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 Кириченко О.А., 
Дерев’янкін С.Л. 
Предмет і система 
юридичних наук 
// Актуальні проблеми 
діяльності ОВС по 
попередженню, роз-
криттю та розсліду-
ванню злочинів. Час-
тина II. Проблеми 
розкриття та розсліду-
вання злочинів у су-
часних умовах / Мате-
ріали міжнар. наук.-
практ. конференції, 
19-20.10.2000 р. – Оде-
са: НД РВВ ОІВС, 
2000. – С. 217-226. 

Якщо піддати аналізу предмет 
дослідження окремо взятих юриди-
чних наук, то можна дійти виснов-
ку, що предметом юридичних наук 
у цілому більш обґрунтовано вва-
жати розробку правової регламен-
тації різних сторін громадського 
життя, а також методики, нормати-
вної процедури та інших необхід-
них умов раціонального й ефектив-
ного здійснення такої регламента-
ції, проведення боротьби із будь-
якими правопорушеннями і вирі-
шення правових суперечок і спорів 
(с. 218). 

   

 Кириченко А.А. 
Проблемы совер-
шенствования пред-
мета, системы и 
междисциплинарно-
го статуса кримина-
листики // Киричен-
ко А.А., Басай В.Д. 
Полный комплект 
учебно-методичес-
кого обеспечения 
повышения квали-
фикации по крими-
налистике следова-

Детальный анализ задач, стоящих 
перед отдельно взятыми юридиче-
скими науками, как нам представ-
ляется, дает основание прийти к 
выводу о том, что юридические 
науки в целом:  

1. Разрабатывают или призваны 
разработать: 1.1. Надлежащую пра-
вовую регламентацию всех тех сто-
рон общественной жизни, необхо-
димость в нормативном урегулиро-
вании которых объективно имеется 
на определенном этапе развития 
общества. В этой связи можно на-
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телей: Учеб.-метод. 
пособие. – Одесса: 
НИ РИО ОИВД, 
2001. – С. 58-107. 

звать такие материальные отрасли 
юридической науки, как конститу-
ционное, уголовное, администра-
тивное, гражданское и хозяйствен-
ное, а также ряд чисто регулятив-
ных отраслей юридической науки 
(семейное право, жилищное право, 
бюджетное право, налоговое право 
и др.) (с. 100-101). 1.2. Отдельные 
составные части гласной и неглас-
ной методики борьбы с различного 
рода нарушениями той правовой 
регламентации общественных от-
ношений, которая создана регуля-
тивными отраслями юридической 
науки. Таковыми пока что являют-
ся только две методические отрас-
ли юридической науки – кримина-
листика и ордистика. 1.3. Норма-
тивную процедуру осуществления 
данной методики в отношении тех 
или иных правонарушений, право-
вых споров или деликтов. Данную 
задачу осуществляют или призваны 
осуществлять целый ряд процедур-
ных отраслей юридической науки, 
конкретный перечень которых при-
водится ниже.   

2. Создают или призваны создать: 
2.1. Философскую и теорологиче-
скую основу для эффективного и ра-
ционального правового регулирова-
ния соответствующих сторон обще-
ственной жизни, а также осуществ-
ления борьбы с различного рода пра-
вонарушениями, что фактически ох-
ватывается предметом философии 
права, социологии права, теории го-
сударства и права, истории государ-
ства и права, истории правовых и 
политических учений и др. 
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2.2. Иные необходимые условия 
для успешного решения указанных 
задач как отдельных отраслей юри-
дической науки, так и юридической 
науки в целом. К числу юридиче-
ских наук данной группы может 
быть причислена криминология, 
юридическая статистика, юридиче-
ская кибернетика, юридическая 
психология, юридическая бухгал-
терия и др., в самом наименовании 
которых уже могут быть усмотре-
ны, какие именно иные необходи-
мые условия для эффективного и 
рационального правового регули-
рования общественных отношений 
и осуществления борьбы с опреде-
ленными правонарушениями или 
разрешения правовых споров и де-
ликтов призвана создать конкрет-
ная отрасль юридической науки (с. 
101). 
С учетом изложенного предметом 

юридических наук в целом более 
обоснованно считать разработку 
надлежащей правовой регламента-
ции соответствующих сторон об-
щественной жизни, а также мето-
дики, нормативой процедуры и 
других необходимых условий ра-
ционального и эффективного осу-
ществления такой регламентации, 
проведения борьбы с любыми пра-
вонарушениями, в том числе раз-
решения различных правовых спо-
ров и деликтов (с. 102). 

 Кириченко А.А. 
Проблемы совер-
шенствования пред-
мета и системы 
юридических наук // 

Детальный анализ задач, стоящих 
перед отдельно взятыми юридиче-
скими науками, по всей видимости, 
дает основание прийти к выводу о 
том, что юридические науки в целом: 



 50

Кириченко А.А., Ба-
сай В.Д. Полный 
комплект учебно-
методического обес-
печения переподго-
товки по кримина-
листике дознавате-
лей: Учеб.-метод. 
пособие. – Одесса: 
НИ РИО ОИВД, 
2001. – С. 27-57. 

1. Разрабатывают или призваны 
разработать: 1.1. Надлежащую пра-
вовую регламентацию всех тех сто-
рон общественной жизни, необхо-
димость в нормативном урегулиро-
вании которых объективно имеется 
на определенном этапе развития 
общества. 1.2. Отдельные состав-
ные части гласной и негласной ме-
тодики борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями, в том 
числе методику разрешения раз-
личных правовых споров и делик-
тов, то есть с различного рода на-
рушениями правовой регламента-
ции общественных отношений. 1.3. 
Нормативную процедуру осущест-
вления данной методики в отноше-
нии тех или иных правонарушений, 
правовых споров или деликтов. 

