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ПЕРЕДМОВА

Сучасний правовий і державний розвиток відбувається у складні
часи, коли бурхливість суспільного життя вимагає все більшого по-
єднання нормативного та ситуативного, стійкого і гнучкого, тради-
ційного та новаційного. Для юриспруденції це створює нові викли-
ки, пов’язані передовсім з необхідністю перегляду звичних схем
осмислення правової реальності, пошуку нових горизонтів юридич-
ної методології, формування нових стратегій розвитку права і дер-
жави. Особлива роль у цьому відводиться загальнотеоретичній юрис-
пруденції, якій належить не лише розробляти сучасні концепції права
та держави, але й транслювати їх на рівень юридичної освіти, фор-
муючи у студентів цілісне бачення правової реальності та законо-
мірностей її функціонування.
Ученим та педагогом, який не просто відчув ці тенденції, але й

зумів втілити їх у доробках визнаної в Україні та за кордоном одесь-
кої наукової школи, є доктор юридичних наук, професор, член-ко-
респондент Національної академії правових наук України Юрій Ми-
колайович Оборотов, один із найвідоміших юристів-теоретиків су-
часної України.
Увесь творчий і науковий шлях Ю.М. Оборотова пов’язаний з

пошуком новацій та їх втіленням у правове життя. Захист у 1979 р.
Юрієм Миколайовичем кандидатської дисертації на тему «Основні
питання теорії правової активності особистості соціалістичного су-
спільства», в якій знайшло відображення прагнення молодого дослід-
ника до пошуку оригінальних ідей та інтерпретацій, закріпив за ним
статус самобутнього та цілеспрямованого теоретика, який прагне
до методологічних новацій. У цей же час, працюючи заступником
декана юридичного факультету Одеського державного університету
імені І. І.Мечникова, Юрій Миколайович зарекомендував себе як
чудовий педагог і організатор, заслужив серед студентів репутацію
справедливого та відкритого викладача.
Постійний інтерес Ю.М. Оборотова до новацій зумовив звер-

нення науковця до проблем політології — на той час нового науко-
вого напрямку і дисципліни, яка завдяки Юрію Миколайовичу була
введена до навчального процесу Одеської вищої партійної школи.



4

Він започаткував навчальний курс з політології та очолив першу
кафедру політології та права. У цей період у Ю.М. Оборотова з’я-
вився інтерес до теорії держави, який іще більш розвинувся упро-
довж майбутніх років.
Не можна залишити поза увагою і ту обставину, що, обіймаючи

посаду доцента кафедри соціальних теорій і компаративістики юри-
дичного факультету Одеського державного університету ім. І. І.Меч-
никова, Ю.М. Оборотов розробив новий курс з філософії права, що
також є першим прецедентом в історії юридичної науки одеської
школи права. Цей курс відрізнявся новаторським підходом не лише
з точки зору широти огляду тем та філософсько-правових концепцій,
але й з точки зору ідеології плюралізму, яка його пронизувала.
Найбільшого розквіту творчий потенціал Юрія Миколайовича

набув на посаді завідувача кафедри теорії держави і права, яку він
обіймає з 1999 р. і до сьогодні і яка за його ініціативою у 2016 р.
була перейменована на кафедру загальнотеоретичної юриспруденції.
Саме працюючи на цій кафедрі, він захистив докторську дисертацію
на тему «Традиції і новації в правовому розвитку: загальнотеоре-
тичні аспекти» (2003 р.), що стало справжньою науковою подією в
правовому житті тогочасної України. У своїй дисертації Ю.М. Обо-
ротов вдало поєднав традиційні філософсько-правові та загальноте-
оретичні проблеми з найсучаснішими концепціями про право та дер-
жаву, що дозволило йому увійти до когорти найвпливовіших вітчиз-
няних академічних юристів.
Колектив Національного університету «Одеська юридична ака-

демія» знає Ю.М. Оборотова також як талановитого організатора.
Упродовж роботи на посаді проректора з наукової роботи (2005–
2010 рр.) він ініціював низку наукових проектів, тем та конференцій,
більшість з яких стали візитівкою одеської школи права. Активно
підтримуючи на цій посаді студентську науку, він посприяв активі-
зації діяльності Студентського наукового товариства й організації
ним всеукраїнських заходів, які сьогодні входять до числа найпрес-
тижніших: щорічний брейн-ринг знавців Конституції, модель Вер-
ховної Ради України та ін.
З іменем Ю.М. Оборотова також пов’язане відродження тра-

диції проведення щомісячних методологічних семінарів, на яких на-
уковці як Одеської юридичної академії, так й інших центрів вітчиз-
няної правової науки виступають з науковими доповідями, в яких
знайомлять аудиторію зі своїми найновішими ідеями. Популярність
методологічного семінару дозволила йому стати однією з найакту-
альніших платформ для обговорення наукових доробків учених уні-
верситету, що, безперечно, є заслугою Ю.М. Оборотова.
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Важливим внеском у розвиток юридичної науки в Україні стало
формування Ю.М. Оборотовим власної наукової школи загальнотео-
ретичної юриспруденції, яка отримала своє визнання як в Україні,
так і далеко за її межами. Ця школа відрізняється поглибленою ува-
гою до розробки та використання новітньої філософсько-правової та
загальнотеоретичної методології, новою та неочікуваною постанов-
кою традиційних питань теорії та філософії права, прагненням пере-
нести навіть найскладніші теоретичні конструкції на площину вищої
юридичної освіти, формування мови права та правового мислення.
Юрієм Миколайовичем здійснено наукове консультування 6 док-

торських дисертацій, під його керівництвом захищено 28 кандидат-
ських дисертацій, більшість з яких мають загальнотеоретичну та
філософсько-правову спрямованість і відрізняються новаторським
підходом до традиційних проблем теорії права та держави. Важливо
й те, що професор Оборотов завжди сприяє впровадженню науко-
вих здобутків своїх учнів до навчального процесу. Це дозволяє очо-
люваній ним кафедрі якісно оновлювати навчальні курси, знайомля-
чи студентів з найактуальнішими науковими концепціями права та
держави. Саме такий підхід значною мірою посприяв виробленню
Юрієм Миколайовичем концепції загальнотеоретичної юриспруденції,
в якій він вбачає теорію держави і права майбутнього. На його
переконання, правознавство і державознавство сьогодні мають роз-
глядатися як дві нерозривно пов’язані цілісні сфери осмислення
правового життя суспільства, а сама загальнотеоретична юриспру-
денція є не просто специфічним зрізом правових знань, — це фунда-
мент юридичної науки й освіти, в якому відбувається оформлення й
концептуалізація мови права та правового мислення.
Безперечно, саме новаторський підхід Юрія Миколайовича до

розуміння змісту та призначення загальнотеоретичної юриспруденції
став підвалиною однойменного навчального курсу (2011 р.) та двох
колективних монографій: «Актуальні грані загальнотеоретичної юрис-
пруденції» (2012 р.) та «Креативність загальнотеоретичної юрис-
пруденції» (2014 р.), які були високо оцінені не лише вітчизняними
юристами-теоретиками, але й представниками галузевих юридичних
дисциплін.
У 2010 р. Юрія Миколайовича Оборотова обрано членом-корес-

пондентом Національної академії правових наук України, що стало
вагомим підтвердженням значущості його наукових досягнень. Сьо-
годні він є одним із найактивніших членів Південного регіонального
центру НАПрН України, членом редколегій багатьох українських
наукових юридичних журналів і одним з найпродуктивніших нау-
ковців Національного університету «Одеська юридична академія».
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14 вересня 2016 р. Ю.М. Оборотову — видатному вченому та
фахівцю у сфері загальнотеоретичної юриспруденції, філософії пра-
ва, методології права, яскравій, талановитій, відкритій людині —
виповнюється 70 років. Цей ювілей він зустрічає як визнаний метр
вітчизняної правничої науки, як учитель, який дав дорогу в науку
численним перспективним теоретикам і філософам права, як уче-
ний, який прославив Одеську школу права своїми ідеями та концеп-
ціями. Хай сьогоднішній ювілей стане для Вас, Юрію Миколайови-
чу, поштовхом для нових досягнень в науці, відкриє нову сторінку у
Вашому насиченому творчому житті, здоров’я Вам, плідного науко-
вого пошуку, талановитих учнів і послідовників!

Сергій Васильович КІВАЛОВ,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
народний депутат України,
президент Національного університету
«Одеська юридична академія»
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КОРОТКА БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Юрій Миколайович Оборотов народився 14 вересня 1946 р. у
с. Лави (Єлецький район Липецької області, Росія). Вихованець
Одеської школи права. У 1973 р. з відзнакою закінчив юридичний
факультет Одеського державного університету імені І. І.Мечнико-
ва за спеціальністю «правознавство». Кандидатську дисертацію «Ос-
новные вопросы теории правовой активности личности социалисти-
ческого общества» захистив у Києві у 1979 р.
У 1989–1990 рр. — доцент Одеської вищої партійної школи.

З 1990 по 1992 р. — завідувач кафедри політології і права Одесько-
го інституту політології та соціального управління; у 1992–
1995 рр. — старший науковий співробітник, доцент кафедри со-
ціальних теорій та компаративістики Одеського державного універ-
ситету імені І. І.Мечникова. У 1995–1998 рр. — завідувач кафедри
теорії держави і права Одеського інституту підприємництва і права;
1998–1999 рр. — директор Інституту європейського і національно-
го права Одеської державної юридичної академії. У 2003 р. захистив
докторську дисертацію «Традиції і новації у правовому розвитку:
загальнотеоретичні аспекти». У 2005–2010 рр. — проректор з нау-
кової роботи Національного університету «Одеська юридична ака-
демія».
З 1999 р. по теперішній час очолює кафедру теорії держави і

права (з 2016 р. — кафедра загальнотеоретичної юриспруденції).
Сфера наукових інтересів: загальнотеоретична юриспруденція,

філософія права, методологія юриспруденції; основні напрями на-
укових досліджень — поєднання традиції і новацій в правовому
розвитку та забезпечення сталості та цілісності правової сфери.
Є автором понад 300 наукових праць, серед яких: «Традиции и
новации в правовом развитии» (монографія, 2001), «Традиції віднов-
лення в правовій сфері: питання теорії (від пізнання до збагнення
права)» (монографія, 2002), «Введение в украинское право» (2003,
2009, 2010 (англійською) у співавторстві), «Актуальні грані за-
гальнотеоретичної юриспруденції» (монографія, 2012 р., у співав-
торстві), «Креативність загальнотеоретичної юриспруденції» (мо-
нографія, 2014 р., у співавторстві), «Філософія права і методоло-
гія юриспруденції» (2003), «Церковне право у вітчизняній правовій
традиції» (2003), «Постмодерн: інше розуміння і визначення пра-
ва» (2003), «Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат)
права» (2010), «Общетеоретическая юриспруденция» (навчальний
курс, 2011 р., у співавторстві), «Ориентиры апологизации совре-
менного права» (2011).
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Ю.М. Оборотов є лідером наукової школи, орієнтованої на ви-
користання сучасної методології в осмисленні проблем поєднання
традиційності й новаційності в правовому та державному житті
сучасного суспільства.
У 2010 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії

