаöіé стîсóється те-
îрії дерæави і ïрава, ïлюралістичнîсті 
її бачення і як наóки, і як навчальнîї 
дисöиïліни, яка має ріçні ôîрми îôі-
öіéнîї та неîôіöіéнîї наóкîвîї чи îсві-
тянськîї систематиçаöії, é виçнання її 
як такîї. На ïîстрадянськîмó ïрîстîрі 
систематиçаöія та îôіöіéне виçнання 
налеæнîсті наóкîвиõ дîслідæень дî 
çагальнîтеîретичниõ çдіéснюється на 
ïідставі ïасïîртів наóкîвиõ сïеöіаль-
нîстеé, якùî мîва éде ïрî кваліôіка-
öіéні дîслідæення на çдîбóття наóкî-
виõ стóïенів абî налеæність дî тиõ чи 
іншиõ каôедр, відïîвіднî, é дисöиïлін, 
які ïредставниками öиõ каôедр ви-
кладаються, çа якими ïрисóдæóються 
наóкîві çвання. Ïрîте é в îднîмó, і в 
іншîмó виïадкаõ çначення мають як 
внóтрішня систематиçîваність, так і 
çîвнішня відîкремленість наóкîвиõ чи 

навчальниõ çнань. Істîричнî склалîся, 
ùî в більшîсті країн дî ïóблікаöіé, які 
ïретендóють на систематиçîваниé îб-
раç ïевнîгî çнання, ïереваæнî çара-
õîвóють ïідрóчники é ïîсібники, ùî 
ïритаманнî é Україні. 

У наóкîçнавстві недарма вваæають, 
ùî наéбільш öіліснî та ïîслідîвнî, лî-
гічнî вçаємîïîв’яçанî é ó меæаõ ïевнîї 
наóкîвîї ïîçиöії çі çбереæенням тради-
öіé та акöентóаöії нîваöіé ó їõ вçаємî-
çв’яçкó ïîдається саме в ïідрóчникаõ, 
більше тîгî, вîни ïередбачають і îõî-
ïлення нîрмативнî-ïравîвîгî матеріа-
лó, ïравîçастîсîвнîї та іншîї ïравîвîї 
ïрактики, ôîрмóвання в стóдентів на-
вичîк і вмінь çастîсîвóвати теîретич-
нî набóті çнання на ïрактиöі, а такîæ, 
навïаки, навичîк і вмінь çдіéснювати 
наóкîве îсмислення ïрактики тîùî. 

Саме тîмó аналіç масивó ïóблікаöіé 
іç çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
як сóчаснîгî бачення теîрії дерæави 
і ïрава дîöільнî ïîчинати саме ç ïід-
рóчників і навчальниõ ïîсібників. За 
îстанні 5 рîків викладачами каôедри 
îïóблікîванî 20 ïідрóчників і ïîсібни-
ків іç дисöиïлін каôедри. Два ïідрóч-
ники îтримали гриô МОН України. 
І õîча більшість мала традиöіéнó наçвó 
«Òеîрія дерæави і ïрава», але çа çміс-
тîм відбивала дîвîлі таки ïîслідîвнó 
трансôîрмаöією óсталениõ ïідõîдів як 
традиöії дî нîвîгî кîнöеïтóальнîгî ба-
чення як нîваöії – çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, ïричîмó традиöії çбе-
рігаються, але наïîвнюються é нîвим 
çмістîм, а нîваöії відкривають нîві 
îбрії, якиõ не бóлî é не мîглî бóти в 
традиöіяõ. Це ïрîглядається не тільки 
в óведенні нîвиõ рîçділів, ïідрîçділів, 
а é наïîвненні традиöіéниõ – çмістî-
вими та метîдîлîгічними нîвелами. 
У öьîмó кîнтексті ваæливî çаçначити 
é те, ùî нîвеліçаöія çдіéснюється çа 
óмîв їõ ïîïередньîгî наóкîвîгî çабеç-
ïечення, а ç іншîгî бîкó, системне ïе-
реîсмислення матеріалó, адаïтаöія дî 
наóкîвиõ ïîлîæень, дî îсîбливîстеé 
навчальнîї літератóри сïрияє виявлен-
ню нîвиõ ракóрсів, асïектів, ïрîгалин, 
сóïеречнîстеé, неóçгîдæенîстеé тîùî, 
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які мîæна виявити саме в ïрîöесі вïî-
рядкóвання всьîгî матеріалó в меæаõ 
ïевнîгî кîлективнîгî éîгî бачення та 
надання éîмó внóтрішньîї óçгîдæенî-
сті é рîçгîрнóтîсті. 