2. Создают или призваны создать: 
2.1. Философскую и теорологиче-
скую основу для эффективного и 
рационального правового регули-
рования соответствующих сторон 
общественной жизни, а также осу-
ществления борьбы с различного 
рода правонарушениями. 2.2. Иные 
необходимые условия для успеш-
ного решения указанных задач как 
отдельных отраслей юридической 
науки, так и юридической науки в 
целом (с. 54). 

 С учетом изложенного предме-
том юридических наук в целом бо-
лее обоснованно считать разработ-
ку надлежащей правовой регламен-
тации соответствующих сторон 
общественной жизни, а также ме-
тодики, нормативной процедуры и 
других необходимых условий 
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рационального и эффективного 
осуществления такой регламента-
ции, проведения борьбы с любыми 
правонарушениями, в том числе 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (с. 54-55). 

 Кириченко А.А. 
Проблемы совер-
шенствования пред-
мета и системы 
юридических наук 
// Кириченко А.А., 
Басай В.Д. Полный 
комплект учебно-
методического обес-
печения переподго-
товки по кримина-
листике следовате-
лей: Учеб.-метод. 
пособие. – Одесса: 
НИ РИО ОИВД, 
2001. – С. 23-50. 

Детальный анализ задач, стоящих 
перед отдельно взятыми юридиче-
скими науками, дает основание 
прийти к выводу о том, что юриди-
ческие науки в целом:  

1. Разрабатывают или призваны 
разработать: 1.1. Надлежащую пра-
вовую регламентацию всех тех сто-
рон общественной жизни, необхо-
димость в нормативном урегулиро-
вании которых объективно имеется 
на определенном этапе развития 
общества. 1.2. Составные части 
гласной и негласной методики 
борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями, в том числе 
методику разрешения различных 
правовых споров и деликтов, то 
есть с различного рода нарушения-
ми правовой регламентации обще-
ственных отношений. 1.3. Норма-
тивную процедуру осуществления 
данной методики в отношении тех 
или иных правонарушений, право-
вых споров или деликтов. 

2. Создают или призваны создать: 
2.1. Философскую и теорологиче-
скую основу для эффективного и 
рационального правового регули-
рования соответствующих сторон 
общественной жизни, а также осу-
ществления борьбы с различного 
рода правонарушениями или раз-
решения правовых споров и делик-
тов (с. 47). 2.2. Иные необходимые 
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условия для успешного решения 
указанных задач как отдельных от-
раслей юридической науки, так и 
юридической науки в целом (с. 54). 

 С учетом изложенного предме-
том юридических наук в целом бо-
лее обоснованно считать разработ-
ку надлежащей правовой регламен-
тации соответствующих сторон 
общественной жизни, а также ме-
тодики, нормативной процедуры и 
других необходимых условий ра-
ционального и эффективного осу-
ществления такой регламентации, 
проведения борьбы с любыми пра-
вонарушениями, в том числе раз-
решения различных правовых спо-
ров и деликтов (с. 48). 

 Кириченко А.А. 
Проблемы совершен-
ствования предмета и 
системы юридиче-
ских наук // Кири-
ченко А.А., Басай 
В.Д. Полный ком-
плект учебно-
методического обес-
печения повышения 
квалификации по 
криминалистике доз-
навателей: Учеб.-
метод. пособие. – 
Одесса: НИ РИО 
ОИВД, 2001. – С. 23-
44. 

Детальный анализ задач, стоящих 
перед отдельно взятыми юридиче-
скими науками, как нам представ-
ляется, дает основание прийти к 
выводу о том, что предметом юри-
дических наук в целом более обос-
нованно считать разработку надле-
жащей правовой регламентации 
соответствующих сторон общест-
венной жизни, а также методики, 
нормативной процедуры и других 
необходимых условий рациональ-
ного и эффективного осуществле-
ния такой регламентации, проведе-
ния борьбы с любыми правонару-
шениями, в том числе разрешения 
различных правовых споров и де-
ликтов (с. 42).  

 Кириченко А.А. 
Проблемы совершен-
ствования системы 
юридических наук // 
Кириченко А.А., Ба-

Детальный анализ задач, стоящих 
перед отдельно взятыми юридически-
ми науками, как нам представляется, 
дает основание прийти к выводу о том, 
что юридические науки в целом:  
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сай В.Д., Щитников 
А.М. Основы юри-
дической одороло-
гии (теорология, 
правовая процедура, 
методика): Моно-
графия. – Ивано-
Франковск; Мн.: 
Изд-во “Плай”, 
ГЭКЦ МВД РБ, 
2001. – С. 29-64.  

1. Разрабатывают или призваны 
разработать: 1.1. Надлежащую пра-
вовую регламентацию всех тех сто-
рон общественной жизни, необхо-
димость в нормативном урегулиро-
вании которых объективно имеется 
на определенном этапе развития 
общества. В этой связи можно на-
звать такие отрасли юридической 
науки, как конституционное, уго-
ловное, административное, граж-
данское, хозяйственное, земельное, 
жилищное, семейное, трудовое, на-
логовое и бюджетное право, мно-
гие другие отрасли материального 
права и регулятивного права. 1.2. 
Отдельные составные части глас-
ной и негласной методики борьбы с 
преступлениями и иными правона-
рушениями, в том числе методику 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов, то есть с раз-
личного рода нарушениями той 
правовой регламентации общест-
венных отношений, которая созда-
на отраслями юридической науки 
материального права. Таковыми 
пока что являются только две от-
расли юридической науки – крими-
налистика и ордистика, более де-
тальное обоснование наименова-
ния, предмета и системы которых 
излагается несколько ниже. 1.3. 
Нормативную процедуру осущест-
вления данной методики в отноше-
нии тех или иных правонарушений, 
правовых споров или деликтов. 
Данную задачу осуществляют или 
призваны осуществлять целый ряд 
процедурных отраслей юридиче-
ской науки, конкретный перечень 
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которых и их предмет детально 
также будут исследованы по тексту 
настоящего параграфа. 