правових наук України.
Член вченої ради Національного університету «Одеська юридич-

на академія».
Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 у Національному

університеті «Одеська юридична академія», голова спеціалізованої
вченої ради Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська
юридична академія».
Член редакційних колегій збірників «Актуальні проблеми держа-

ви і права» та «Наукові праці Національного університету «Одеська
юридична академія» та наукових журналів «Право України», «Вісник
Південного регіонального центру Національної академії правових
наук України», «Філософія права і загальна теорія права», «Наукові
записки Міжнародного гуманітарного університету», «Європейські
студії і право», «Митна справа», «Часопис цивілістики», «Юридич-
ний вісник».
Відзначений званням «Заслужений юрист України» (2003 р.), на-

городжений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2005 р.).
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ПРАВОВЕДЧЕСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ

(к славному юбилею
видного украинского ученого и педагога

в области общетеоретической юриспруденции
Юрия Николаевича Оборотова)

Восприятие окружающих нас и общающихся с нами людей (а уж
тем более — коллег по основной профессиональной деятельности)
всегда индивидуально. Но именно из таких многочисленных субъек-
тивных восприятий как раз и выкристаллизовывается достаточно
объективный образ конкретной личности.
Вот и я позволю себе попытаться внести лепту в «выстраива-

ние», да позволено будет так выразиться, юридико-общественного
представления об одном из ярких деятелей отечественной теорети-
ческой юриспруденции и юридического образования — докторе юри-
дических наук, члене-корреспонденте Национальной академии пра-
вовых наук Украины, профессоре Юрии Николаевиче Оборотове.
Ведь на этом поприще я как-никак знаком с ним, с его творчеством,
пожалуй, лет 40: первоначально по его работам, а затем и по «очно-
му» общению с ним.
Не стану перечислять здесь все достижения нашего 70-летнего

юбиляра — они достаточно известны. Хочу обратить внимание лишь
на несколько личностных примечательных особенностей его как дав-
него коллеги по научно-педагогической деятельности в области тео-
рии, философии и методологии права. И причем прежде всего — на
те, которые, полагаю, обусловливают достигнутые им впечатляю-
щие результаты. Среди таких особенностей личности Юрия Нико-
лаевича отмечу, в частности, следующие:
Страстная, беззаветная, «трудоголическая» увлеченность науч-

но-исследовательской и преподавательско-наставнической работой
в упомянутой области. (Для примера такой факт. Когда профессор
Ю. Н. Оборотов, занимая в Одесской национальной юридической
академии должность проректора по научной работе, выполнял обя-
занности заместителя главного редактора систематически издавае-
мого внушительного научного сборника «Актуальні проблемы дер-
жави і права», то он лично осуществлял научное редактирование
каждой включаемой в этот сборник статьи — каких бы вопросов
она ни касалась! Такого научно-организационного подвига мне, по-
жалуй, еще не приходилось встречать где-либо).
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Обостренный, неизбывный интерес к концептуально-теоретичес-
ким и методологическим новациям, «изобретениям» в сфере обще-
теоретического правоведения и откровенная неприязнь к, так ска-
зать, «заезженным», омертвевшим в науке права темам, сюжетам,
вопросам (даже если их и принято считать «классическими») и, со-
ответственно, к банальным, «приевшимся» ответам на такие вопросы.
Принципиальная последовательность в отстаивании своих взгля-

дов, реализация которой — при каких-то обстоятельствах — требо-
вала немалого личного мужества.
Ну и, наконец, демократичность, толерантность, душевная ис-

кренность, доброжелательность, тонкая интеллигентность и просто-
таки «органическая» порядочность. (Впрочем, подумалось мне сей-
час, что, быть может, именно с этого качества Юрия Николаевича
следовало бы начать изложение тех привлекательных особеннос-
тей, которые, на мой взгляд, присущи ему).
Именно благодаря обозначенным личностным чертам Юрий Ни-

колаевич Оборотов стал таким, каким он известен ныне в отече-
ственном общетеоретическом правоведении и просвещении: само-
бытным, высоко авторитетным, заслуженно уважаемым профессио-
налом на нашем общем поприще.
Таков, в моем представлении, образ этого человечного челове-

ка — «к тому же» взрастившего и продолжающего развивать свое-
образную одесскую научную школу теории права, ее инновацион-
ное, «будоражащее» влияние на приращение общетеоретических
знаний в отечественной юридической науке и на оснащение ими
студентов-юристов представляется сегодня бесспорным. А то, что
школа эта нередко оказывается в чем-то небесспорной, дискуссион-
ной, — ситуация вполне естественная, нормальная: ведь в науке и
не может быть иначе.
А в заключение позволю себе такую poetika licentia:

Наш юбиляр, профессор Оборотов –
Искусный мастер новейших поворотов
Во всеобщей теории права.
Удаются они ему на славу!

Профессор П. М. Рабинович



11

ДОРОГИЙ ЮРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ!

У цей поважний Ваш ювілей вітання всіх нормальних і життє-
любних чоловіків, до яких Ви безперечно належите, в Україні прий-
нято починати з таких чи їм подібних слів: «Любив дівчат. Як всі —
горілку дудлив у свята. І раптом 70! Як гірко! А втім, яка там гіркота!»
Ці слова стосуються хоч і найромантичнішої і утаємниченої, але

лише однієї сторони Вашого насиченого і бурхливого життя. Є дру-
га — сторона визнаного педагога і вченого.
Ви підготували не одне покоління українських (та й не тільки

українських) юристів, які завжди з подякою згадують свого Вчите-
ля. Серед них ціла плеяда (аж 34!) юристів — науковців — канди-
датів і докторів наук, до становлення яких Ви доклали свій високий
професіоналізм, притаманні Вам толерантність, мудрість ученого і
людини.
Вами особисто або ж за Вашої участі і під Вашим керівництвом

підготовлено та опубліковано понад 200 наукових праць, серед яких
37 (!) монографій, 32 науково-методичні посібника, безліч статей,
довідників, енциклопедій тощо. Таким науковим доробком може по-
хвалитися далеко не кожен науковець у Ваші роки.
Широко відомі такі Ваші монографічні праці, як «Традиции и но-

вации в правовом развитии» (2001), «Традиции и обновление в пра-
вовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права)»
(2002), «Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції» (2012),
«Креативність загальнотеоретичної юриспруденції» (2015) та ін.
Про вагомість Вашого внеску у розвиток загальнотеоретичного

правознавства свідчать не тільки кількісні показники Ваших напра-
цювань, а й їх зміст. Ви завжди намагаєтеся (і це Вам вдається)
знайти нестандартний підхід до традиційних, здавалося б, проблем
загальної теорії права, що підтверджує, зокрема, остання з назва-
них монографій. Вельми оригінальними виявилися Ваші пошуки ідей
толерантності у праві, ментальних особливостей правової системи
України та ін.
Можна, вочевидь, не погоджуватися з окремими Вашими науко-

вими позиціями, проте неможливо заперечити, що вони стимулю-
ють до нових поглиблених наукових роздумів і творчих пошуків.
Мені завжди цікаво не тільки спілкуватись, а й полемізувати з Вами.
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Отже, свої 70 Ви зустрічаєте впевнено, і відчувати гіркоту того,
що вони настали, не варто. Адже 70 — це тільки (суджу по собі)
вечірні сутінки. Це ще не вечір.
Тому натхнення Вам творчого і фізичного, нових звершень на

обраній Вами освітянській і науковій ниві. А для цього: здоров’я
буде хай добрячим ще років 30! І не кашлять.
Щиро

Професор М. І. Козюбра
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«КТО ПОСТИГАЕТ НОВОЕ, ЛЕЛЕЯ ТРАДИЦИИ,
ТОТ МОЖЕТ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ»*

К юбилею известного ученого, блестящего педагога, талант-
ливого организатора, Заслуженного юриста Украины, члена-
корреспондента Национальной академии правовых наук Укра-
ины, доктора юридических наук, профессора, заведующего ка-
федрой общетеоретической юриспруденции Национального
университета «Одесская юридическая академия» Юрия Нико-
лаевича Оборотова!

Считаю высокой честью написать несколько поздравительных
строк по случаю столь знаменательной не только для юбиляра, но и
для всего юридического сообщества даты, для всех, кто трудится
на ниве науки и просвещения вместе с Юрием Николаевичем.
Мне повезло, что я попал в «орбиту» жизненного пространства

этого неординарного Человека и Ученого, когда только начинал свою
научную и педагогическую деятельность. И вот уже почти двадцать
лет я имею честь работать с ним. Это без преувеличения — важная
составляющая в моем профессиональном становлении. Его особое
видение, казалось бы, традиционных и устоявшихся проблем тео-
рии государства и права, связанных с формированием и функциони-
рованием правовых систем, у меня и, я уверен, у многих исследова-
телей этой проблематики вызывает большой интерес и заслужива-
ет уважения.
Путь Юрия Николаевича Оборотова как Ученого и Педагога —

это яркий пример беззаветного служения и преданности Науке и
неустанный кропотливый труд на ниве Просвещения, направлен-
ный на подготовку юристов-профессионалов, формирование у них
языка права и профессионального правового мышления. Высокий
профессионализм, инновационность, широкая эрудиция, чрезвычай-
ное трудолюбие, толерантность и интеллигентность — лишь неко-
торые черты личности этого неординарного человека.
Творческое начало, креативность, новаторский подход имеют ме-

сто во всех начинаниях Юрия Николаевича. Ему свойственна гиб-

* Конфуций. Суждения и беседы / Конфуций ; пер. с кит. П. С. Попова ;
общ. ред., подгот. текста, коммент. Р. В. Грищенкова. — Санкт-Петер-
бург : Кристалл, 2001. — 192 с.
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кость мышления, которая позволяет видеть больше, думать шире,
не привязываться к чему-то общепринятому, быть смелым в идеях.
Именно новаторская постановка научных проблем и рациональные
пути их решения, неординарное профессиональное мышление, при
этом ответственность и преданность юридической науке позволили
стать Юрию Николаевичу признанным ученым как в Украине, так и
за рубежом.
Профессор Оборотов является не только достойным продолжа-

телем славных традиции одесской школы права, но и ученым, обо-
гатившим ее новыми идеями, позволившими поднять одесскую шко-
лу общетеоретической юриспруденции на новый уровень, обуслов-
ленный требованиями современного общества.
Уважаемый юбиляр — автор многочисленных трудов по различ-

ным проблемам юридической науки, вызвавших большой резонанс
и дискуссии в научном сообществе. Особенно выделяются такие
его труды, как «Традиции и новации в правовом развитии», «Совре-
менное государство», «Общетеоретическая юриспруденция» (кол-
лективная монография), «Актуальные грани общетеоретической
юриспруденции» (коллективная монография) «Креативность обще-
теоретической юриспруденции» (коллективная монография).
Юрия Николаевича отличает тонкое чувство понимания и под-

держки молодых исследователей. Его научная щедрость выражает-
ся в подсказке новых научных направлений для исследований. Если
обратиться к оглавлению докторской диссертации Юрия Николае-
вича, то можно отметить, что буквально каждый ее подраздел на-
шел свое развитие в диссертациях и монографиях его учеников и
коллег. Даже обычный вопросник для сдачи экзамена по теории
государства и права отражает его новаторский подход к преподава-
нию этой учебной дисциплины.
Лекции профессора Оборотова — не просто учебный материал,

направленный на усвоение необходимой информации, это — разру-
шение шаблонности и рутинности самой методики преподавания и,
как следствие, формирование профессионального правового мыш-
ления юристов новой формации.
Вот таким мне видится этот интереснейший человек, самобыт-

ный и не похожий ни на кого ученый.