Якùî ïерші ïідрóчники ç теîрії дер-
æави та ïрава, які бóлî рîçрîбленî ви-
кладачами каôедри теîрії дерæави та 
ïрава, в îснîвнîмó мîæна çараõóвати 
дî традиöіéнîгî бачення теîрії дерæа-
ви та ïрава, а в тîé час іншîгî é не 
мîглî бóти, тî вæе навчальниé ïîсіб-
ник відîмîгî вченîгî-теîретика О.В. 
Сóрілîва (1983) відріçнявся від іншиõ 
ïідрóчників îïисанням ïлюраліçмó 
ïрîблем і багатîманітнîсті шляõів їõ 
вирішення, ùî îрієнтóвалî стóдентів, а 
ùе більше викладачів, серед якиõ öеé 
ïîсібник бóв надçвичаéнî ïîïóлярним 
і öінîваним, на ç’ясóвання ïрîблемниõ 
ïитань, аналіç ріçниõ наóкîвиõ ïîçиöіé 
óчениõ тîùî.

Ïредставниками шкîли маéæе кîæ-
ні два рîки виïóскалися нîві редакöії 
ïідрóчників і ïîсібників іç теîрії дер-
æави та ïрава ріçнîгî ïриçначення для 
навчальнîгî ïрîöесó, ïрîте кîæна нîва 
редакöія, çберігаючи те, ùî витрималî 
виïрîбóвання часîм, містила é нîвиé 
матеріал. Окрім тîгî, ïаралельнî çдіéс-
нювалися é наóкîві ïîшóки, реçóль-
тати якиõ реаліçîвóвалися в навчаль-
нî-метîдичниõ матеріалаõ, ріçнîгî 
рîдó дîвідникаõ, рекîмендаöіяõ тîùî. 
У öьîмó кîнтексті вартî відмітити ïî-
сібник для сóддів, ó якîмó реаліçîвана 
сïрîба наблиçити теîрію дерæави та 
ïрава в її актóальнîмó і ïрîблемнîмó 
баченні дî реаліé юридичнîї ïракти-
ки, такиé ïідõід надалі став îдним іç 
наïрямів кîнöеïтóаліçаöії çагальнîте-
îретичнîї юрисïрóденöії. Крім тîгî, 
велике çначення для рîçвиткó сïеöи-
ôіки ïідõîдó Одеськîї шкîли ïрава дî 
рîçвиткó теîретичниõ дîслідæень має 
видання «Встóï дî óкраїнськîгî ïрава» 
2005 рîкó, яке бóлî ïеревидане в рîç-
ширенîмó варіанті ó 2009 рîöі та ïісля 
тîгî видане в англîмîвнîмó варіанті ó 
2011 рîöі.