2. Создают или призваны создать: 
2.1. Философскую и теорологиче-
скую основу для эффективного и 
рационального правового регули-
рования соответствующих сторон 
общественной жизни, а также осу-
ществления борьбы с различного 
рода правонарушениями или раз-
решения любых правовых споров и 
деликтов, что фактически охваты-
вается предметом философии пра-
ва, социологии права, теории госу-
дарства и права, истории государ-
ства и права, истории правовых и 
политических учений и некоторых 
других отраслей юридической нау-
ки. 2.2. Иные необходимые условия 
для успешного решения указанных 
задач как отдельных отраслей юри-
дической науки, так и юридической 
науки в целом. К числу юридиче-
ских наук данной группы может 
быть причислена криминология, 
юридическая статистика, юридиче-
ская кибернетика, юридическая 
психология, юридическая бухгал-
терия и др., в самом наименовании 
которых уже могут быть усмотре-
ны, какие именно иные необходи-
мые условия для эффективного и 
рационального правового регули-
рования общественных отношений 
и осуществления борьбы с опреде-
ленными правонарушениями или 
разрешения правовых споров и де-
ликтов призвана создать конкрет-
ная отрасль юридической науки 
(с. 30-32). 
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С учетом изложенного предметом 
юридических наук в целом более 
обоснованно считать разработку 
надлежащей правовой регламента-
ции соответствующих сторон об-
щественной жизни, а также мето-
дики, нормативной процедуры и 
других необходимых условий ра-
ционального и эффективного осу-
ществления такой регламентации, 
проведения борьбы с любыми пра-
вонарушениями, в том числе раз-
решения различных правовых спо-
ров и деликтов (с. 32). 

 Кириченко О.А. 
Вдосконалення юри-
дичних засобів за-
побігання суїциду // 
Актуальні проблеми 
суїцидології: Матер. 
міжнародн. наук.-
практ. конференції / 
Зб. наук. праць. У 2 
ч. – К.: РВВ КІВС, 
2002. – Ч. 1. – 
С. 106-115.  

У низці публікацій була запропо-
нована новітня концепція предмета 
та системи юридичних наук, згідно 
з якою предмет цих наук більш до-
цільно визначити через покладання 
на них завдання з розробки філо-
софських і теорологічних основ, а 
також матеріально-правових, про-
цедурних, методичних та інших 
умов щодо: 1. Належної правової 
регламентації відповідних сторін 
суспільного життя, причому як де-
ліктного, так і безделіктного. 
2. Ефективного і раціонального 
здійснення: 2.1. Цієї правової рег-
ламентації. 2.2. Подолання різного 
роду правопорушень і розв’язання 
різних правових спорів і деліктів 
(с. 107). 

 Кириченко О.А., 
Кириченко С.А. Мі-
сце цивільного і 
кримінального пра-
ва у новій системі 
юридичних наук 
// Нові Цивільний і 
Кримінальний коде-

Аналіз відповідної літератури та 
юридичної практики дає підстави 
для висновку про те, що основні 
завдання юридичних наук поляга-
ють у наступному: 1. Розробити 
належні: 1.1. Правову регламента-
цію відповідних сторін суспільного 
життя. 1.2. Засоби боротьби із по-
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кси – важливий етап 
кодифікації законо-
давства України: 
Матер. наук.-практ. 
конференції. – Іва-
но-Франківськ, 
2002. – С. 25-29. 

рушеннями даної правової регла-
ментації, тобто з різного роду пра-
вопорушеннями, правовими спора-
ми і деліктами. 2. Забезпечити ефе-
ктивне та раціональне: 2.1. Функці-
онування даної правової регламен-
тації. 2.2. Застосування цих засобів 
боротьби із правопорушеннями 
(с. 25). 
З огляду на це, предметом юри-

дичних наук загалом доцільно вва-
жати розробку належної правової 
регламентації відповідних сторін 
суспільного життя і засобів боро-
тьби з будь-якими її порушеннями, 
а також забезпечення необхідних 
умов щодо раціонального і ефекти-
вного функціонування такої право-
вої регламентації і здійснення цієї 
боротьби (с. 25-26). 

 Кириченко О.А. 
Проблеми вдоско-
налення системи 
юридичних наук 
// Басай В.Д., Кири-
ченко О.А. Основи 
одорології: Моно-
графія. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
“Плай”, 2002. – 
С. 21-52. 

Детальний аналіз завдань, що сто-
ять перед окремо взятими юридич-
ними науками, гадаємо, дає підста-
ви дійти висновку про те, що юри-
дичні науки загалом: 

1. Розробляють або спрямовані 
розробити: 1.1. Належну правову 
регламентацію всіх тих сторін сус-
пільного життя, необхідність в но-
рмативному врегулюванні яких 
об’єктивно є на певному етапі роз-
витку суспільства. У зв’язку з цим 
можна назвати такі галузі юридич-
ної науки, як конституційне, кри-
мінальне, адміністративне, цивіль-
не, господарське, земельне, житло-
ве, сімейне, трудове, податкове, 
бюджетне право, багато інших га-
лузей матеріального і регулятивно-
го права. 1.2. Окремі складові час-
тини гласної і негласної методики 
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боротьби із порушеннями тієї пра-
вової регламентації суспільних від-
носин, яка створена галузями юри-
дичної науки матеріального та ре-
гулятивного права. Такими поки 
що є тільки дві галузі юридичної 
науки – криміналістика та ордисти-
ка, більш детальне обґрунтування 
найменування, предмета і системи 
яких викладається трохи нижче. 
1.3. Нормативну процедуру здійс-
нення даної методики відносно тих 
або інших правопорушень, право-
вих спорів або деліктів. Дану зада-
чу здійснюють або покликані здій-
снювати цілий ряд процедурних 
галузей юридичної науки, конкрет-
ний перелік яких і їх предмет дета-
льно також будуть досліджені далі. 