Глубокоуважаемый Юрий Николаевич! Здоровья Вам, твор-
ческого вдохновения, дальнейших неординарных и креативных
научных достижений.

Профессор Хашматулла БЕХРУЗ
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ
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1*. Формирование правовой активности трудящихся — важное
направление правовоспитательной работы // Правовое воспитание
населения и укрепление социалистической законности : тез. докл. и
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ти на современном этапе коммунистического строительства : тез.
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7*. Методические указания по общей теории государства и пра-
ва / соавт. А. В. Сурилов. — Одесса : Изд-во ОГУ, 1979. — 40 с.



16

8. Основные вопросы теории правовой активности личности со-
циалистического общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
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тивность. — С. 101–119; Заключение. — С. 120–122; Биб-
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1982
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редкол.: Н.М. Якупов, М. Ф. Орзих ; М-во высш. и сред. образова-
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/ В. Цветков, В. Оксамитний, О.Щербак // Радянське
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19. Методические указания по изучению теории государства и
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тология и социально-политические процессы в советском обществе :
тез. докл. и выст. на Всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Одесса, 25–
27 апр. 1991 г.) / редкол.: А. П. Якубовский, Ю. Н. Оборотов [и др.] ;
Одес. ин-т политологии и социал. упр. — Одесса, 1991. — С. 59–60.
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34. Держава і цивілізація // Україна: становлення незалежності.
Зміст і методика висвітлювання в курсах соціальних та гуманітар-
них наук : Всеукр. наук.-метод. конф. (м. Одеса, жовтень 1993 р.) /
за ред. Л. І. Кормич, А. І. Сушка, Ю.М. Оборотова ; ОДУ ім. І. І.Меч-
никова. — Одеса, 1993. — Ч. 2. — С. 14–16.

35. До сучасного політичного мислення // Проблеми сучасної
політики та шляхи її здійснення : Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса,
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квітень 1993 р.) / М-во освіти України, ОДУ ім. І. І.Мечникова. —
Одеса, 1993. — Ч. 1. — С. 73–74.
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36. Государство в религиозной философии Владимира Соловьева
// Юридический вестник. — 1994. — № 4. — С. 119–121.
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37. Основы современного государства : учеб. курс. — Одесса :
[Б.и.], 1995. — 128 с. ÓÄÊ 321.01(075.8)

•••••

38. Некоторые черты Украины как современного государства //
Актуальные проблемы государства и права : сб. науч. тр. / М-во
образования Украины, ОГУ им. И. И.Мечникова, Юрид. ин-т. —
Одесса, 1995. — Вып. 2. — С. 43–49.

39. Проблема подолання несучасних рис держави Україна // Ук-
раїнське національне відродження: проблеми, прогнози, державна
політика : наук.-практ. конф. / Півден. наук. центр НАН України,
Одес. держ. ун-т ім. І. І.Мечникова. — Одеса, 1995. — С. 18–19.

1996

40. О формировании государственного правосознания в Украине
// Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотво-
рення в Україні : матеріали наук.-практ. конф. / М-во освіти Украї-
ни, ОДУ ім. І. І.Мечникова, Юрид. ін-т. — Одеса, 1996. — Ч. 2 :
Особливості формування національної самосвідомості і культури. —
С. 42–43.

1997

41. Прогресс в праве // Юридический вестник. — 1997. — № 1.
— С. 80–83.

1998

42. Общая теория права : метод. указания / М-во образования
Украины, ОГЮА. — Одесса : Бахва, 1998. — 16 с.

43. Общая теория права : рабочая прогр. / М-во образования
Украины, ОГЮА. — Одесса : Бахва, 1998. — 64 с.
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ф-тов и ин-тов, студ. ф-тов политологии / Ин-т предприниматель-
ства и права Одес. открытого ун-та. — Одесса : [Б.и.], 1998. — 127 с.

ÓÄÊ 321.01(075.8)

45. Современное государство: Основы теории : учеб. курс / ОГЮА,
Ин-т европ. права. — Одесса : Астропринт, 1998. — 132 с.

ÓÄÊ 340.12
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46. Теория государства и права : рабочая прогр. / ОГЮА. —
Одесса : Юрид. лит., 1999. — 60 с. ÓÄÊ 340.12(075.8)

•••••

47. Динамика правовой культуры // Актуальні проблеми політи-
ки : зб. наук. пр. / ОДЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. —
Одеса, 1999. — Вип. 6/7. — C. 83–88.

48. Профессиональная ориентация студентов-юристов // Юри-
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49. Целостность права и этапы его развития // Актуальні проб-
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2000
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51. Євразійська правова сім’я: перетворення нашого права //
Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика : матеріа-
ли Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 1–3 черв. 2000 р.). —
Ужгород, 2000. — С. 195–198.

52. Правовая система Украины и евразийская правовая семья //
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / ОНЮА, Південноукр.
центр гендер. дослідж. — Одеса, 2000. — Вип. 9. — C. 36–42.

53. Юридическая антропология — новое измерение права // Юри-
дический вестник. — 2000. — № 1. — С. 48–52.
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2001
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мену / соавт.: А. Ф. Крыжановский, Н. Н. Крестовская. — Одесса :
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55*. Теория и философия права : пособие по подгот. к госэкзаме-
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58. Общеправовое развитие и евразийская правовая семья //
Философия права. — 2001. — № 1. — С. 71–74.

59. Права человека и развитие права // Актуальні проблеми полі-
тики : зб. наук. пр. / ОНЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж.
— Одеса, 2001. — Вип. 12. — С. 23–28.

60. Правова спадщина і правовий розвиток // Актуальні пробле-
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62. Сравнительное правоведение : рабочая прогр. учеб. дисцип-
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Yu. S. Chervony, O. P. Podtserkovny, Yu. P. Alenin, I. A. Kartuzova,
T. A. Latkovskaya, A. I. Cheremnova, T. V. Glotova, V. K. Gurevskiy,
N. S. Gavrish, T. E. Kharitonova, I. I. Karakash, L. K. Tsareva,
P. P. Bogutsky, E. O. Kharitonova, N. V. Anishchuk, A. K. Vishnyakov,
V. V. Dolezhan, L. R. Bila-Tiunova, Yu. Eu. Polyansky,
M. R. Arakelyan] ; ed. by: S. V. Kivalov, Yu. N. Oborotov,
V. A. Tulyakov ; engl. version: V. Y. Mizetskaya, I. Y. Bailo,
N. E. Alexeev ; transl. by: N. V. Vareshkina, Y. V. Yulinetskaya et al.
— 2nd ed., rev., suppl. — Odesa [Odessa] : Yuryd. lit., 2010. — 596 p.
+ CD-ROM. ÓÄÊ 340(477)

Without content: 2.1. The Paradigms of Modern Understanding of
Law. — P. 107–112; 2.2. Legal Policy and Apology of Law /
co-author S. V. Kivalov. — P. 112–118; 2.3. Supremacy of
Law and Advance towards Legal Harmony. — P. 118–124;
2.6. Axiosphere of the State. — P. 151–158; 2.7. Development
of Juridical Education in Ukraine / co-author S. V. Kivalov.
— P. 158–166.
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167. Актуальний аспект функціональної характеристики права :
[рецензія] // Вісник Вищого адміністративного суду України. — 2010.
— № 3. — С. 132–134.

168. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучас-
ного правознавства // Право України. — 2010. — № 1. — С. 44–51.

169. Инфляция власти и права как индикаторы слабого государ-
ства // Наукові праці Одеської національної юридичної академії /
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2010. — Т. 9. —
С. 89–97.

В статье рассмотрены вопросы развития современного го-
сударства в его движении от национального государства к
корпоративному государству. Подчеркивается значение го-
сударства как субъекта развития в эпоху постмодерна.
Определяются критерии разделения государств на силь-
ные и слабые. Показано формирование корпоративного го-
сударства как новой рыночной государственности. Влия-
ние экономики на развитие государства представлено че-
рез призму инфляции. Инфляция государственной власти и
инфляция права представлены как индикаторы ослабления
государства и права, превращения государства в корпора-
цию (корпоративное государство).

170. О духовных основаниях права эпохи постмодерна // Право-
ве життя сучасної України : тез. доп. Міжнар. наук. конф. проф.-
викл. складу (м. Одеса, 21–22 трав. 2010 р.) / МОН України, ОНЮА.
— Одеса, 2010. — С. 53–55.

171. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права //
Право України. — 2010. — № 4. — С. 49–56.

У статті проводиться розмежування праворозуміння, ро-
зуміння права та розуміння у правовій сфері. Виокремлено
постулати права, що забезпечують аксіоматичний харак-
тер правової сфери, серед яких визначальне значення має
постулат праворозуміння. Серед парадигм сучасного пра-
ворозуміння розглянуто ціннісно-нормативне праворозу-
міння і надано відповідне визначення поняття права.

2011

172. Методологія юридичної науки : метод. посіб. з навч. дисцип-
ліни. Спец. 8.060101 «Правознавство» / співавт. А. О. Фальковський ;
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МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА, каф. теорії держави і права.
— Одеса, 2011. — 30 с. ÓÄÊ 340.115(073)

173. Общетеоретическая юриспруденция : учебный курс : учеб-
ник / [Ю. Н. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко, Н. Н. Кре-
стовская, А. Ф. Крыжановский, А. П. Овчинникова, И. А. Бальжик,
П. П. Богуцкий, И. В. Долматов, Е. А. Джураева, С. П. Кравченко,
В. В. Колесниченко, А. И. Кормич, О. С. Мельничук, И. Г. Оборо-
тов, А. М. Чувакова, З. Н. Юдин] ; под ред. Ю. Н. Оборотова ;
МОНмолодежьспорт Украины, НУ ОЮА. — Одесса : Фенікс, 2011.
— 436 с.