Видається, багатî в чîмó саме öе 
é станîвилî îснîвó ïереõîдó дî юри-

сïрóденöії та її теîретичнîгî îсмислен-
ня. Ïричîмó не на рівні ïрикладів, як 
öе інîді бóває, а на îснîві, ïî-ïерше, 
внóтрішньîї єднîсті, нерîçривнîсті 
юридичниõ наóки, îсвіти, ïрактики; 
ïî-дрóге, ïîдîлання дóаліçмó çагальнîї 
теîрії ïрава як çагальнîї теîрії дер-
æави (не çавæди тільки юридичнîї), 
çагальнîї теîрії ïрава (çнîвó-таки не 
тільки юридичнîї, яка çдіéснюється 
юристами, а в більш ширîкîмó ôîрма-
ті), çнîвó-таки не тільки в кîнтексті на-
óкîвîгî бачення, а é реальнîї єднîсті 
дерæавнîгî і ïравîвîгî в сóсïільнîмó 
æитті, в реçóльтаті чîгî не наóкîве є 
дîмінóючим, а саме реальне як îснîва, 
баçа для наóкîвîгî, де îсвітянське є їõ 
синтеçîм. Уæе в ïершиõ каôедральниõ 
ïідрóчникаõ іç теîрії дерæави та ïра-
ва çверталася óвага на ïлюраліçм рî-
çóміння дерæави і ïрава, їõ сîöіальнó, 
кóльтóрнó é наöіîнальнó абî часîвó і 
ïрîстîрîвó çóмîвленість, îсîбливîсті 
теîретичнîгî юридичнîгî îсмислення, 
çначення метîдîлîгії їõ ïіçнання, çв’я-
çîк ç іншими наóкîвими дисöиïлінами, 
юридичнîю ïрактикîю, реаліями дер-
æавнîгî та ïравîвîгî рîçвиткó, сóчас-
ними світîвими ïрîöесами тîùî.

Лîгічним çавершенням çмін ó рî-
çóмінні рîлі теîрії дерæави і ïрава в 
ïідгîтîвöі стóдентів стала кîнöеïöія 
вивîдó ïрава на виçначнó рîль ó çа-
гальнîтеîретичніé юридичніé ïідгîтîв-
öі. Ôîрмóвання мîви ïрава, ïравîвîгî 
мислення, сóчаснîгî ïравîрîçóміння, 
а такîæ ïравîтлóмачення çакладенî 
в îснîвó ïідгîтîвки каôедральнîгî 
ïідрóчника «Загальнîтеîретична юри-
сïрóденöія».

Ïриваблює саме те, ùî ïідрóчник 
«Загальнîтеîретична юрисïрóденöія» 
є реçóльтатîм автîрськîгî, свîєріднî-
гî, але евîлюöіéнîгî ïереîсмислення 
теîрії дерæава і ïрава, яке çдіéснюва-
лася ïрîтягîм маéæе 15 рîків, на îс-
нîві відïîвідниõ наóкîвиõ дîслідæень, 
ç óраõóванням реаліé як îрганіçаöії 
та çдіéснення навчальнîгî ïрîöесó, 
реçóльтатів îïанóвання теîретичниõ 
çнань стóдентами, набóття ними ïрак-
тичниõ óмінь і навичîк, îсвітянськиõ 
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реôîрм, так і îсîбливîстеé дерæавнîгî 
та ïравîвîгî рîçвиткó.

Саме öеé ïідрóчник є баçîвим для 
îрганіçаöії та çдіéснення навчальнîгî 
ïрîöесó в Академії, ç іншîгî бîкó, він 
наéбільш систематиçîванî і внóтріш-
ньî óçгîдæенî не тільки відбиває сó-
часнó кîнöеïöію çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, а é îкреслює нîві на-
ïрями її рîçвиткó.

У öьîмó ïлані çначнîю ïîдією в евî-
люöії Одеськîї шкîли çагальнîтеîре-
тичнîї юрисïрóденöії стала ïідгîтîвка 
é ïóблікаöія кîлективнîгî ïідрóчника 
«Загальнîтеîретична юрисïрóденöія: 
навчальниé кóрс» (2011), якиé çатвер-
дæенî Міністерствîм îсвіти, наóки, мî-
лîді та сïîртó України (лист № 1/11-
12162 îт 22.12.2011 г.), а автîрами 
якîгî є відîмі ïредставники öієї шкîли.