2. Створюють або покликані ство-
рити: 2.1. Філософську і теорологі-
чну основу для ефективного і раці-
онального правового регулювання 
відповідних сторін суспільного 
життя, а також здійснення бороть-
би з різноманітними правопору-
шеннями, що фактично охоплюєть-
ся предметом філософії права, со-
ціології права, теорії держави і 
права, історії держави і права, істо-
рії правових і політичних вчень і 
деяких інших галузей юридичної 
науки. 2.2. Інші необхідні умови 
для успішного вирішення вказаних 
задач, як окремих галузей юридичної 
науки, так і юридичної науки загалом. 
До числа юридичних наук даної гру-
пи може бути зарахована криміноло-
гія, юридична статистика, юридична 
кібернетика, юридична психологія, 
юридична бухгалтерія та ін., 
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в самому найменуванні яких уже 
можуть вбачатися, які саме інші 
необхідні умови для ефективного і 
раціонального правового врегулю-
вання суспільних відносин і здійс-
нення боротьби з певними право-
порушеннями спрямована створити 
конкретна галузь юридичної науки. 
Якщо казати більш стисло, то ос-

новні завдання юридичних наук 
полягають у наступному: 

1. Розробити належні: 1.1. Право-
ву регламентацію відповідних сто-
рін суспільного життя. 1.2. Засоби 
боротьби із порушеннями даної 
правової регламентації, тобто з різ-
ного роду правопорушеннями, пра-
вовими спорами і деліктами (с. 22). 

2. Забезпечити ефективне та раці-
ональне: 2.1. Функціонування даної 
правової регламентації. 2.2. Засто-
сування цих засобів боротьби із 
правопорушеннями. 
З урахуванням викладеного пред-

метом юридичних наук загалом 
більш обґрунтовано вважати роз-
робку належної правової регламен-
тації відповідних сторін суспільно-
го життя і засобів боротьби з будь-
якими її порушеннями, а також за-
безпечення необхідних умов щодо 
раціонального і ефективного функ-
ціонування такої правової регламе-
нтації і здійснення цієї боротьби 
(с. 23). 

 Кириченко О.А. 
Нова концепція 
предмету криміналі-
стики та її місця у 
системі юридичних 
наук // Теорія і 

Детальний аналіз предмета дослі-
дження окремих галузей юридичної 
науки дає підстави дійти висновку 
про те, що предмет юридичних на-
ук в цілому має скласти розробка 
філософських та теорологічних  
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практика застосу-
вання чинного кри-
мінального і кримі-
нально-процесуаль-
ного законодавства 
у сучасних умовах: 
Тези доп. наук.-
практ. конференції. 
У 2 ч. – Ч. II. – К.: 
НАВС України, 
2002. – С. 15-17. 

основ, матеріальних, процедурних, 
методичних та інших умов щодо 
забезпечення належної правової 
регламентації відповідних сторін 
суспільного життя і боротьби із рі-
зного роду правопорушеннями 
(злочини, проступки, правові спори 
і делікти), а також ефективного і 
раціонального здійснення цієї пра-
вової регламентації, в тому числі й 
у перебігу боротьби з кожним із 
різновидів правопорушень (с. 16). 

 Кириченко О.А., 
Басай В.Д. Правове 
визначення поняття 
і різновидів право-
порушень як об’єк-
тів статінформації // 
Статистична інфор-
мація про правопо-
рушення і методи її 
аналізу: Зб. наук. 
праць. – Хмельни-
цький: ХІРУП, 2002. 
– С. 18-28. 

У літературі запропонована нова 
концепція предмета і системи юри-
дичних наук у цілому, на основі 
якої більш доцільно й розглянути 
питання про правове визначення 
поняття і різновидів правопору-
шень. Згідно з даною концепцією 
предмет юридичних наук визнача-
ється через покладання на них за-
вдання із розробки філософських і 
теорологічних основ, матеріальних, 
процедурних, методичних та інших 
умов щодо належної правової рег-
ламентації відповідних сторін делі-
ктного і безделіктного суспільного 
життя, а також ефективного і раці-
онального здійснення цієї правової 
регламентації, подолання різного 
роду правопорушень і розв’язання 
різних правових спорів і деліктів  
(с. 19-20). 

 Кириченко А.А., 
Кириченко Ю.О. 
Нова теорологічна 
концепція юридич-
них наук // Науко-
вий вісник Юридич-
ної академії Мініс-
терства внутрішніх 

Детальний аналіз предмета дослі-
дження окремих галузей юридичної 
науки дав підстави нам дійти ви-
сновку про те, що юридичні науки 
в цілому повинні вирішити такі ос-
новні групи завдань: 1. Розробити 
належну правову регламентацію 
відповідних сторін так званого 



 60

справ. – Дніпропет-
ровськ: РВВ ЮА 
МВС України, 2002. 
– №2. – С. 3-12. 