ÓÄÊ 340.12(075.8) + 340.13(075.8) + 340(075.8)

174. Теория государства и права. Государственный экзамен /
соавт.: Н. Н. Крестовская, А. Ф. Крыжановский, Л. Г. Матвеева. —
6-е изд. — Харьков : Одиссей, 2011. — 256 с. ÓÄÊ 340.12(075)

175. Теорія держави і права. Державний іспит / співавт.:
Н.М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський, Л. Г. Матвєєва. — Харків :
Одіссей, 2011. — 256 с. ÓÄÊ 340.12(079)
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176. Аксиоматические начала (постулаты) права // Новітні нау-
кові дослідження держави і права — 2011 : зб. наук. пр. / за ред.
С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О. В. Козаченко ; МОНмолодьспорт
України, Півден. регіон. центр НАПрН України, НУ ОЮА, Мико-
лаїв. комплекс. — Миколаїв, 2011. — Т. 1. — С. 16–21.

177. Глобальное право как новая правовая реальность // Люди-
на і закон: публічно-правовий вимір : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. «VII Прибузькі юрид. читання» (Миколаїв, 25–26 листоп.
2011 р.) / за ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О. В. Козаченка ;
Півден. регіон. центр НАПрН України, НУ ОЮА, Миколаїв. комп-
лекс. — Миколаїв, 2011. — С. 10–11.

178. Исследование ценности государства как актуальное направ-
ление современного государствоведения // Право Украины. — 2011.
— № 3/4. — С. 279–287.

В статье рассмотрены вопросы ценностной характерис-
тики государства и утверждается существование специ-
фической сферы — аксиосферы государства. Представлены
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формы существования ценностей государства: государ-
ственные идеалы, государственные институты и государ-
ственные образы. Определено значение устойчивости госу-
дарства как важнейшей составляющей его ценности. Вы-
делены критерии неустойчивости государства и определены
типы устойчивости государства.

179. К вопросу о формировании глобальной правовой системы //
Наукові праці Одеської національної юридичної академії / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2011. — Т. 10. — С. 229–
236 ; то же [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3908. — Электрон. версия печ.
публ. — Доступ с сайта «Електронний архів Нац. ун-ту «Одес. юрид.
акад.» ; то же [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3908. — Электрон. версия печ.
публ. — Доступ с сайта «Наукові праці «Одеська юридична акаде-
мія». — Режим доступу: http://naukovipraci.nuoua.od.ua/tom-x.

В процессе глобализации происходят изменения в националь-
ном, интегративном и международном праве, которые при-
водят к формированию новой правовой реальности — гло-
бального права. Глобальное право характеризуется специ-
фическим содержанием, выраженным в явлении «мягкого
права», и появлением особых субъектов со своеобразным
правовым статусом.

180. Компетентностный подход в подготовке специалистов юри-
дического профиля // Правове життя сучасної України : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу (м. Одеса, 20–21 трав.
2011 р.) : [у 2 т.] / відп. ред. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт
України, Півден. регіон. центр НАПрН України, НУ ОЮА. — Оде-
са, 2011. — Т. 1. — С. 35–37.

181. Месторазвитие в основе апологизации украинского права
// Право Украины. — 2011. — № 11/12. — С. 150–158.

Обострившиеся проблемы глобализации и индивидуализа-
ции общества определяют новый интерес к использованию
цивилизационного подхода в юриспруденции. Сегодня поня-
тие цивилизации приминительно к Европе используется как
единство ее народов (европейская цивилизация). С другой
стороны, европейская цивилизация уже не рассматривает-
ся в качестве эталона. Не случайно возрождение понятия
«месторазвитие», которое определяет особенности геогра-
фического, исторического и культурного характера, позво-
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ляет обозначить свою особенную цивилизационную принад-
лежность. С месторазвитием связано выделение «класси-
ческих» и «пограничных» цивилизаций. В частности, такой
пограничной цивилизацией является евразийская, к кото-
рой приналежит Украина. Для пограничных цивилизаций
характерна проблема постоянного диалога культур. Замет-
ным является фактор, что правовая сфера Украины нахо-
дится под сильным воздействием европейской и североаме-
риканской правовых культур. В этом плане важную роль
приобретает сохранение своей идентичности посредством
использования апологизации права. Необходимо определить
ориентиры апологизации украинского права и использовать
ценностно-нормативный тип его легитимации.

182. Місцерозвиток в основі апологізації українського права //
Право України. — 2011. — № 8. — С. 142–150.

Загострення проблем глобалізації та індивідуалізації су-
спільства визначають новий інтерес до використання циві-
лізаційного підходу в юриспруденції. Сьогодні поняття ци-
вілізації стосовно Європи використовується як єдність її
народів (європейська цивілізація). З другого боку, європей-
ська цивілізація вже не розглядається як еталон цивіліза-
ційного розвитку. Невипадковим є відродження поняття
«місцерозвиток», яке визначає особливості географічного,
історичного та культурного характеру і дозволяє позна-
чити свою особливу цивілізаційну залежність. З місцероз-
витком пов’язане виокремлення класичних і прикордонних
цивілізацій. Зокрема, такою прикордонною цивілізацією є
євразійська цивілізація, до якої належить і Україна. Для
прикордонних цивілізацій характерна проблема постійного
діалогу культур. Помітно, що правова сфера України зна-
ходиться під сильним впливом європейської та північноаме-
риканської правових культур. У цьому аспекті важливу роль
набуває збереження своєї ідентичності за допомогою вико-
ристання апологізації права. Необхідно визначити орієн-
тири апологізації українського права і використовувати
ціннісно-нормативний тип його легітимації.

183. Ориентиры апологизации современного права // Юридичес-
кая техника : ежегодник. — Нижний Новгород, 2011. — № 5 : Вто-
рые Бабаевские чтения «Преемственность в праве: доктрина, рос-
сийская и зарубежная практика, техника». — С. 35–40 ; то же [Элект-
ронный ресурс]. — Режим доступа: http://elibrary.ru/
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item.asp?id=20300899. — Электрон. версия печ. публ. — Доступ из
НЭБ «eLIBRARY.RU ; то же [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://jurtech.org/jurtech-magazine/. — Электрон. версия печ.
публ. — Доступ с сайта «Ежегодник «Юридическая техника».

184. Правопонимание как аксиоматическое начало (постулат) пра-
ва // Право Украины. — 2011. — № 1. — С. 107–114.

185. Legal Thinking as Axiomatic Grounds (Postulate) of Law //
Law of Ukraine. — 2011. — № 1. — P. 91–97.

186. Place-of-Development in the Foundation of Ukrainian Law
Apologia // Law of Ukraine. — 2011. — № 11/12. — P. 132–140.

187. The Axiosphere of a State and Its Stability // Law of Ukraine.
— 2011. — № 3/4. — P. 260–266.

2012

188. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моно-
графія / [Ю.М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко,
Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижановський, А. П. Овчиннікова,
І. А. Бальжик, П. П. Богуцький, О. О. Джураєва, С. П. Кравченко,
В. В. Колесніченко, А. І. Кормич, О. С.Мельничук, І. Г. Оборотов,
В. В. Троєва, Г.М. Чувакова, С.М. Скуріхін, З.М.Юдін, І. В. Галиць-
кий, А. В. Дзевелюк, Ю. В. Тіщенко, І.Ю. Андрюшко, І. В. Антоши-
на, Л. П. Арнаутова, К. В. Горобець, С. В. Ковбасюк, В. В. Кубинець,
В. С. Личко, Н. А. Новікова, О. Г. Осадча, М.Ю. Рязанов, В. А. Фе-
доров] ; за ред. Ю.М. Оборотова ; МОНмолодьспорт України,
НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2012. — 488, [1] с. ÓÄÊ 340.12

Із змісту: Передмова. — С. 4–6; 1.1. Про аксіометрію держави
і права. — С. 7–17; 2.1. Актуальні напрями досліджень
держави. — С. 233–240; 2.2. Індикатори сильної і слабкої
держави. — С. 240–249; 3.1. Методологічне призначення
загальнотеоретичної юриспруденції. — С. 361–369.

189. Підготовка курсових робіт з теорії держави і права : метод.
рекомендації для юрид. коледжу / співавт. В. В. Тароєва ; МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА, Юрид. коледж, каф. теорії держави і
права. — Одеса : Фенікс, 2012. — 98 с. — (Навчально-методичні
посібники). ÓÄÊ 001.817:340.12(073)
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190. Теория государства и права. Государственный экзамен /
соавт.: Н. Н. Крестовская, А. Ф. Крыжановский, Л. Г. Матвеева. —
6-е изд. — Харьков : Одиссей, 2012. — 256 с. ÓÄÊ 340.12(079)

191. Теорія держави і права. Державний іспит / співавт.:
Н.М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський, Л. Г. Матвєєва. — Харків :
Одіссей, 2012. — 256 с. ÓÄÊ 340.12(079)

•••••

192. Актуализация методологической функции общетеоретичес-
кой юриспруденции // Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. —
Вип. 67. — С. 99–105 ; то же [Электронный ресурс]. — Режим дос-
тупа: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/2056. — Электрон. вер-
сия печ. публ. — Доступ с сайта «Електронний архів Нац. ун-ту
«Одес. юрид. акад.» ; то же [Электронный ресурс]. — Электрон.
версия печ. публ. — Доступ с сайта «Актуальні проблеми держави
і права». — Режим доступа: http://www.apdp.in.ua/v67/14.pdf.

В статье дана характеристика методологической функ-
ции общетеоретической юриспруденции. Показана связь
общетеоретической юриспруденции и философии права в
переводе методологического инструментария в правовую
сферу. Выделены такие стороны осуществления методоло-
гической функции, как развитие языка права, формирова-
ние правового стиля и правового мышления, оформление
категориального аппарата юриспруденции, юридизация под-
ходов и методов. Методологическая функция общетеоре-
тической юриспруденции рассматривается на уровне юри-
дической науки и на уровне правовой реальности.

193. Від ціннісної характеристики — до формування аксіометрії
права і держави // Філософія права і загальна теорія права. —
2012. — № 1. — С. 150–158.

У статті розглядається використання аксіологічного підхо-
ду до права і держави. Стверджується необхідність роз-
гортання теорії цінностей не тільки для аксіології права,
а й аксіосфери держави. Подальший розвиток аксіосфери
права пропонується здійснювати на двох рівнях: рівні філо-
софії права та рівні загальнотеоретичної юриспруденції.
Визначальним завданням ціннісної характеристики права
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і держави розглядається проблематика порівняння цінно-
стей у межах формування аксіометрії права і держави.