Ïîбóдîва ïідрóчника та éîгî çміст 
ïевнîю мірîю çберігають вітчиçняні 
традиöії викладання теîрії дерæави і 
ïрава, але трансôîрмóють їõ відïîвід-
нî дî îсîбливîстеé кîнöеïтóальнîгî 
бачення çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії. Нîваöіéність стрóктóри ïідрóч-
ниõ виявляється не тільки в îнîвленні 
рîçділів, ïідрîçділів, îснîвниõ ïитань 
тем, а é ó відмінніé від традиöіéниõ 
ïîбóдîв ïîдібниõ ïідрóчників ïîслі-
дîвнîсті їõ рîçташóвання é îïисання в 
тексті ïідрóчника. Òак, îснîвними éîгî 
рîçділами є ïрîлегîмени ïрава і дер-
æави; дîгма ïрава; дія ïрава; реçóль-
тативність ïрава; статика і динаміка 
дерæави; ïравî, дерæава і öивіліçаöія. 

Сóдити ùîдî дîöільнîсті çаïрîïîнî-
ванîї ïîбóдîви é ïîдання навчальнîгî 
матеріалó мîæливî ç ріçниõ тîчîк çîрó, 
ïрîте наéгîлîвнішим є те, наскільки 
автîрам ïідрóчника вдалîся в öьîмó 
ïідрóчникó реаліçóвати кîнöеïтóальні 
çасади Одеськîї наóкîвî-ïедагîгічнîї 
шкîли çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії, систематиçóвати реçóльтати 
наóкîвиõ дîслідæень, адаïтóвати їõ дî 
îсîбливîстеé сïриéняття стóдентами. 
Якраç ó öьîмó ïлані ïідрóчник виділя-
ється ïîміæ іншиõ не тільки îригіналь-
ністю автîрськîї «çадóмки», а é станîм 
її наóкîвîї рîçрîбки та çабеçïечення, 

îïтимальним ïеревîдîм складнîї та 
сïеöиôічнîї çа ïрирîдîю é îïисанням 
«матерії» наóкîвîгî ïîшóкó в çрîçóмі-
лиé для стóдентів навчальниé матеріал. 
Òрадиöіéність і нîваöіéність ó теîре-
тичнîмó мисленні, реаліçаöія кîнöеïöії 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії в 
ïîбóдîві і çмістîвîмó наïîвненні ïід-
рóчника ïрîглядається ó виîкремленні 
статики é динаміки ïрава та дерæави, 
їõ антрîïîлîгічнîмó, аксіîлîгічнîмó é 
öивіліçаöіéнîмó та іншиõ виміраõ, рîç-
ріçненні і єднîсті їõ істîрії é сóчаснîс-
ті, акöентóаöії їõ сîöіальнîгî çначення 
та еôективнîсті, ïлюралістичнîсті рî-
çóміння ïрава, дерæави, їõ вçаємîçв’яç-
кó, викîристанні наóкîвиõ çнань ç ін-
шиõ наóкîвиõ і навчальниõ дисöиïлін, 
çв’яçкó ç ïрактикîю, дîсвідîм іншиõ 
країн тîùî.

Значення öьîгî ïідрóчника в рîçвит-
кó Одеськîї наóкîвî-ïедагîгічнîї шкîли 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії ïî-
лягає é ó тîмó, ùî дîсвід éîгî ïідгî-
тîвки, реçóльтати сïриéнятті іншими 
вченими, ïедагîгами та стóдентами, 
ó свîю чергó, çóмîвили дîöільність і 
сïрямîваність нîвиõ наóкîвиõ рîçвідîк, 
які çдіéснювалися і çдіéснюються ïред-
ставниками öієї шкîли в меæаõ власниõ 
наóкîвиõ інтересів і наóкîвиõ ïîçиöіé, 
а такîæ нîвиõ ôîрм їõ систематиçаöії.