безделіктного суспільного життя 
(с. 3). 2. Забезпечити раціональне 
та ефективне функціонування даної 
правової регламентації. 
Зрозуміло, що в ідеальному сус-

пільстві, в якому правові норми 
мають розроблятися для того, щоб 
вони виконувалися, а не порушува-
лися, реалізація у повному обсязі 
вказаних завдань могла б бути до-
статньою і всеохоплюючою. Проте 
реалії сучасного суспільного життя 
такі, що розроблена правова регла-
ментація буде порушуватися. З 
огляду на це, юридичні науки ма-
ють нести й додаткове функціона-
льне навантаження у вигляді таких 
додаткових завдань, як: 3. Розроби-
ти належні засоби подолання пра-
вопорушень, тобто порушень роз-
роблених правових норм, які на 
сьогодні можуть бути зведені до 
шести основних груп: 3.1. Консти-
туційні проступки, правові спори 
та делікти. 3.2. Кримінально-
правові правопорушення, тобто 
злочини. 3.3. Адміністративні про-
ступки, спори та делікти. 3.4. Дис-
циплінарні проступки та інші тру-
дові правопорушення (спори, делі-
кти). 3.5. Цивільно-правові спори 
та делікти. 3.6. Господарсько-
правові спори та делікти. 4. Забез-
печити раціональне та ефективне 
застосування цих засобів боротьби 
з правопорушеннями.  
З огляду на це, предмет юридич-

них наук в цілому можна визначити 
наступним чином: розробка філо-
софських і теорологічних основ, 
базисно-правових, процедурних, 
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методичних та інших умов щодо 
забезпечення належної правової 
регламентації відповідних сторін 
суспільного життя і боротьби із рі-
зного роду правопорушеннями 
(злочини, проступки, правові спори 
і делікти), а також ефективного і 
раціонального здійснення цієї пра-
вової регламентації і застосування 
засобів подолання кожного із різ-
новидів правопорушень (с. 4). 

 Кириченко О.А., 
Басай В.Д. Історія, 
предмет і система 
криміналістики: Ле-
кція №1. – К.: РВВ 
КІВС, 2002. – 64 с.  

Детальний аналіз предмета дослі-
дження окремих галузей юридичної 
науки дає підстави дійти висновку 
про те, що юридичні науки в ціло-
му вирішують такі основні групи 
завдань: 

1. Розробка філософських і тео-
рологічних основ, матеріальних, 
процедурних, методичних та інших 
умов для забезпечення належної пра-
вової регламентації щодо: 1.1. Безде-
ліктного врегулювання відповідних 
сторін суспільного життя. 1.2. Ве-
дення боротьби із різного роду пра-
вопорушеннями (злочини, проступ-
ки, правові спори і делікти). 

2. Створення цих же умов для 
ефективного та раціонального здій-
снення цієї ж правової регламента-
ції щодо: 2.1. Безделіктного врегу-
лювання відповідних сторін суспі-
льного життя. 2.2. Боротьби з кож-
ним із різновидів правопорушень. 
Таким чином, предмет юридич-

них наук в цілому має скласти роз-
робка філософських і теорологіч-
них основ, матеріальних, процеду-
рних, методичних та інших умов 
щодо забезпечення належної пра-
вової регламентації відповідних 
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сторін суспільного життя і бороть-
би із різного роду правопорушен-
нями (злочини, проступки, правові 
спори і делікти), а також ефектив-
ного і раціонального здійснення 
цієї правової регламентації, в тому 
числі й у перебігу боротьби із кож-
ним із різновидів правопорушень21 
(с. 82). 

 Кириченко О.А., 
Басай В.Д., Кириче-
нко Ю.О. Можливо-
сті вдосконалення 
криміналістичних та 
ордистичних засобів 
подолання терорис-
тичних актів) // Те-
роризм і національ-
на безпека Украї- 
ни. Матер. між-нар. 
конференції. – К.: 
НАВСУ, 2003. – 
С.102-110. 

Детальний аналіз предмету дослі-
дження окремих галузей юридичної 
науки, як нам вбачається, дає під-
стави дійти висновку про те, що 
предметом юридичних наук в ці-
лому більш обґрунтовано вважати 
розробку філософських та теороло-
гічних основ, а також матеріально-
правових, процедурних, методич-
них та інших умов щодо: 1. Належ-
ної правової регламентації відпові-
дних сторін суспільного життя. 
2. Ефективного та раціонального 
здійснення: а) цієї правової регла-
ментації; б) подолання різного роду 
правопорушень та розв’язання різ-
них правових спорів і деліктів 
(с. 106). 

 Кириченко О.А. 
Нова концепція ор-
дистичних наук 
// Науковий вісник 
НАВСУ. – К.: РВВ 
НАВС України, 
2003. – №1. – 
С. 136-146.  

Аналіз відповідної літератури та 
юридичної практики дає підстави 
для висновку про те, що основні 
завдання юридичних наук поляга-
ють у такому: 

1 Розробити належні: 1.1. Право-
ву регламентацію відповідних сто-
рін суспільного життя. 1.2. Засоби 
боротьби з порушеннями правової 
регламентації, тобто з різного роду 

                                                 
21Такий же варіант викладений на с. 29 і більш пізнього видання: Кириченко 
С.А., Басай В.Д., Кириченко Ю.О., Ткач Ю.Д. Криміналістика. Періодизація, 
поняття і система: Лекція №1 / За ред. проф. О.А.Кириченка. – К.: РВВ КІВС, 
2003. – 48 с.  
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правопорушеннями, правовими 
спорами і деліктами. 

2. Забезпечити раціональне та 
ефективне: 2.1. Функціонування 
правової регламентації. 2.2. Засто-
сування цих засобів боротьби з 
правопорушеннями. 
Обґрунтовано вважати розробку 

належної правової регламентації 
відповідних сторін суспільного 
життя і засобів боротьби з будь-
якими її порушеннями, а також за-
безпечення необхідних умов щодо 
раціонального і ефективного функ-
ціонування такої правової регламе-
нтації і здійснення цієї боротьби 
(с. 136). 

 Кириченко О.А., 
Кириченко Ю.О. 
Система права чи 
юридичних наук: 
продовження диску-
сії // Проблеми ко-
дифікації законо-
давства України: 
Матер. наук.-практ. 
конференції. – К.: 
Ін-т держави та пра-
ва ім. В.М.Корець-
кого НАН України, 
2003. – С. 9-12. 

На наш погляд, недоліки класи-
фікаційних поділів, запропонова-
них третьою і четвертою групою 
авторів, були обумовлені тим, що 
ніхто із названих авторів не зміг 
достатньо точно окреслити предмет 
юридичних наук загалом і тут та-
кож представлено два основних 
підходи до визначення предмета 
юридичних наук загалом, по пер-
шому з яких таким визнається дер-
жава і право, а по другому – тільки 
право.  