194. Кафедра теории государства и права // Юридичний вісник.
— 2012. — № 4. — С. 16–24 ; то же [Электронный ресурс]. —
Электрон. версия печ. публ. — Доступ с сайта журн. «Юридичний
вісник». — Режим доступу: http://yurvisnyk.in.ua/v4_2012/04.pdf.

В статье раскрыты основные исторические вехи становле-
ния кафедры теории государства и права Национального
университета «Одесская юридическая академия». Проде-
монстрирован процесс формирования на кафедре теории
государства и права общетеоретической научной школы,
посвященной исследованию традиций и новаций в правовом
развитии. Проанализирована и обоснована перспективность
ключевых направлений общетеоретических исследований,
проводимых на кафедре.

195. Креативность общетеоретической юриспруденции // Теоре-
тичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку дер-
жавності та права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Оде-
са, 30 листоп. 2012 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України,
НУ ОЮА, Півден. регіон. центр НАПрН України. — Одеса, 2012. —
Т. 1. — С. 55–58.

196. Месторазвитие в основании апологизации украинского пра-
ва // Ежегодник украинского права : сб. науч. тр. / НАПрН Украи-
ны. — Харков, 2012. — № 4. — С. 70–80.

197. Методологическая функция общетеоретической юриспруден-
ции // Питання удосконалення методології сучасної юриспруденції :
тез. 2-ї Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті проф. О. В. Сурілова,
30–31 берез. 2012 р. / [за заг. ред. Ю. М. Оборотова] ; НУ ОЮА.
— Одеса, 2012. — С. 20–23.

198. Многоаспектность содержания права // Наукові праці На-
ціонального університету «Одеська юридична академія» / МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Т. 11. — С. 197–
202 ; то же [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5515. — Электрон. версия
печ. публ. — Доступ с сайта «Електронний архів Нац. ун-ту «Одес.
юрид. акад.».

Содержание права традиционно сводится к правовым нор-
мативам. Изменения в современном обществе приводят к
кризису социальной нормативности в целом и правовой нор-
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мативности в частности. Активизируются другие аспек-
ты содержания права, особенно ценности и информация.
Действенность современного права может быть обеспече-
на взаимопроникновением его ценностного и нормативного
содержания.

199. О понятии «содержание права» // Правове життя сучасної
України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант.
складу, присвяч. 15-річчю Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.» та 165-річчю
Одес. школи права (м. Одеса, 20–21 квіт. 2012 р.) / відп. за вип.
В.М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА, Півден. регі-
он. центр НАПрН України. — Одеса, 2012. — Т. 1. — С. 40–42.

200. Статика и динамика правового конфликта и правового ком-
промисса : [рецензия] // Юридичний вісник. — 2012. — № 3. —
С. 202–203. — Рец. на кн.: Компроміс і конфлікт у праві: антропо-
лого-комунікативний підхід до аналізу : монографія / С. В. Бобров-
ник. — Київ : Юрид. думка, 2011. — 384 с. ; то же [Электронный
ресурс]. — Электрон. версия печ. публ. — Доступ с сайта журн.
«Юридичний вісник». — Режим доступу: http://yurvisnyk.in.ua/
v3_2012/39.pdf.

201. Уровни постижения правовых ценностей // Актуальні проб-
леми філософії права: правова аксіологія : матеріали Міжнар. «круг-
лого столу» (м. Одеса, 9 груд. 2011 р.) / [відп. ред. Ю.М. Оборо-
тов] ; НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — С. 41–45.

2013

202. Методологія юридичної науки : метод. посіб. з навч. дисцип-
ліни «Правознавство» / співавт. К. В. Горобець ; МОН України,
НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2013. — 32 с. — (Навчально-методичні
посібники). ÓÄÊ 340.115(073)

203. Правова доктрина України. У 5 т. Т. 1. Загальнотеоретична
та історична юриспруденція / [О. В. Петришин, В. Я. Тацій, О. Д. Свя-
тоцький, С. І. Максимов, С. П. Рабінович, О. Ф. Скакун, Ю.М. Обо-
ротов, О. Д. Тихомиров, С. Д. Гусарєв, В. Е. Батлер, В. Г. Пилип-
чук, П. М. Рабінович, В. В. Лемак, Н. М. Оніщенко, С. Г. Стеценко,
С. П. Погребняк, О. Р. Дашковська, А. М. Колодій, А. П. Заєць,
В. В.Медведчук, С. В. Шевчук, Н. М. Пархоменко, І. Д. Шутак,
І. І. Онищук, А. Ф. Крижановський, І. В. Яковюк, С. А. Косінов,
О. Л. Копиленко, О. В. Зайчук, В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв,
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В. О. Рум’янцев, Д. В. Табачник] ; редкол.: О. В. Петришин [та ін.] ;
НАПрН України. — Харків : Право, 2013. — 975 с.

ÓÄÊ 340(477) + 340.12(477) + 340.15(477)

Із змісту: 1.7. Загальнотеортерична юриспруденція як сучасна
теорія держави і права. — С. 198–217.

204. Теория государства и права. Государственный экзамен /
соавт.: Н. Н. Крестовская, А. Ф. Крыжановский, Л. Г. Матвеева. —
Изд. 7-е. — Харьков : Одиссей, 2013. — 255 с. ÓÄÊ 340.12(075)

205. Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. / співавт.:
Н.М. Крестовська, К. В. Горобець ; МОН України, НУ ОЮА. —
Одеса : Фенікс, 2013. — 108 с. — (Навчально-методичні посібники).

ÓÄÊ 340.12(075.8)

206. Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. для студ. юрид.
коледжу / співавт.: А. В. Дзевелюк, М. Ю. Рязанов ; МОН України,
НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2013. — 104 с. — (Навчально-мето-
дичні посібники). ÓÄÊ 340.12(073)

207. Теорія держави і права. Державний іспит / співавт.:
Н.М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський, Л. Г. Матвєєва. — Харків :
Одіссей, 2013. — 256 с. ÓÄÊ 340.12(075.8)

•••••

208. Загальнотеоретична юриспруденція як сучасна теорія дер-
жави і права // Право України. — 2013. — № 9. — С. 103–116.

Історія підготовки фахівців юридичного профілю пов’яза-
на з вітчизняною традицією вивчення теорії держави і
права. У сучасну епоху кардинальних змін у праві та дер-
жаві відбуваються зміни в загальнотеоретичній юридичній
підготовці, яка відображає нові підходи в освоєнні мови
права і формуванні правового мислення. При цьому право-
знавство та державознавство як напрями загальнотеоре-
тичної юриспруденції містять знання, розуміння, віру і
досвід правового життя і державності доби постмодерну.
Загальнотеоретична юриспруденція є найважливішим ком-
понентом методології всієї юриспруденції і поряд з філосо-
фією права та галузевими юридичними дисциплінами забез-
печує осягнення права і держави, вибудовує систему кон-
цептуальних ідей, категорій, методологічних принципів,



48

методів, які відображають стан правової культури та
рівень розвитку інститутів державної влади, сприяють їх
нормативно-правовому закріпленню і апологізації.

209. Изменение парадигмы методологии юриспруденции // Нау-
кові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
/ МОН України, НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — Т. 13. — С. 32–40 ; то
же [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5329. — Электрон. версия печ.
публ. — Доступ с сайта «Електронний архів Нац. ун-ту «Одес. юрид.
акад.» ; те саме [Електронний ресурс]. — Електрон. версія друк. публ.
— Доступ з сайта «Наукові праці «Одеська юридична академія». —
Режим доступу: http://naukovipraci.nuoua.od.ua/tom-xiii.

У сучасній методології юриспруденції відбувається перехід
від вивчення станів її об’єкта, якими виступають право і
держава, до осягнення цього об’єкта в його змінах і пере-
твореннях. Звідси дві підсистеми методології юриспруденції:
підсистема, що звернена до стану права і держави, а та-
кож окремих їх компонентів і аспектів; і підсистема, що
звернена до змін права і держави в цілому та їх складових.
Ці підсистеми методології юриспруденції отримують своє
відображення в концептуальній формі, методологічних підхо-
дах, методах, специфічних поняттях.
Методологію юриспруденції неприпустимо обмежувати ме-
тодологією правознавства. У цьому плані методологічне
значення має питання про об’єкт юриспруденції. Пропо-
нується вважати об’єкт юриспруденції складним, що охоп-
лює одночасно право і державу в їх специфіці, взаємодії та
цілісності. Показовими є зміни у змісті методології юрис-
пруденції, де визначальне значення мають методологічні
підходи, що визначають стратегію дослідницьких пошуків
у взаємозв’язку юриспруденції з правом і державою. Серед
найбільш характерних для сучасних розробок підходів: ан-
тропологічний, аксіологічний, цивілізаційний, синергетич-
ний і герменевтичний. Сучасна методологія юриспруденції
плюралістична за своєю природою, оскільки стверджує на-
явність різних підходів до права і держави. Зазначене доз-
воляє констатувати становлення нової парадигми мето-
дології юриспруденції.

210. Креативність загальнотеоретичної юриспруденції // Право-
ва доктрина — основа формування правової системи держави : ма-
теріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад.
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правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Пра-
вова доктрина України» (м. Харків, 20–21 листоп. 2013 р.) / відп.
за вип. О. В. Петришин. — Харків, 2013. — С. 126–129.

211. Месторазвитие и цивилизационная принадлежность укра-
инского права // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перс-
пективи розвитку : зб. наук. пр. / за ред. С. В. Ківалова, Ю. С.Шем-
шученка, У. Е. Батлера [та ін.] ; упоряд.: Х. Н. Бехруз, О. В. Кресін,
Ю.Ю. Акіменко [та ін.] ; НУ ОЮА, Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. — Одеса, 2013. — С. 72–75.

212. Методология состояния и методология развития правовой
системы // Розвиток методології сучасної юриспруденції : Третя
Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 12 квіт. 2013 р.) : матеріали / [відп.
ред. Ю.М. Оборотов] ; НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — С. 10–13.

213. О необходимости построения сильного государства // Пра-
вове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Одеса, 16–17 трав. 2013 р.) / МОН України, НУ ОЮА, Півден.
регіон, центр НАПрН України. — Одеса, 2013. — Т. 1. — С. 48–50.

214. Ценностное регулирование как средство преодоления обез-
личенности права // Актуальні проблеми філософії права. Аксіо-
сфера права та держави : матеріали Міжнар. «круглого столу»
(м. Одеса, 13 груд. 2012 р.) / [за ред Ю. М. Оборотова] ; НУ ОЮА.
— Одеса, 2013. — С. 64–66.

2014

215. Основи теорії держави і права : навч.-метод. посіб. для студ.
ф-ту прав. політології та соціології / співавт. Ю. В. Тіщенко ; МОН
України, НУ ОЮА, каф. теорії держави і права. — Одеса : Фенікс,
2014. — 62 с. — (Навчально-методичні посібники).