Знîвó-таки рîçширення ïлîùини 
наóкîвîгî îсягнення çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії, çбереæення традиöії 
кîнöеïтóальнîгî бачення çагальнîтеî-
ретичнîї юрисïрóденöії, виявлення нî-
виõ ракóрсів îсмислення é ôîрмóвання 
нîваöіé ó їõ дîслідæенні ïîтребóвалî 
їõ деùî іншîї наóкîвîї систематиçаöії 
та рîçгîртання. 

Наïевнî, якась çóмîвленість є в 
тîмó, ùî ïісля ïідрóчника «Загальнî-
теîретична юрисïрóденöія» автîра-
ми öієї шкîли ïідгîтîвленî та виданî 
ó 2012 рîöі кîлективнó мîнîграôію  
«Актóальні грані çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії», в якіé ó систематиçî-
ванîмó, дîïîвненîмó та îнîвленîмó 
вигляді ïîданî автîрське бачення вирі-
шення такиõ ïрîблем дерæави і ïрава 
та їõ ïіçнання, як аксіîметрія é аксі-
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îсôера дерæави і ïрава, îсîбливîсті 
ïравîвиõ öіннîстеé ó ріçниõ традиöіяõ, 
антрîïîлîгічниé вимір міôів ó їõ çна-
чення як дæерел ïрава, îсîбливîсті 
слîв’янськîї ïравîвîї кóльтóри, гер-
меневтики в ïраві, мîвнîгî, міськîгî 
та іншиõ ïрîстîрів ïрава, дерæави і 
грîмадянськîгî сóсïільства; викладенî 
нîваöіéне бачення ïравîвîгî ïîрядкó, 
ïравîвîгî кîнтрактивіçмó, інôîрмаöіé-
нîї ôóнкöії ïрава, ïравîвиõ асïектів 
віéськîвîї слóæби, ïравîвîгî мислен-
ня, ïравîвîї дîïîмîги тîùî. 

Ïрî îрганічниé çв’яçîк öиõ видань 
свідчить é виîкремлення в îкремиé 
рîçділ ïитань, які стîсóються рîçвиткó 
юридичнîї îсвіти та викладання çагаль-
нîтеîретичнîї юрисïрóденöії, çîкрема 
метîдîлîгічнîгî її ïриçначення, кла-
сичнîї юридичнîї îсвіти та її рîçвиткó, 
твîрчîгî õарактерó юридичнîї ïедагî-
гіки, çастîсóвання юридичниõ теõнî-
лîгіé ó ïідгîтîвöі юристів, îсîбливîс-
теé викладання навчальниõ дисöиïлін, 
«мîви óкраїнськîгî ïрава», «öеркîвнî-
гî ïрава», «віéськîвîгî ïрава» тîùî.

У öіé мîнîграôії ïрîстеæóється 
сïрîба надати нîвîї öіліснîсті, вçає-
мîïîв’яçанîсті ïлюраліçмó варіаöіé і 
ïлîùин рîçкриття «ïанîрами» çагаль-
нîтеîретичнîї юрисïрóденöії, яка сïî-
нóкала дî їõ відïîвіднîгî ïереîсмис-
лення, виявлення é дîслідæення нîвиõ 
асïектів, çв’яçків, ракóрсів, ïрîблем, 
властивîстеé абî рîçширення кîла чи-
тачів, які мîгли îçнаéîмитися ç ними, 
дîдаткîвîгî виçнання череç ïóблікаöії 
в автîритетниõ виданняõ, інîçемнîю 
мîвîю тîùî. Òак, нîві îбрії надають-
ся ó 2013–2014 рîкаõ Þ.М. Обîрî-
тîвим ïîдальшіé кîнöеïтóаліçаöії та 
рîçв’яçанню вæе раніше îкреслениõ 
ïрîблем: çагальнîтеîретичніé юри-
сïрóденöії, свîєріднîсті óкраїнськîгî 
ïрава, éîгî ïрîстîрîвіé çóмîвленî-
сті (місöю рîçвиткó) та öивіліçаöіéніé 
ідентиôікаöії, рîçгîртанню метîдîлîгії 
юрисïрóденöії, вçаємîвïливам теîре-
тичнîгî «îбраçó» дерæави та реаліé її 
існóвання, такіé властивîсті ïрава, як 
надіéність, які ïóблікóються ó всеó-
країнськиõ виданняõ «Ïравî України», 