Але й останній підхід, який, на 
наш погляд, є більш правильним, 
також не може розглядатися як до-
статньо обґрунтований, оскільки 
предмет юридичних наук доцільно 
викласти через ті основні завдання, 
які вони мають вирішити: 1. Розро-
бити: 1.1. Належну правову регла-
ментацію необхідних сторін суспі-
льного життя. 1.2. Базисноантиде-
ліктні, процедурні і методичні 
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засоби боротьби із порушеннями 
даної правової регламентації (пра-
вопорушеннями). 2. Забезпечити 
ефективне і раціональне: 2.1. Фун-
кціонування даної правової регла-
ментації. 2.2. Застосування засобів 
боротьби із правопорушеннями 
(с. 10).  

Виходячи з цього об’єктом юри-
дичних наук є правова регламента-
ція і засоби боротьби із правопо-
рушеннями, а предмет юридичних 
наук в цілому має скласти розробка 
філософських і теорологічних ос-
нов, базисноантиделіктних, проце-
дурних, методичних та інших умов 
щодо забезпечення належної пра-
вової регламентації необхідних 
сторін суспільного життя і бороть-
би із різного роду правопорушен-
нями (злочини, проступки, правові 
спори і делікти), а також ефектив-
ного і раціонального здійснення 
цієї правової регламентації, у тому 
числі й у перебігу боротьби з кож-
ним із різновидів правопорушень 
(с. 10-11). 

 Кириченко О.А., 
Кириченко Ю.О. 
Місце трудового 
права та права соці-
ального забезпечен-
ня у системі юриди-
чних наук // Пробле-
ми вдосконалення 
правового регулю-
вання щодо забезпе-
чення прав і свобод 
людини і громадя-
нина в Україні: Ма-
тер. Регіональної 

Предмет юридичних наук доціль-
но викласти через ті основні за-
вдання, які вони мають вирішити: 
1. Розробити: 1.1. Належну правову 
регламентацію необхідних сторін 
суспільного життя. 1.2. Базисноанти-
деліктні, процедурні і методичні за-
соби боротьби із порушеннями даної 
правової регламентації (правопору-
шеннями). 2. Забезпечити ефективне 
і раціональне: 2.1. Функціонування 
даної правової регламентації. 2.2. За-
стосування цих засобів боротьби із 
правопорушеннями.  
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міжвузівськ. наук. 
конференції. – Іва-
но-Франківськ: Вид-
во “Плай”, 2003. – 
С. 183-190.  

Виходячи з цього об’єктом юри-
дичних наук є правова регламента-
ція і засоби боротьби із правопо-
рушеннями, а предмет юридичних 
наук в цілому має скласти розробка 
філософських і теорологічних ос-
нов, базисноантиделіктних, проце-
дурних, методичних та інших умов 
щодо забезпечення належної пра-
вової регламентації необхідних 
сторін суспільного життя і бороть-
би із різного роду правопорушен-
нями (злочини, проступки, правові 
спори і делікти), а також ефектив-
ного і раціонального здійснення 
цієї правової регламентації, у тому 
числі й у перебігу боротьби із кож-
ним із різновидів правопорушень 
(с. 184). 

 Кириченко А.А., 
Ткач Ю.Д., Кири-
ченко С.А., Кири-
ченко Ю.А. Новые 
задачи юридических 
вузов Причерномор-
ского региона // Ак-
туальні проблеми 
політики: Сб. наук. 
праць. – Одеса: Фе-
нікс, 2004. – Вип. 
21. – С. 101-107. 

Так, возникает необходимость пе-
ресмотреть традиционное видение 
теорологических основ юриспруден-
ции, в частности, определение объ-
ектов юридических наук, когда тако-
выми признаются государство и пра-
во и иногда, что более правильно, 
только право. Фактически же объек-
тами юридических наук являются: 
1. Надлежащая правовая регламента-
ция необходимых сторон общест-
венной жизни. 2. Соответствующие 
средства борьбы с правонарушения-
ми. 3. Условия, которые обеспечи-
вают эффективное и рациональное 
функционирование данной правовой 
регламентации, ведение борьбы с 
правонарушениями и реализацию 
других направлений юридической 
деятельности (с. 101).  
При этом государство выступает 

в качестве вспомогательного 
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объекта юриспруденции в целом и 
юридических наук, в частности, 
кроме которого таковыми могут 
быть признаны и ряд других объек-
тов, к примеру, способности чело-
века создавать и соблюдать право-
вые нормы, охранять их от нару-
шений, обучать других людей это-
му и т.д. (с. 101-102).  
Основными задачами юридиче-

ских наук является: 1. Разработка: 
1.1. Надлежащей нормативно-
правовой регламентации необхо-
димых сторон общественной жиз-
ни. 1.2. Соответствующих средств 
борьбы с нарушениями данной 
правовой регламентации, то есть с 
правонарушениями (преступле-
ниями; проступками: конституци-
онными, административными, дис-
циплинарными и иными трудовы-
ми, гражданско-правовыми и хо-
зяйственно-правовыми). 2. Обеспе-
чение эффективного и рациональ-
ного: 2.1. Функционирования ука-
занной нормативно-правовой рег-
ламентации. 2.2. Применения дан-
ных средств борьбы с правонару-
шениями. 
Развитие данного подхода позво-

ляет прийти к выводу о том, что 
понятие юридических наук в целом 
целесообразно определить как со-
вокупность научных знаний, зада-
чей которых является разработка 
теорологических (философских, 
социологических, политических, 
филологических, исторических, 
теоретических) основ, базисноан-
тиделиктных, процедурных, мето-
дических и других дополнительных 
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условий по созданию надлежащей 
правовой регламентации необходи-
мых сторон общественной жизни, 
обеспечению эффективного и ра-
ционального функционирования 
этой правовой регламентации и ве-
дения борьбы с правонарушениями.  
В этой связи все юридические 