ÓÄÊ 340.12(073)

216. Проблеми теорії держави і права : навч.-метод. посіб. для
студ.-магістрів / співавт. К. В. Горобець ; МОН України, НУ ОЮА.
— Одеса : Фенікс, 2014. — 30 с. — (Навчально-методичні посібники).

ÓÄÊ 340.12(075.8)

217. Юридична клініка : зб. нормат.-прав. актів з орг. діяльності
/ [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лод-
жук] ; за заг. ред. С. В. Ківалова ; НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс,
2014. — 123, [1] с. ÓÄÊ 347.96:347.919.2(477.74-25Îä)
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Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності
юридичної клініки Національного університету «Одеська
юридична академія» підготовлена з метою методичного
забезпечення практичного навчання студентів-правників
на базі юридичної клініки вищого навчального закладу Ук-
раїни юридичного профілю. Видання є корисним для сту-
дентів Національного університету «Одеська юридична
академія» та інших вищих юридичних навчальних закладів
України, які беруть участь у діяльності юридичних клінік,
викладачам-кураторам та іншим співробітникам юридич-
них клінік, а також дослідникам «юридичного клінічного
руху» й всім тим, хто підвищує свій рівень практичних
навичок юриста.

•••••

218. Аспекти розгортання методології юриспруденції // Право
України. — 2014. — № 1. — С. 33–39.

У сучасній методології юриспруденції відбувається перехід
від вивчення станів її об’єкта, якими виступають право і
держава, до осягнення цього об’єкта в його змінах і пере-
твореннях. Звідси дві підсистеми методології юриспруденції:
підсистема, що звернена до стану права і держави, а та-
кож окремих їх компонентів і аспектів; і підсистема, що
звернена до змін права і держави в цілому та їх складових.
Ці підсистеми методології юриспруденції отримують своє
відображення в концептуальній формі, методологічних підхо-
дах, методах, специфічних поняттях. Методологію юрис-
пруденції неприпустимо обмежувати методологією право-
знавства. У цьому аспекті методологічне значення має пи-
тання про об’єкт юриспруденції. Пропонується вважати
об’єкт юриспруденції складним, що охоплює одночасно пра-
во і державу в їх специфіці, взаємодії та цілісності. Показо-
вими є зміни у змісті методології юриспруденції, де визна-
чальне значення мають методологічні підходи, що визнача-
ють стратегію дослідницьких пошуків у взаємозв’язку
юриспруденції з правом і державою. Найбільш характерні
для сучасних розробок антропологічний, аксіологічний, ци-
вілізаційний, синергетичний і герменевтичний підходи. Су-
часна методологія юриспруденції плюралістична за своєю
природою, оскільки стверджує наявність різних підходів до
права і держави. Зазначене дозволяє констатувати ста-
новлення нової парадигми методології юриспруденції.
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219. Диалоговое учебное пособие по философии права : [рецен-
зия] // Юридичний вісник. — 2014. — № 2. — С. 324-326. — Рец. на
кн.: Философия права : учеб. пособие : в 5 ч. / П. М. Рабинович. —
Львов : Галицкий узд., 2014. — Ч. 1–2 : Философия права как на-
ука. Гносеология права. — 232 с. ; то же [Электронный ресурс]. —
Электрон. версия печ. публ. — Доступ с сайта журн. «Юридичний
вісник». — Режим доступу: http://yurvisnyk.in.ua/v2_2014/56.pdf.

220. Концептуальные начала существования права как иммун-
ной системы (на примере городского права) // Правове життя су-
часної України : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. ювіл. акад.
С. В. Ківалова (м. Одеса, 16–17 трав. 2014 р.) : у 2 т. / МОН Украї-
ни, НУ ОЮА, Півден. регіон. центр НАПрН України. — Одеса, 2014.
— Т. 2. — С. 33–35.

221. Надійність права як відображення його імунної властивості
// Вісник Південного регіонального центру Національної академії
правових наук України. — 2014. — № 1. — С. 222–230 ; те саме
[Електронний ресурс]. — Електрон. версія друк. публ. — Доступ з
сайта «Вісник Південного регіонального центру Національної ака-
демії правових наук України». — Режим доступу: http://prc.com.ua/
images/%201%20%20.pdf.

У статті розглядаються загальнотеоретичні аспекти роз-
витку права як імунної системи. Доводиться, що за доби
постмодерну у центр правового життя суспільства вихо-
дить суб’єкт права, що зумовлює необхідність перегляду
усталених теоретичних конструкцій. Особливої ваги набу-
вають постулати права як певні аксіоматичні начала, в
яких знаходять своє відображення характеристики сучас-
ного права: постулати праворозуміння, правового дуаліз-
му, правового плюралізму, правової цілісності, правової за-
безпеченості і правової приналежності. Доводиться, що
імунна властивість права зумовлює його особливості як
особливої нормативної сфери належного, а також єдність
цієї нормативності з цінностями права і правовими цінно-
стями.

222. Современное государство: от образа к реалиям // Юридич-
ний вісник. — 2014. — № 6. — С. 6–13 ; то же [Электронный ре-
сурс]. — Электрон. версия печ. публ. — Доступ с сайта журн. «Юри-
дичний вісник». — Режим доступу: http://yurvisnyk.in.ua/v6_2014/
3.pdf.
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223. Украинское месторазвитие в пограничной (евразийской) ци-
вилизации как основание правового развития // Правові проблеми
цивілізаційного вибору України : матеріали «круглого столу», при-
свяч. 10-річчю кафедри Європейського Союзу та порівняльного пра-
вознавства (м. Одеса, 28 листоп. 2014 р.) / [наук. ред. С. В. Ківа-
лов ; упоряд. Ю. В. Чистякова] ; НУ ОЮА, каф. права Європ. Со-
юзу та порівнял. правознавства. — Одеса, 2014. — С. 17–22.

224. Філософія права та методологія юриспруденції : [фрагмент]
// Рабінович П. М. Філософія права : навч. посіб. для студ. юрид.
вузів : в 5 ч. / П. М. Рабінович. — Львів : Галиц. друк., 2014. — Ч. 1–
2 : Філософія права як наука. Гносеологія права. — С. 151–155.

Кожна тема посібника вміщує фрагменти сучасних філософ-
сько-правових праць (як вітчизняних, так і зарубіжних) з
відповідного питання теми, котрі відображають змістовну
плюралістичність інтерпретації розглядуваних сюжетів...
Цьому виданню притаманні риси не тільки власне посібника,
але й, певною мірою, міні-хрестоматії та практикуму.

2015

225. Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : моногра-
фія / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко, А. П. Ов-
чиннікова, А. Ю. Цофнас, Н. М. Крестовська, К. В. Горобець,
О. С.Мельничук, А. І. Кормич, Ю. В. Хижняк, С. М. Скуріхін,
П. П. Богуцький, З. М. Юдін, М. Ю. Рязанов, А. В. Дзевелюк,
І. Г. Оборотов, І. А. Бальжик, С. В. Ковбасюк, Л. П. Арнаутова,
І. В. Антошина, В. В. Тароєва, М. Т. Лоджук, Ю. В. Тіщенко,
В. С. Личко, А.М. Чувакова, О. О. Джураєва, В. А. Федоров] ; за
заг. ред. Ю. М. Оборотова ; Півден. регіон. центр НАПрН України,
НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2015. — 485, [2] с. ÓÄÊ 340.12

Із змісту: Передмова. — 3–4; 1.1. Шляхи затвердження креа-
тивності сучасної юриспруденції. — С. 5–10; 1.2. Право як
цінність: онтологічні аспекти. — С. 10–16; 1.6. Рівні та сфе-
ри методології юриспруденції. — С. 74–86; 2.1. Концепту-
алізація глобального права. — С. 110–119; 3.1. Надійність
права як відображення його імунної властивості. — С. 241–
235; 4.1. Сучасна держава: від образу до поняття. — С. 360–
370; Післямова. — С. 478–479.

226*. The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches /
editer by: William E. Butler, Oleksiy V. Kresin. — London : Wildy,
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Simmonds and Hill Publishing, 2015. — 538 p. — (JCL Studies in
Comparative Law ; no. 13).

Without content: Dilogical Civilization State of Ukraine: Place —
of — Department and Apologization of Ukrainian Law. —
P. 216–225.

•••••

227. Міська правова система як відображення цілісності місько-
го права (на прикладі деяких українських міст) / співавт.: В. В. За-
вальнюк, О. С. Мельничук, К. В. Горобець, Ю. В. Хижняк // Нау-
кові праці Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія» / МОН України, НУ ОЮА. — Одеса, 2015. — Т. 17. — С. 25–69 ;
те саме [Електронний ресурс]. — Електрон. версія друк. публ. —
Доступ з сайта «Наукові праці «Одеська юридична академія». —
Режим доступу: http://naukovipraci.nuoua.od.ua/tom-xvii.

У статті розглядається проблема цілісності міського пра-
ва крізь призму формування міської правової системи. Міська
правова система — це зумовлена особливостями та зако-
номірностями розвитку конкретного міста ціннісно-нор-
мативна цілісність юридичних феноменів та процесів, які
інституціоналізуються у правовому житті городян і ви-
користовуються жителями міста та муніципальними орга-
нами для досягнення приватних і публічних цілей та забез-
печення сталого розвитку міської системи. Показано, що
правова система міста Києва формується під значним впли-
вом виконання цим містом столичних функцій, що зумови-
ло специфіку розвитку нормативних засад його правової
системи. Специфіка міського права сучасного Львова бага-
то в чому формується під впливом культурного фактора.
Етнонаціональна політика є одним із пріоритетних на-
прямів розвитку міського права Одеси. Вона знаходить своє
вираження на рівні нормативних, індивідуальних, програм-
них та декларативних актів.

228. Онтологические аспекты права как целосности // Правові
та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України :
матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 трав.
2015 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України,
НУ ОЮА, Півден. регіон. центр НАПрН України. — Одеса, 2015. —
Т. 1. — С. 30–32.

229. Онтологические аспекты правовой реальности // Матеріа-
ли міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспіль-
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ство, політика: актуальні виклики сучасності» (м. Одеса, 13–14 лют.
2015 р.) / [за заг. ред. Д. В. Яковлева] ; МОН України, НУ ОЮА,
Одес. від-ня Міжнар. асоц. студ. політологічної науки,– Одеса, 2015.
— С. 20–22. — Альтернативна назва: Людина, суспільство, політи-
ка: актуальні виклики сучасності ; то же [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/2961. —
Электрон. версия печ. публ. — Доступ с сайта «Електронний архів
Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.».