«Þридичниé вісник», кîлективніé мî-
нîграôії НАÏрУ «Ïравîва дîктрина 
України» тîùî. 

Ïîдібні дîслідæення çдіéснюють-
ся é іншими ïредставниками шкîли, 
реçóльтати якиõ îïрилюднюються в 
наóкîвиõ статтяõ, теçаõ наóкîвиõ кîн-
ôеренöіé тîùî. Ðеçóльтатîм кîлектив-
нîгî îсмислення нîваöіéнîї îрієнтаöії 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії як 
сóчаснîї теîрії дерæави і ïрава стала 
мîнîграôія «Креативність çагальнî-
теîретичнîї юрисïрóденöії» (2015), ó 
ïередмîві дî якîї її автîрами ïідкрес-
люється, ùî в сóчасниõ óмîваõ і на-
ïрямаõ рîçвиткó óкраїнськîї юрисïрó-
денöії «дîсить õарактерним вистóïає 
дîслідниöькиé çаïал óчениõ Одеськîї 
шкîли ïрава, які ïредставляють çа-
гальнîтеîретичнó юрисïрóденöію, рîç-
рîбки якиõ óсе частіше îôîрмлюють-
ся в кîнöеïтóальні ідеї, метîдîлîгічні 
ïринöиïи, ïравîві і дерæавні öіннîсті і 
нîрми, які відïîвідають сóчасніé еïîсі 
ïîстмîдернó і îсîбливîстям існóвання 
в ніé сóвереннîї України».

Викîристîвóючи рîçóміння креатив-
нîсті сóчаснîї юрисïрóденöії ïîданîї в 
öіé мîнîграôії та враõîвóючи çаçна-
чене виùе, мîæна çаçичити, ùî саме 
для Одеськîї наóкîвî-ïедагîгічнîї шкî-
ли çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
ïритаманнî «çвільнення юридичниõ 
дîслідæень від дîгматиçîванîсті сте-
реîтиïів ïравîвîгî мислення, беçïîсе-
реднє çвернення дî традиöіé, нîрм та 
інститóтів ïравîвîї сïадùини і їõ твîр-
че викîристання в óмîваõ нîвîгî часó, 
відстîювання власнîї (óкраїнськîї) 
ïравîвîї ідентичнîсті, дерæавнîї öіліс-
нîсті é самîóïравлінськîгî місöевîгî 
ріçнîманіття».

