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Проблема тлумачення і правильного розумін
ня приписів права є проблемою не лише фахових
юристів, але й широких кіл громадськості. Особ
ливо у країні, яка лише стала на шлях розбудови
демократичної правової соціальної держави.
Тому поява будьякого популярного видан
ня, навчального посібника чи підручника з основ
правознавства в нашій країні – це справді подія
не лише в самій правовій освіті і науці, але й
вихід до широких кіл читачів.
Рецензована книга орієнтовна на наймолод
шого читача – школяра. Її особливість і уні
кальність полягає не лише у цій орієнтації, але і
насамперед у тому, що запропоновані в ній логі
ка і стиль викладення матеріалу є досить чітки
ми і зрозумілими саме для школярів.
У книзі охоплюються основні відомості не
лише з теорії держави і права, але й галузевих
юридичних наук.
Все це покликане запропонувати хай і по
верхове, проте цілісне, комплексне бачення
правової науки, закласти підвалини розуміння
права у наймолодшого покоління наших
співгромадян.
Водночас книгу вирізняє глибина та аналі
тичність викладеного в ній матеріалу.
Автори прагнули застосувати підхід, який
умовно можна означити, як принцип економії
матеріалу – прагнення викласти не всі доступні
знання, та ще й еклектично, а вибудувати логіч
ну, струнку систему правових знань, зорієнтува
ти читачів не на механічне запам’ятовування пев
ного корпусу, певної арифметичної суми даних,
а насамперед навчити їх логіці та прийомам пра
вового мислення, розвинути смак і нахил до роз
в’язання конфліктних особистих і соціальних
ситуацій за допомогою і за посередництвом пра
вових норм.
Такий підхід не може не імпонувати, особли
во з огляду на впроваджувану в нашій країні ре
форму різних сфер освіти, науки, державного
управління, орієнтації на загальновизнані світові
та європейські зразки і прийоми опанування дов
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колишньою соціальною реальністю, орієнтацією
на активну і свідому позиції у довколишньому
світі, прагненням збагнути і перетворити цей світ.
Водночас прагнення викласти навчальний
матеріал у доступній і зрозумілій для дітей формі
не могло не привести авторів до ситуації, коли
найскладніші принципові моменти та аспекти
цієї реальності оцінюються та аналізуються крізь
призму правових норм як сфери належного.
Особливо важливо врахувати, що зміст
підручника вповні відображає зміст відповідної
навчальної програми.
Авторський колектив при цьому намагався
творчо підійти до викладу навчального матеріа
лу, вміщуючи на сторінках цього видання най
принциповіші моменти та аспекти.
Водночас важливо відзначити актуальність
викладеного матеріалу. Він, зокрема, враховує
останні зміни, що сталися в українському зако
нодавстві та орієнтує читачів на таке пізнання
правової реальності, яке відзначається систем
ністю та послідовністю.
Навчальний матеріал викладено у підручнику
з позицій аргументованості та відкритості пошуку.
Відзначимо також, що далеко не на всі пи
тання читачі зможуть знайти у ньому однозначну
відповідь.
Проте це зрозуміло і цілком виправдано з
огляду на те, що основна мета підручника – не у
примушуванні читачів опанувати певною сумою
знань, а в їх орієнтації на оволодіння власне на
вичками правового мислення, уміння застосу
вати ці знання до реальності, в якій ми опиняє
мося мало не щодня, прищепленні основ пра
вомірної поведінки, які мають розвиватися зма
лечку, і недопущенні будьяких протиправних
проявів.
Тому можна твердити, що основний орієнтир
підручника не правоохоронний, а правовиховний.
У цьому контексті прикладний характер ма
ють не лише розділи, присвячені галузевим пи
танням українського законодавства, але й ті по
ложення книги, які стосуються висвітлення пи
тань прав людини, їхнього місця і ролі у сучас
ному суспільстві.
У книзі достатньо багато уваги приділяється
проблемам не лише чинного законодавства, а й
перспективам його оновлення у зв‘язку із кур
сом на побудову демократичної правової дер
жави, з орієнтацією на загальноцивілізаційні
принципи і цінності.
