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І в а ж л и в и й к р 0к у НАБЛИЖЕННІ
_ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВОЗНАВСТВА
І ДО СВІТОВОГО НАУКОВОГО ПРОСТОРУ
І (ПРО НОВИЙ ЖУРНАЛ "ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
ТА ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА")

Вийшло друком перше чис
ло нового періодичного право
знавчого видання "Філософія пра
ва та загальна теорія права", яке
е додатком до головного юри
дичного журналу країни "Право
України". Таку подію важко
переоцінити з точки зору мож
ливості спеціалізованого діалогу,
точніше полілогу спеціалістів з
фундаментальних проблем пра
вознавства взагалі та конкретних
галузей юридичної науки зок
рема. Безперечно, цей факт є
відбиттям усвідомлення значу
щості дослідження цих проблем
та інтенсифікації пошуків філо
софії права і загальної теорії
права у напрямку подолання од
нозначності редукованих форм
юридичного позитивізму заідео
логізованого "марксистсько-ленін
ського" зразку. Як зазначають
академік НАПрН України П.М. Ра
бі нович - голова наукової ради
журналу, та професор (нині вже
члєн-кореспондент НАПрН Ук

раїни) С.І. Максимов - головний
редактор журналу у викладенні
Його концептуальних засад, ін
шою причиною затребуваності
таких досліджень є процеси
євроінтеграцїї та глобалізації, які
"підсилили необхідність підняти
на загальноєвропейський та сві
товий рівень розвиток теоретико-методологічних підходів до
права, включення вітчизняної
філософії права та загальної тео
рії права у глобальний правовий
дискурс"1. Тому головними при
кладами, на які зорієнтовано й
цей журнал, є відомі в світі ви
дання Англії, Росії, інших країн
Європи, а також США, де прин
ципово поєднано філософськоправовий та теоретико-правовий
підходи на основі вирішення сві
1 Рабінович П., Максимов С. Кон
цепція журналу "Філософія права і
загальна тео р ія п рава" / / Ф іл осо ф ія
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тоглядно-методологічних та теоретико-аналітичних проблем пра
вової науки, що має також спри
яти підвищенню якості підготов
ки нового покоління юристів.
У переліку основних тема
тичних рубрик журналу акту
альні проблемні блоки сучасного
правознавства та вітчизняної пра
вової науки, що трансформу
ється, включаючи методологічні
та теоретичні аспекти право
тлумачення та правозастосування. Значна увага буде приді
лятися перекладам українською
мовою найбільш значущих текс
тів, що презентують сучасну
філософсько- і теоретико-правову думку. Звичайно, у журналі
такої спрямованості подавати
муться матеріали стосовно нау
кового життя, рецензії, бібліог
рафічні огляди тощо.
Визначаючи передумови ство
рення такого видання, головний
редактор журналу С. Максимов
називає, зокрема, створені за час
незалежності часописи, насам
перед "Проблеми філософ)її пра
ва", а також збірки матеріалів,
що видавалися в різних устано
вах, наприклад щорічна збірка
"Антропологія права: філософсь
кий та юридичний виміри" юри
дичного факультету Львівського
націонаїьного університету іме
ні Івана Франка. Компліментар
ним визнанням праці науковців
нашого колективу є згадування у
переліку найбільш цікавих ви

дань у цьому напрямку збірок,
опублікованих і в Луганському
державному університеті внут
рішніх справ імені Е.О. Дідорен
ка1. Додамо також, що до редак
ційної колегії нового журналу
запрошено автора цих рядків, і
він взяв посильну участь у під
готовці першого номера віщання
до друку. Це слід віднести до
таких фактів численність яких ре
ально зробили ЛДУВС ім. Е.О. Ді
доренка лідером юридичної ос
віти Луганщини і одним з про
відних навчальних закладів схо
ду України.
Щодо першого номера жур
налу, то його певну тематичну
спрямованість склали питання
природи права і методологічних
особливостей науки, що його
вивчає (юридичної науки). З
проблем
сучасного
праворозуміння у відповідній
рубриці
надруковано
статті
відомих
зарубіжних
правознавців Н. Сіммондза (Ве
лика
Британія),
Р.
Алексі
(Німеччина), вітчизняних дослід
ників О. Петришина, С. Рабіновича, В. Лемака та О. Семерака.
У рубриці, присвяченій методо
логії юридичної науки розміще
но статті російських учених
М. Тарасова, І. Честнова, Ю. Пер