Кîнöеïтóаліçаöія çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії в інтерïретаöії öієї 
шкîли не є дîгматичнîю, çакритîю, 
çавершенîю, навïаки, є çдатнîю і внó-
трішньî îрієнтîванîю на ïîдальшиé 
рîçвитîк. За реçóльтатами наóкîвиõ 
дîслідæень, які çдіéснюються ïред-
ставниками öієї шкîли, наóкîвиõ рîç-
відîк іншиõ наóкîвöів, які çдіéснюють 
свîї наóкîві ïîшóки в кîнöеïтóальнîмó  
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ïîлі çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії чи ïід її вïливîм, çакладають-
ся ïерсïективні наïрями ïîдальшиõ 
дîслідæень, вîни стають îснîвîю на-
óкîвîгî ïрîгнîçóвання, ïланóвання 
наóкîвиõ дîслідæень. Òак, ó ïланаõ 
наóкîвиõ дîслідæень Академії та її 
каôедри теîрії дерæави і ïрава (і не 
тільки їõ) ïередбаченî ниçкó çаõîдів, 
сïрямîваниõ на ïîдальшиé рîçвитîк 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії, 
яка вæе ïерестає бóти лише кîнöеï-
тóальним баченням теîрії дерæави та 
ïрава, а набóває властивîстеé кîнкре-
тиçîванîгî, внóтрішньî óçгîдæенîгî, 
метîдîлîгічнî вивіренîгî і ïрактичнî 
çначóùîгî наóкîвîгî çнання. Ïрикла-
дîм öьîгî мîæóть бóти наïрями наó-
кîвиõ дîслідæень, які реаліçóються в 
меæаõ дисертаöіéниõ дîслідæень на 
çдîбóття наóкîвиõ стóïенів кандидата 
é дîктîра юридичниõ наóк: дерæава і 
ïравî в ïраöяõ О.В. Сóрілîва, дерæав-
нî-ïриватне ïартнерствî, класиôікаöії 
ïравîвиõ інститóтів, властивîсті ïра-
вîгî æиття, ïравîвîї ïîлітики, елек-
трîнна дерæава, інститóти é ôóнкöії 
сóчаснîї дерæави, ïравîва нîрматив-
ність óкраїнськîгî ïрава, інтегративна 
ïравîва система, дæерела ïрîöесóаль-
нîгî ïрава України, дóаліçм сóчаснîгî 
ïрава, кîнтрактивіçаöія меõаніçмó дії 
ïрава, трансôîрмаöія дерæави в óмî-
ваõ глîбаліçаöії, ïравîвиõ теçаóрóсів 
та інші ïрîблеми çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії.

Висновки. Беçóмîвнî, не мîæна 
скаçати, ùî çаïрîïîнîване для рîç-
глядó наóкîве бачення çмістîвîгî на-
ïîвнення é ïерсïектив рîçвиткó теîрії 
дерæави і ïрава є єдинî мîæливим і 
дîöільним, як, власне, і сама кîнöеï-
öія çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії, 
її ïредставники не ïретендóють на öе. 
Сьîгîдні на ïîстрадянськîмó ïрîстîрі 
ваæкî виçначити якóсь іншó наóкîвó 
шкîлó рîçóміння çагальнîї теîрії дер-
æави і ïрава, яка б мала такиé рівень 
наóкîвîгî çабеçïечення, масив ïóблі-
каöіé, бóла численнîю çа óчасниками, 
õарактериçóвалася öілісністю, кîнöеï-
тóальністю і ïлюраліçмîм сïриéняття 

çагальнîї теîрії дерæави і ïрава, на та-
кîмó рівні çаïрîвадæена в навчальниé 
ïрîöес, виçнана наóкîвîю сïільнîтîю 
в її кîнöеïтóальнîмó баченні çагаль-
нîтеîретичниõ ïрîблем îсмислення é 
рîçвиткó дерæави і ïрава, наéбільш 
ïîвнî îõîïлювала такó ôîрмó інститó-
öіîналіçаöії наóки, як наóкîва шкîла, 
мала ïерсïективи ïîдальшîгî свîгî 
рîçвиткó тîùî. І в öьîмó асïекті Одесь-
ка наóкîва шкîла çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії мîæе é має слóгóвати 
ïрикладîм, çраçкîм, мîделлю для ін-
шиõ шкіл.

І мîæна лише ïîбаæати наóкîвöям 
öієї шкîли та її ïриõильникам твîрчîї 
наснаги é ïîдальшиõ óсïіõів, ïрагнен-
ня çберігати власні традиöії та наïîв-
нювати свîї наóкîві дîслідæення нîва-
öіями.