науки следует рассматривать с точ-
ки зрения их деления на правовые, 
то есть те, которые должны разра-
ботать нормативно-правовую рег-
ламентацию, и неправовые, задачей 
которых является разработка 
средств борьбы с правонарушения-
ми. В создании условий для эффек-
тивного и рационального функцио-
нирования нормативно-правовой 
регламентации и применения 
средств борьбы с правонарушения-
ми должны участвовать правовые и 
неправовые юридические науки. 
Если же рассматривать все юри-

дические науки с точки зрения 
борьбы с правонарушениями, то 
здесь могут быть выделены анти-
деликтные юридические науки и 
иные (с. 102). 

 Кириченко С.А., 
Кириченко Ю.О., 
Ткач Ю.Д. Періодиза-
ція розвитку, поняття і 
системно-структурна 
будова криміналісти-
ки: Навч. посібник / 
За ред. О.А.Кири-
ченка. – К.: РВВ 
КІВС, 2004. – 80 с.  

Об’єктами юридичних наук, як 
свідчить узагальнення відповідних 
літературних джерел та юридичної 
практики, фактично виступають: 1. 
Належна правова регламентація 
необхідних сторін суспільного 
життя. 2. Відповідні засоби бороть-
би з правопорушеннями (внутрі-
шніми: злочинами, конституційни-
ми, адміністративними і дисциплі-
нарними та іншими трудовими 
проступками, цивільно-правовими 
та арбітражно-правовими спорами і 
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деліктами; міжнародними: злочи-
нами, публічно-правовими і циві-
льно-правовими спорами і делікта-
ми). 3. Умови, що мають забезпе-
чити ефективне і раціональне фун-
кціонування розробленої нормати-
вно-правової регламентації, здійс-
нення боротьби із правопорушен-
нями та проведення інших напрям-
ків юридичної діяльності. 
При цьому держава має виступа-

ти лише як додатковий об’єкт юри-
дичних наук поряд з іншими такого 
рівня об’єктами, наприклад, здіб-
ності людини творити, виконувати 
та охороняти правові норми, про-
водити в цьому напрямку наукову 
та освітянську діяльність тощо 
(с. 55).  
Виходячи з цього, вдосконалене 

визначення поняття юридичних на-
ук у цілому, як такої групи галузей 
науки, яка має розробити теороло-
гічні (філософські, соціологічні, 
політологічні, філологічні, історич-
ні, теоретичні) основи, базисноан-
тиделіктні, процедурні, методичні, 
регулятивні і різного роду допомі-
жні умови із створення належної 
нормативно-правової регламентації 
необхідних сторін суспільного 
життя, тобто законотворчої діяль-
ності, забезпечення ефективного і 
раціонального функціонування да-
ної регламентації та інших аспектів 
правозастосувальної діяльності, 
здіснення боротьби з правопору-
шеннями (злочинами, проступками, 
правовими спорами, деліктами) 
та інших сторін правоохоронної 
діяльності, юридико-наукової та 
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юридико-освітянської діяльності 
(с. 55-56). 

 Кириченко Ю.О. 
Можливості вдоско-
налення предмету і 
системи юридичних 
наук: Наук. робота. 
– К.: КІВС, 2003. – 
104 с. 

Почнемо з основних об’єктів 
юридичних наук у цілому, які, на 
відміну від О.А.Кириченка, треба 
визначати прямо і, на мій погляд, 
більш обґрунтовано таким чином: 
1. Право. 2. Засоби боротьби із пра-
вопорушеннями (базисноантиделі-
ктні, процедурні, методичні і допо-
міжні). 3. Умови щодо забезпечен-
ня ефективного і раціонального: 
3.1. Функціонування розробленої 
правової регламентації. 3.2. Веден-
ня боротьби із правопорушеннями. 
3.3. Здійснення інших напрямків 
юридичної діяльності. 
Зрозуміло, що юридичні науки 

мають і низку допоміжних об’єктів, 
поміж яких можна назвати й дер-
жаву, а також інші, які випливають 
із завдань, скажемо, допоміжних та 
деяких інших теорологічних наук. 
Хоча ці допоміжні об’єкти, в прин-
ципі, можуть бути охоплені третім 
основним об’єктом юридичних на-
ук у цілому, тобто тими різномані-
тними умовами, які мають забезпе-
чити ефективне і раціональне про-
ведення кожного із напрямків юри-
дичної діяльності (с. 74). 

 Кириченко Ю.О. 
Можливості пода-
льшого удоскона-
лення теоретичних 
основ юридичних 
наук // Вісник ОІВС. 
– Одеса: НДРВВ 
ОІВС, 2003. – №4. – 
С. 127-131. 

  

Ґрунтуючись на цих позиціях, 
можна зробити висновок, що 
об’єктами юридичних наук факти-
чно є: 1. Належна правова регламе-
нтація необхідних сторін суспіль-
ного життя. 2. Відповідні засоби 
боротьби з правопорушеннями 
(внутрішніми: злочинами, консти-
туційними, адміністративними і 
дисциплінарними та іншими трудо-
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вими проступками, цивільно-
правовими та арбітражно-пра-
вовими спорами і деліктами; між-
народними: злочинами, публічно-
правовими і цивільно-правовими 
спорами і деліктами). 3. Умови, що 
мають забезпечити ефективне і ра-
ціональне функціонування розроб-
леної нормативно-правової регла-
ментації, здійснення боротьби із 
правопорушеннями та проведення 
інших напрямків юридичної діяль-
ності. 