1 Д и в.: М акси м ов С. Вступ не сло
во головного редактора / / Філософія
п р ава і загальна тео р ія п рава: Н ау
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м'якова, а також українців О. Тихомирова і О. Стовби. Проблеми
співвідношення філософії права
і теорії права розглянуто в стат
тях М. Козюбри та Ч. Варги
(Угорщина). У цьому блоці з ука
заних рубрик подано досить
широкий спектр найзагальніших
і найважливіших питань сучас
ного стану праворозуміння і
можливих відповідей на ці пи
тання. Значною мірою це є пев
ний дотик до методологічного
"нерву" правової науки, напру
женість розвитку якої б нашій
країні пов'язано з подоланням
пересторог ідеологічного мину
лого та перекрученої багато в
чому фактичності юридичної
площини буття поточного часу.
Залучення д о справжності юри
дичного мислення має подолати
панівне становище категорій бу
денної свідомості в нашій пра
вовій культурі, але для цього
слід розуміти необхідність розу
міння базового значення склад
ності (як відбиття реальних про
цесів життя) та моральних імпе
ративів (як запоруку нетрагічного майбутнього країни). Такі гра
нично короткі висновки можна
зробити після ознайомлення зі
зазначеними вище матеріалами,
фаховий рівень яких і є таким,
що ми звичайно називаємо
"світовим".
Наступний блок тематич
них рубрик є не менш цікавим і
включає матеріали з проблем
правової аксіології, прав люди

ни, права і державної влади,
правової культури і правової
традиції) філософських і мето
дологічних проблем галузевих
правових наук та юридичної
практики, соціології права, юри
дичної логіки і юридичної аргу
ментації. Тут розміщено праці
К. Самохіної (Росія), П. Шлага
(США), а також вітчизняних на
уковців Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, В. Смородинського, С. По
гребняка, Д. Вовка, О. Литвино
ва, В. Нссіка, Є. Бурлая та О. Юркевич. Загальну рису, яку можна
(правда, вельми умовно) підвес
ти під цим блоком тематичних
рубрик, спробуємо сформулю
вати так: цінність у теорії права і
правовому житті (практичній ді
яльності юристів). Ті аспекти, що
їх розглянуто в роботах указаних
авторів, торкаються багатьох сто
рін теорії і практики, правового
буття в цілому.
Рубрику "Зарубіжні концеп
ції філософії, соціології та за
гальної теорії права ХХ-ХХІ ст." у
цьому номері журналу присвя
чено до 130-річчя видатному австро-американському юристу з
українським корінням Гансу Кальзену. В ній подано дві статті
В. Абашніка (Україна) та статтю
М. Антонова (Росія), в яких роз
крито основні положення теорії
та соціології права Г. Кальзена. у
рубриці "Проблеми фундамен
тальної юридичної освіти" над
руковано "Вступ до навчального
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курсу "Загальна теорія права"
знаного далеко за межами нашої
країни науковця П. Рабіновича.
Цікавою е рубрика "Наші парт
нери", в якій відомий російський
правознавець А. Поляков освіт
лює деякі аспекти проблем юри
дичної науки, що їх обговорено
на сторінках "Російського щоріч
ника теорії права", головним
редактором якого він є. У рубри
ці "Наукове життя" подано ін
формацію про найважливіші між
народні наукові заходи з про
блем правознавства, що відбу
лися в Україні та Росії за період
2011- початку 2012 рр. Завершує
номер рубрика "Пам'яті видат
ного філософа і теоретика пра
ва", присвячена колишньому пре
зиденту Міжнародної асоціації
ф>ілософ>ії права і соціальної
ф>ілософ>ії шотландському теоре
тику і ф>ілософ>у права Нілу Мак-

Корміку, якому присвятив стат
тю британський правознавець
3. Баньковські.
Можна сказати без зайвих
сумнівів, що рецензований но
мер нового журналу є надзви
чайно цікавим і відповідає найсуворішим вимогам та стандар
там світового рівня. Редакційна
колегія і редакційна рада за
прошує до співпраці всіх, у кого
сформувався свій погляд на
сучасні проблеми правознавства
в цілому і на загальні проблеми
юридичних галузевих наук. До
дамо, що як і "Право України",
новий журнал "Філософія права
та загальна теорія права" пере
дбачено видавати українською,
російською та англійською мо
вами, що є і логічним, і необ
хідним з огляду на ті цілі, що їх
заявлено.
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