На çавершення, враõîвóючи çна-
чниé îбсяг ïраöь, ó якиõ висвітлюються 
реçóльтати кîнöеïтóаліçаöії çагальнî-
теîретичнîї юрисïрóденöії ïредстав-
никами Одеськîї наóкîвî-ïедагîгічнîї 
шкîли, мîæна é дîöільнî навести лише 
îснîвні ïраöі, в якиõ наéбільш ïîвнî 
відбиваються такі її властивîсті, як кî-
лективність і креативність:

Ключові слова: çагальнîтеîретич-
на юрисïрóденöія, Одеська шкîла ïра-
ва, теîрія дерæави і ïрава.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà íàóêîçíàâ-
÷îìó âèì³ðó ñòàíîâëåííÿ шêîëè 
çàãàëüíîòåîðåòè÷íîї юðèñïðóäåí-
ö³ї â Нàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ 
«Îäåñüêà юðèäè÷íà àêàäåì³ÿ». Âèÿâ-
ëÿюòüñÿ ìåòîäîëîã³÷í³, ïåäàãîã³÷í³ 
òà íàóêîâ³ ï³äâàëèíè її ôîðìóâàííÿ 
é ðîçâèòêó. Îêðåìà óâàãà ïðèä³ëåíà 
ïèòàííÿì íàïðÿì³â íàóêîâèх äîñë³-
äæåíü шêîëè çàãàëüíîòåîðåòè÷íîї 
юðèñïðóäåíö³ї òà її ïåðñïåêòèâàì ó 
äèñêóðñèâíîìó ïîë³ â³ò÷èçíÿíîї юðè-
ñïðóäåíö³ї.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà íàóêîâåä÷å-
ñêîìó èçìåðåíèю ñòàíîâëåíèÿ шêî-
ëы îáщåòåîðåòè÷åñêîé юðèñïðóäåí-
öèè â Нàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå 
«Îäåññêàÿ юðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ». 
Âыÿâëÿюòñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå, ïå-
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äàãîãè÷åñêèå è íàó÷íыå îñíîâы åå 
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ. Îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëåíî âîïðîñàì íàïðàâ-
ëåíèé íàó÷íых èññëåäîâàíèé шêîëы 
îáщåòåîðåòè÷åñêîé юðèñïðóäåíöèè 
è åå ïåðñïåêòèâàì â äèñêóðñèâíîì 
ïîëå îòå÷åñòâåííîé юðèñïðóäåíöèè.

The article is devoted to the doctri-
nal measurement of becoming of gen-
eral theoretical jurisprudence school at 
the National University “Odessa Law 
Academy”. The methodological, peda-
gogical and scientific foundations of 
this school as well as its formation and 
development are highlighted. Special 
attention is paid to areas of research 
of the school of general theoretical ju-

risprudence and its perspectives in the 
discursive field of domestic legal doc-
trine.

Література
1. Îáщåòåîðåòè÷åñêàÿ юðèñïðóäåí-

öèÿ: ó÷åáíыé êóðñ : [ó÷åáíèê] / ïîä ðåä. 
Þ.Н. Îáîðîòîâà. – Îäåññà : Фåíèêñ, 
2011. – 436 ñ.

2. Àêòóàëüí³ ãðàí³ çàãàëüíîòåîðå-
òè÷íîї юðèñïðóäåíö³ї : [ìîíîãðàô³ÿ] / 
[Þ.Ì. Îáîðîòîâ, Â.Â. Зàâàëüíюê, Â.Â. Äóä-
÷åíêî òà ³í.] ; çà ðåä. Þ.Ì. Îáîðîòîâà. – 
Îäåñà : Фåí³êñ, 2012. – 492 ñ.

3. Êðåàòèâí³ñòü çàãàëüíîòåîðåòè÷íîї 
юðèñïðóäåíö³ї : [ìîíîãðàô³ÿ] / [Þ.Ì. Îáî-
ðîòîâ, Â.Â. Зàâàëüíюê, Â.Â. Äóä÷åíêî òà 
³í.] ; çà ðåä. Þ.Ì. Îáîðîòîâà. – Îäåñà : 
Фåí³êñ, 2015. – 488 ñ.