Застосовані у книзі прийоми і методи висвіт
лення правової матерії, аналізу її складових ком
понентів та перспектив розвитку державно–пра
вових інститутів ураховують багатогранність та
історичність відповідного цивілізаційного шля
ху, змушують поєднувати національне та цивілі
заційне, унікальне та загальнолюдське.
Все це змушує подивитися на державу і пра
во як на цивілізаційні цінності, а не на інстру
менти чи інститути примусу, покарання тощо.
Постійний наголос робиться на унікальності
даних соціальних інститутів, їхній важливості для

продуманий і структурований довкола ключових
проблем державноправової дійсності.
Його опанування істотно полегшено також за
рахунок подачі законодавчих новацій та дослідженні
взаємозв’язку між ними та традиціями у праві.
Загалом можна стверджувати, що автори ство
рили в цілому новий та оригінальний підручник.
У ньому виклад матеріалу відповідає основ
ним вимогам сьогодення, враховує традиції та
реальність, відображає досягнутий рівень юрис
пруденції, орієнтує учнів на опанування кращи
ми зразками юридичної науки і практики, має
певне практичне спрямування.
Книга, безумовно, стане у пригоді для всіх
бажаючих опанувати ази юриспруденції і буде
надійним дороговказом у неосяжному морі пра
вової реальності.
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Зусиллями багатьох поколінь дослідників
різних наукових шкіл і напрямів досягнуто знач
них результатів у з’ясуванні змісту і загальних
тенденцій розвитку Української національної ре
волюції середини ХVІІ ст. Разом із цим в істо
ричній науці склалася ситуація, що характери
зується відносно високою вивченістю цього
складного феномену у всеукраїнському масш
табі і вкрай незадовільним станом досліджень
визвольного процесу в усіх окремо взятих ос
новних українських регіонах. Відсутність комп
лексних досліджень регіональних рис і особли
востей розгортання визвольної епопеї вже дав
но стала каменем спотикання для істориків, які
намагалися й намагаються узагальнювати за
гальнонаціональні аспекти першої Національної
революції. Однак, поглиблене вивчення розвит
ку цього яскравого явища вітчизняної та євро
пейської історії на Київщині, Поділлі, Берестей
щині, в Галичині, Підляшші (а донедавна й Во
лині) ще й нині лишається поза основними на
прямками наукових пошуків.
Виходячи з того, що Волинь у середині ХVІІ ст.
стала в один ряд із найпотужнішими центрами
українських національних і соціальних змагань,
підтверджуваних солідною джерельною базою,
боротьба волинян вже давно мала стати об’єк
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в цьому регіоні як невід’ємної частини боротьби
українського народу в роки першої Національної
революції. Можливо, ця тема зацікавила автора
ще й тому, що народився він і виріс у старовин
ному волинському місті Корець. Після закінчен
ня історичного факультету ІваноФранківському
державного Прикарпатського Університету
ім. В. Стефаника Ярошинський вивчав динаміку
розвитку подій на Волині, їх регіональні риси й
особливості, наслідки революційного процесу,
взаємозв’язок і взаємовплив загальнонаціональ
них і місцевих його чинників, проблеми хроно
логії, періодизації тощо.
Результатом стала дисертація на здобуття нау
кового ступеня кандидата історичних наук: “Во
линь в період національновизвольної війни 1648
1657 рр.”, яку О. Ярошинський захистив у Харкі
вському Національному університеті ім. Н. Каразі
на у 2001 р. Основна ж частина багаторічних дос
лідницьких пошуків дотепер залишалася невідо
мою широкому загалу, що й спонукало вченого
до написання монографії “Волинь у роки Украї
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поступу суспільства в цілому, для підвищення
його освіченості та культури.
Разом із тим, автори підручника прагнули
охопити не лише актуальні питання розвитку ук
раїнської держави і права, але і зробити екскурс
до історії.
Фактично кожний змістовний блок викладе
ного у підручнику матеріалу містить відповідні
посилання на приклади з історії або сьогоден
ня, істотно полегшуючи сприйняття відповідно
го матеріалу.
Цьому ж слугують цитати видатних учених,
мислителів минулого та сучасності, висловлені
ними з тих чи інших актуальних питань розвитку
держави і права.
Водночас текст підручника не переобтяже
ний розлогими дефініціями, матеріал добре