230. От медиологического анализа трансляции права к правовой
медиологии // Розвиток методології сучасної юриспруденції : мате-
ріали 4-ї наук. конф. (м. Одеса, 27–28 берез. 2015 р.) / [за заг. ред.
Ю.М. Оборотова] ; НУ ОЮА. — Одеса, 2015. — С. 57–60.

2016

231. Правова культура : навч.-метод. посіб. / співавт.
С.М. Скуріхін. — Одеса : Фенікс, 2016. — 60 с. — (Навчально-мето-
дичні посібники). ÓÄÊ 340:008(073)

232. Національна безпека сучасної держави: правові засади :
прогр. навч. дисципліни / співавт. П. П. Богуцький ; МОН України,
НУ ОЮА, каф. загальнотеоретичної юриспруденції. — Одеса : Фенікс,
2016. — 40 с. — (Навчально-методичні посібники).

•••••

233. Динамика правового пространства // Правові та інституційні
механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах евро-
інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20 трав.
2016 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України,
НУ ОЮА, Півден. регіон. центр НАПрН України. — Одеса, 2016. —
Т. 1. — С. 23–26 ; то же [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5543. — Электрон. версия
печ. публ. — Доступ с сайта «Електронний архів Нац. ун-ту «Одес.
юрид. акад.».

234. Правова сфера як багатошаровість правового простору //
Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні
підходи : зб. мітеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф.
«Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 20 квіт. 2016 р.), матеріали
«круглого столу» «Філософсько-правова концепція правового про-
стору» (м. Тернопіль, 18 берез. 2016 р.) : тез. наук. доп. — Київ,
2016. — С. 213–216.
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235. Як справи, профспілковий активіст? // За наукові кадри. —
1985. — 11 січ.

236. Вчити і виховувати на традиціях факультету // За наукові
кадри. — 1987. — 22 трав.

237. Говорять делегати : [з вист. на конф. ОДУ ім. І. І.Мечнико-
ва] // За наукові кадри. — 1988. — 27 жовт.

238. Власть и наука : [выступление на «круглом столе» редак-
ции] // Знамя коммунизма. — 1991. — 15 марта.

239. Объединим усилия : [обращение группы кандидатов в на-
родные депутаты, в т. ч. Ю. Н. Оборотова о расширении полномо-
чий местных советов и объединении вокруг них людей науки] //
Знамя коммунизма. — 1991. — 1 марта.

240. Президентская власть: аргументы против // Знамя комму-
низма. — 1991. — 13 марта.

241. Я — за Союз суверенних держав // Чорноморські новини. —
1991. — 15 лют.

242. Специалисты по европейскому праву // Юг. — 1998. —
12 июня. — С. 2.

243. В Одесской нацакадемии приветствуют незаконный указ
Президента как «решительное действие» // Зеркало недели. — 2009.
— 7–13 марта (№ 8). — С. 6.

244. В Одеській нацакадемії вітають незаконний указ Президен-
та як «рішучу дію» // Дзеркало тижня. — 2009. — 6–13 берез.
(№8). — С. 6.
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245. Система права [Електронний ресурс] : Інтернет-лекція /
НУ ОЮА // YouTube : web-сайт. — Электрон. дан. и прогр. — Дата
загрузки: 25 янв. 2012 г. — Продолжительноть: 1 ч. 16 мин. — Ре-
жим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ZDbHlVMZKk4.
— (Дата обращения: 30.08.2016). — Название с экрана.

246. Система права [Електронний ресурс] : Інтернет-лекція //
YouTube. Студенческий портал НУ ОЮА : web-сайт. — Электрон.
дан. и прогр. — Опубликовано: 13 апр. 2014 г. — Продолжитель-
ноть: 1 ч. 16 мин. — Режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=uZpWpWbNQOo. — (Дата обращения: 30.08.2016). — На-
звание с экрана.
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НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ, НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО
ТА ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1999

247. Станік С. Р. Динаміка правової культури : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Станік Сюзанна Романівна ; ОДЮА. —
Одеса, 1999. — 19 с. — Наук. керівник Ю. М. Оборотов.

2000

248. Кравченко С. П. Мова як фактор правоутворення та законо-
творення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравченко
Сергій Петрович ; ОНЮА. — Одеса, 2000. — 20 с. — Наук. керівник
Ю.М. Оборотов.

249. Раданович Н. М. Національна імплементація міжнародних
договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на
матеріалах впровадження конвенції про захист прав і основних сво-
бод людини) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Радано-
вич Наталія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів,
2000. — 19 с. — Офіц. опонент Ю. М. Оборотов.

250. Стременовський С.М. Місцеве самоврядування м. Одеси
XIX століття: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.01 / Стременовський Сергій Миколайович ; ОНЮА.
— Одеса, 2000. — 20 с. — Наук. керівник Ю. М. Оборотов.

251. Фатхутдінова О. В. Теоретико-правові проблеми юридично-
го процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Фатхут-
дінова Олена Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ,
2000. — 16 с. — Офіц. опонент Ю. М. Оборотов.
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252. Лобода Ю. П. Цінність держави як її соціальна сутність
(теоретико-методологічні аспекти дослідження) : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Лобода Юрій Петрович ; ОНЮА. —
Одеса, 2001. — 20 с. — Офіц. опонент Ю. М. Оборотов.

2003

253. Добрянський С. П. Актуальні проблеми загальної теорії прав
людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Добрянський
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Святослав Павлович ; ОНЮА. — Одеса, 2003. — 20 с. — Офіц. опо-
нент Ю. М. Оборотов.

254. Могил С. К. Сучасна держава в екстремальних ситуаціях:
нормативи, органи, функції : автореф. дис. ... канд. юрид наук :
12.00.01 / Могил Сергій Костянтинович ; ОНЮА. — Одеса, 2003. —
20 с.– Наук. керівник Ю. М. Оборотов.

255. Рабінович С. П. Права людини у природно-правовій думці
неотомізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Рабінович
Сергій Петрович ; ОНЮА. — Одеса, 2003. — 20 с. — Офіц. опонент
Ю. М. Оборотов.
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256. Ковальський В. К. Становлення та розвиток митної справи
на півдні України з давніх часів до 1917 року (на матеріалах Мико-
лаївської митниці) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 /
Ковальський Валентин Казимирович ; ОНЮА. — Одеса, 2004. —
18 с. — Офіц. опонент Ю. М. Оборотов.

257. Тополевський Р. Б. Системні зв’язки юридичних джерел пра-
ва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тополевський
Руслан Богданович ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2004. — 19 с.
— Офіц. опонент Ю. М. Оборотов.

258. Чувакова Г. М. Дефектність фактичних складів : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Чувакова Ганна Михайлівна ;
ОНЮА. — Одеса, 2004. — 20 с. — Наук. керівник Ю. М. Оборотов.

259. Юдін З. М. Тлумачення договору : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.01 / Юдін Зореслав Михайлович ; ОНЮА. —
Одеса, 2004. — 20 с. — Наук. керівник Ю. М. Оборотов.
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260. Мельничук О. С. Право і держава в концепції правосвідо-
мості І. О. Ільїна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мель-
ничук Ольга Степанівна ; ОНЮА. — Одеса, 2005. — 18 с. — Наук.
керівник Ю. М. Оборотов.

261. Хміль М. М. Принцип неприпустимості зловживання пра-
вом (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.01 / Хміль Микола Миколайович ; Нац. ун-т внутр. справ. —
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мом 6.060100 «Правоохоронна діяльність» : (за вимогами кредит.-
модул. системи навчання) / Є. О. Гіда [та ін.] ; Нац. акад. внутр.
справ. — Київ : О. С. Ліпкан [вид.], 2011. — 575 с. — (Студент XXI
століття).
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410. Галицький І. В. Толерантність у правовому житті сучасної
України : монографія / І. В. Галицький ; НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс,
2012. — 144 с. ÓÄÊ 340.12:172.3(477)

411. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб.
/ А. І. Кормич ; МОНмолодьспорт України. — 3-тє вид., перероб. та
допов. — Київ : Алерта, 2012. — 335 с. ÓÄÊ 340.15(075.8)

412. Джолос С. В. Етатистські основи державності : монографія
/ С. В. Джолос. — Черкаси : Вид-во Ю. Чабаненко, 2013. — 251 с.

413. Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти) :
навч. посіб. / М. В. Кравчук. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Тер-
нопіль : Терно-граф, 2013. — 608 с. ÓÄÊ 340.12(075.8)

414. Арабаджи Н. Б. Аксіологія сучасного правового порядку :
монографія / Н. Б. Арабаджи ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Херсон :
ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. — 185 с.

415. Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти) :
навч. посіб. / М. В. Кравчук ; МОН України. — 3-тє вид, змін. й
допов. — Київ : Алерта, 2014. — 609 с. ÓÄÊ 340.12(075.8)

416. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. :
у 2 ч. / А. І. Кормич ; МОН України. — 4-те вид., допов. — Київ :
Правова єдність, 2015. — 416 с. ÓÄÊ 340.15(075.8)

417. Крижановський А. Ф. Тлумачення у правовій сфері : наук.-
метод. матеріали для студентів-магістрів за спец. «Правознавство»
/ А. Ф. Крижановський, Н. Б. Арабаджи ; Міжнар. гуманітар. ун-т,
каф. теорії держави і права. — Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2015. —
85 с. ÓÄÊ 340.132.6(073)
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ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ
ТА ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ Ю. М. ОБОРОТОВА

Î ô ³ ö ³ é í ³  ä î ê ó ì å í ò è

Про відзначення державними нагородами України працівників
підприємств, установ, організацій [Електронний ресурс] : указ Пре-
зидента України від 19 груд. 2003 р. № 1470/2003 // Верховна Рада
України: офіц. веб-сайт. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1470%2F2003.

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та
культурний розвиток України, активну громадську
діяльність, багаторічну сумлінну працю присвоїти почесне
звання «Заслужений юрист України» Ю. М. Оборотову.

Про присвоення почесного звання «Заслужений юрист України»
Оборотову Юрію Миколайовичу Указом Президента України від
19 груд. 2003 р. № 1470 // Одесские известия. — 2004. — 15 янв. —
С. 1.

Присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» // Ка-
валери та лауреати державних нагород України. Одеська область /
уклад. Ю. І. Бузько. — Одеса, 2012. — С. 452–456.

* * *

1996

Юридический институт Одесского государственного университе-
та : ист. очерк / под ред. А. С. Васильева. — Одесса : Бахва, 1996.
— 160 с.: ил.

Ю.М. Оборотов: с. 63, 113, 151.

1998

Оборотов Юрій Миколайович // Вчені-юристи України : довід-
ник / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. — Київ, 1998. —
С. 571.
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1999

Одеська державна юридична академія: історія і сучасність / ред-
кол.: С. В. Ківалов, А. І. Паньков, Л. І. Кормич. — Одеса : Юрид. літ.,
1999. — 248 с. : іл.

Ю.М. Оборотов: с. 41, 44, 52–55, 68, 69.

2002

Історія Одеської національної юридичної академії / голов. ред.
С. В. Ківалов. — Одеса : Юрид. літ., 2002. — 340 с. : іл.

Ю.М. Оборотов: с. 44, 50–54, 73, 172, 285–286.

Чайкина О. От Ришельевского лицея — к юридической акаде-
мии : [о вручении почетного знака «Отличник образования Украи-
ны» заведующему кафедрой теории государства и права Ю. Оборо-
тову] / О. Чайкина // Одесский вестник. — 2002. — 10 дек. — С. 4.

2003

Мудрак І. Бути доброю людиною — теж професія : [про життє-
вий шлях завідувача кафедри теорії держави та права, д-ра юрид.
наук Ю.М. Оборотова] / І. Мудрак // Журналіст. — 2003. — № 7
(жовт.). — С. 2.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового сту-
пеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.
— 2003. — № 4. — C. 44. — (Оборотов Ю.М. «Традиції та новації в
правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти»).

2004

Ківалов Сергій. Пряма мова : [про cтановлення Інституту євро-
пейського права, яким керував Ю. Оборотов] // Сергій Ківалов /
розмову вів Т. Федюк. — Одеса : Юрид. літ., 2004. — С. 77.

Баймуратов М. О. Оборотов Юрій Миколайович / М. О. Байму-
ратов // Юридична енциклопедія : у 6 т. / Нац. акад. наук України
[та ін.]. — Київ, 2004. — Т. 6 : Т—Я. — С. 653.

History of Odesa national academy of law / еd. by S. V. Kivalov,
М. F. Orzikh. — Oдеса : Юрид. літ., 2004. — 188 p.

Y. M. Oborotov: р. 48–52, 61.
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2005

Оборотов Юрий Николаевич // Видные ученые Одессы / Упр.
образования и науки Одес. обл. гос. администрации, Южный науч.
центр НАН и МОН Украины, Совет ректоров вузов Одес. обл. —
Одесса, 2005. — Ч. 1 : Доктора наук и профессоры : библиогр.
энцикл. — С. 203.

2006

Солдатский А. Долгий путь в науку : [о жизненном пути прорек-
тора ОНЮА, зав. кафедрой теории государства и права, д-ра юрид.
наук, заслуженного юриста Украины, проф. Ю. Н. Оборотова] /
А. Солдатский // Слово. — 2006. — 28 апр. — С. 11.

2007

Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична акаде-
мія / голов. ред. С. В. Ківалов. — Одеса : Юрид. літ., — 236 с. : іл.

Ю.М. Оборотов: с. 51, 111–113, 193.

2008

Triumphant Decade: Odessa national academy of law / editor-in-
chief S. V. Kivalov. — Odesa : Jurydychna Literatura, 2008. — 236 p.

Y. M. Oborotov: p. 50, 51, 109–111, 191.

2009

Створено спеціалізовані вчені ради : постанова президії Вищої
атестаційної комісії України від 28 квіт. 2009 р. № 90-06/1 // Бюле-
тень Вищої атестаційної комісії України. — 2009. — № 7. — С. 16.

В ОНЮА створено спеціалізовану вчену раду Д 41.086.04 з
правом приймати до розгляду та проводити захист дисер-
тацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спе-
ціальності: 12.00.12 — філософія права, яку очолив Ю.М. Обо-
ротов.

2010

Національна академія правових наук України: вибори членів
НАПрН України [Електронний ресурс] // Національна академія пра-
вових наук України : веб-сайт. — Режим доступу: http://www.apmu.
kharkiv. org/Vibori_2010/ rez_viborov.php.
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24 вересня 2010 р. відбулися загальні збори НАПрН України,
на яких проведено вибори дійсних членів (академіків) та
членів-кореспондентів НАПрН України. До складу Півден-
ного регіонального центру НАПрН України обрано: дійсним
членом (академіком) по відділенню державно-правових наук
і міжнародного права — Ківалова Сергія Васильовича; чле-
ном-кореспондентом по відділенню теорії та історії дер-
жави і права — Оборотова Юрія Миколайовича; членами-
кореспондентами по відділенню цивільно-правових наук —
Харитонова Євгена Олеговича, Чанишеву Галію Інсафівну;
членом-кореспондентом по відділенню екологічного, госпо-
дарського та аграрного права — Подцерковного Олега Пет-
ровича; членами-кореспондентами по відділенню криміналь-
но-правових наук — Тіщенко Валерія Володимировича, Ту-
лякова В’ячеслава Олексійовича.

Поздравляем! // 5-й этаж. — 2010. — Окт. (№ 12). — С. 1—2.
Об избрании Ю. Н. Оборотова членом-корреспондентом Юж-
ного регионального центра НАПрН Украины.

2012

Кафедра теории государства и права Национального универси-
тета «Одесская юридическая академия» / вступ. сл. С. В. Кивалова;
НУ «ОЮА». — Одесса : [Б. и.], 2012. — 15 с. : ил. — (Летопись
Одесской школы права).

С. В. Кивалов: «Кафедра теории государства и права явля-
ется ведущей в подготовке юристов всех институтов и
факультетов Национального университета «Одесская юри-
дическая академия». Это определяется как содержанием
осуществляемой преподавателями деятельности, так и
высококвалифицированным составом профессоров, децентов
и ассистентов. Кафедральные научные труды и учебные
издания получили признание в Украине и за ее пределами.
Можно констатировать, что коллектив кафедры, возглав-
ляемый профессором Ю. Н. Оборотовым, находится в посто-
янном поиске новых форм учебной работы со студентами,
духовного наполнения профессиональной подготовки юрис-
тов и использования перспективных идей для развития
права и государства».
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Літопис Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія» : (до 165-річчя одеської школи права і 15-річчя університету) /
редкол.: С. В. Кiвалов, В. В. Завальнюк, М. Р. Аракелян [та ін.] ; відп.
за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА. — Одеса : Юрид. літ., 2012. —
345 с.: іл.

Ю.М. Оборотов: с. 39, 49, 145–148, 241.

Оборотов Ю. М. Кафедра теории государства и права / Ю.М. Обо-
ротов // Юридичний вісник. — 2012. — № 4. — С. 16–24.

«З 1999 р. по теперішній час кафедру теорії держави і пра-
ва очолює Юрій Миколайович Оборотов... Завідувач кафед-
ри теорії держави і права Ю. М. Оборотов заснував новий
напрямок в загальнотеоретичній юридичній науці, що зай-
мається дослідженням традицій та новацій правового і
державного розвитку. Основні положення цієї школи пов’я-
зані з тим, що епоха постмодерну затверджує плюралі-
стичну парадигму, відмовляється від європоцентризму й
етноцентризму, проголошує принцип множинності цивілі-
зацій, правових культур, загострення уваги до індивіда, його
внутрішнього світу, у тому числі його правових складових.
Право має сприяти формуванню постмодерністської моделі
державної системи, що відрізняється економічністю, інно-
ваційністю з максимальною передачею повноважень на нижні
поверхи управління й самоврядування. Проникнення в суть
процесів правового буття епохи постмодерну пов’язане з
необхідністю визначення стратегії правового розвитку
України».

2013

Члени Національної академії правових наук України // Право
України. — 2013. — № 9. — С. 333–345.

2015

Основні напрямки розвитку Одеської школи права на сучасному
етапі // Історія Одеської школи права : навч.-метод. посіб. / М. Р. Ара-
келян, А.М. Василенко, О. В. Горяга [та ін.] ; МОН України, НУ
ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2015. — Тема 6. — С. 160–165.

«Головні тенденції розвитку одеської загальнотеоретич-
ної та історико-правової шкіл.
Цей напрямок розвитку одеської школи права на сучасному
етапі представлений науково-дослідницькою та педагогіч-
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ною діяльністю кафедр теорії та історії держави та пра-
ва НУ ОЮА.
З 1999 р. до теперішнього часу кафедру теорії держави і
права очолює Юрій Миколайович Оборотов. Він є доктором
юридичних наук, професором, заслуженим юристом Украї-
ни, членом-кореспондентом Національної академії правових
наук України. Вищу юридичну освіту він здобув в Одесько-
му державному університеті імені І. І.Мечникова, який за-
кінчив у 1973 р. та розпочав викладацьку діяльність як аси-
стент кафедри теорії та історії держави і права. У 1979 р.
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук за темою «Основні питання теорії
правової активності особистості соціалістичного суспіль-
ства». У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня доктора юридичних наук за темою «Традиції
та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні ас-
пекти». Ю. М. Оборотов є автором більше 200 наукових
праць, серед яких монографії «Традиции и обновление в пра-
вовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению
права)» (Одеса, 2002), «Введение в украинское право» (Оде-
са, 2009, у співавторстві), «Актуальні грані загальнотео-
ретичної юриспруденції (Одеса, 2012). Особливе місце в на-
укових розробках Ю.М. Оборотова посідають проблеми філо-
софії права та загальнотеоретичної юриспруденції. У 2011 р.
під його редакцією видано написаний колективом кафедри
теорії держави і права підручник «Общетеоретическая
юриспруденция: учебный курс», який отримав гриф МОН
молоді та спорту України.
Завідувач кафедри теорії держави і права Ю. М. Оборотов
заснував новий напрямок в загальнотеоретичній юридичній
науці, що займається дослідженням традицій та новацій
правового і державного розвитку. Основні положения цієї
школи пов’язані з тим, шо епоха постмодерну затверджує
плюралістичну парадигму, відмовляється від європоцент-
ризму й етноцентризму, проголошує принцип множинності
цивілізацій, правових культур, загострення уваги до інди-
віда, його внутришнього світу, у тому числі його правових
складових. Право має сприяти формуванню постмодерніст-
ської моделі державної системи, що відрізняється еконо-
мічністю, інноваційністю з максимальною передачею повно-
важень на нижчі поверхи управління й самоврядування. Про-
никнення в суть процесів правового буття епохи
постмодерну пов’язане з необхідністю визначення стратегії
правового розвитку України. Тут з’ясовується фундамен-
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тальне значення власної правової спадщини і правових тра-
дицій, актуальність пріоритетного використання розро-
бок вітчизняної юридичної науки, розвиток нормативно-
правової бази й державних інститутів, що відповідають
правовому менталітету й державній ідеології народу Ук-
раїни. Юридичний образ постмодерну, тобто глибинні зміни
у праві й державі нової епохи, потребує свого відбиття у
правовій політиці й системі юридичної освіти, загальнотео-
ретичний розгляд традицій і новацій у правовому розвит-
ку з урахуванням сучасного стану правової реальності и
державних інститутів України дозволяє позначити спе-
цифіку юридичної географії України, визначитися з належ-
ністю її правової системи до євразійської правової сім’ї,
виокремити основні засади правової політики України в су-
часних умовах.

2016
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