При цьому держава має виступа-
ти лише як додатковий об’єкт юри-
дичних наук поряд з іншими такого 
рівня об’єктами, наприклад, здіб-
ності людини творити, виконувати 
та охороняти правові норми, про-
водити в цьому напрямку наукову 
та освітянську діяльність тощо  
(с. 128). 
На підставі аналізу позицій вка-

заних авторів може бути запропо-
новане вдосконалене визначення 
поняття юридичних наук у цілому, 
як такої групи галузей науки, яка 
має розробити теорологічні (філо-
софські, соціологічні, політологіч-
ні, філологічні, історичні, теорети-
чні) основи, базисноантиделіктні, 
процедурні, методичні, регулятивні 
і різного роду допоміжні умови із 
створення належної нормативно-
правової регламентації необхідних 
сторін суспільного життя, тобто за-
конотворчої діяльності, забезпе-
чення ефективного і раціонального 
функціонування даної регламента-
ції та інших аспектів правозастосу-
вальної діяльності, здійснення бо-
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ротьби з правопорушеннями (зло-
чинами, проступками, правовими 
спорами, деліктами) та інших сто-
рін правоохоронної діяльності, 
юридико-наукової та юридико-
освітянської діяльності (с. 128-129).

  З цієї точки зору нам більше по-
добається точка зору О.А.Кири-
ченка, який вказував, що юридичні 
науки у цілому мають вирішити та-
кі завдання: 1. Розробити: 1.1. На-
лежну правову регламентацію не-
обхідних сторін суспільного життя. 
1.2. Базисноантиделіктні, процеду-
рні і методичні засоби боротьби із 
правопорушеннями даної правової 
регламентації (правопорушення-
ми). 2. Забезпечити ефективне і ра-
ціональне: 2.1. Функціонування да-
ної правової регламентації. 2.2. За-
стосування цих засобів боротьби з 
правопорушеннями. 
Виходячи з цього можна зробити 

висновок, що об’єктом є тільки пра-
вова регламентація і засоби бороть-
би з правопорушеннями, а предмет 
юридичних наук у цілому має склас-
ти розробка філософських і теороло-
гічних основ, базисноантиделіктних, 
процедурних, методичних та інших 
умов щодо забезпечення належної 
правової регламентації необхідних 
сторін суспільного життя і боротьби 
з різного роду правопорушеннями 
(злочини, проступки, правові спори, 
делікти), а також ефективного і ра-
ціонального забезпечення цієї пра-
вової регламентації, у тому числі й у 
перебігу боротьби з кожним із різ-
новидів правопорушень (с. 47).  
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 Кириченко Ю.О. 
Нові погляди на по-
няття, об’єкти і сис-
тему юридичних на-
ук / Актуальні про-
блеми вдосконален-
ня чинного законо-
давства України. – 
Івано-Франківськ: 
Вид-во “Плай”, 
2004. – Вип. XІІ. – 
С. 14-21.  

Ґрунтуючись на цих позиціях, 
можна зробити висновок, що 
об’єктами юридичних наук факти-
чно є: 1. Належна правова регламе-
нтація необхідних сторін суспіль-
ного життя. 2. Відповідні засоби 
боротьби з правопорушеннями (ба-
зисноантиделіктні, процедурні, ме-
тодичні, допоміжні). 3. Умови, що 
мають забезпечити ефективне і ра-
ціональне функціонування розроб-
леної нормативно-правової регла-
ментації, здійснення боротьби із 
правопорушеннями та інших на-
прямків юридичної діяльності 
(с.16). 
На підставі аналізу позицій вка-

заних авторів може бути запропо-
новане вдосконалене визначення 
поняття юридичних наук у цілому, 
як такої групи наукових знань, яка 
має розробити теорологічні (філо-
софські, соціологічні, політологіч-
ні, філологічні, історичні, теорети-
чні) основи, базисноантиделіктні, 
процедурні, методичні та інші до-
поміжні умови щодо створення на-
лежної нормативно-правової рег-
ламентації необхідних сторін сус-
пільного життя, забезпечення ефек-
тивного і раціонального функціо-
нування даної нормативно-правової 
регламентації та ведення боротьби 
з її порушеннями (правопорушен-
нями: злочинами, проступками, 
правовими спорами, деліктами)  
(с. 17). 

 Кириченко Ю.А. 
Задачи и объекты 
юриспруденции          
// Ткач Ю.Д., Кири-

А.А.Кириченко прямо объекты 
юридических наук не определял, 
однако косвенно ответ на этот во-
прос можно получить через анализ 
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ченко С.А., Кири-
ченко Ю.А. Акту-
альные проблемы 
юриспруденции: 
продолжение дис-
куссии / Под ред. 
А.А.Кириченко. – 
Ивано-Франковск: 
Изд-во “Плай”, 
2003. – С. 6. 

задач, которые, по мнению данного 
автора, призвана решить указанная 
группа наук. Основываясь на этих 
положениях, следует сделать вывод 
о том, что объектами юридических 
наук фактически являются: 1. Над-
лежащая правовая регламентация 
необходимых сторон общественной 
жизни. 2. Соответствующие сред-
ства борьбы с правонарушениями. 
3. Условия, которые обеспечивают 
эффективное и рациональное 
функционирование данной право-
вой регламентации, ведение борь-
бы с правонарушениями и реализа-
цию других направлений юридиче-
ской деятельности.  
При этом государство выступает 

в качестве вспомогательного объ-
екта юриспруденции в целом и 
юридических наук в частности, 
кроме которого таковыми могут 
быть признаны и ряд других объек-
тов, к примеру, способности чело-
века создавать и соблюдать право-
вые нормы, охранять их от нару-
шений, обучать других людей это-
му и т.д. (с. 6).  

 Кириченко Ю.А. 
Определение понятия 
юриспруденции // 
Ткач Ю.Д., Киричен-
ко С.А., Кириченко 
Ю.А. Актуальные 
проблемы юриспру-
денции: продолжение 
дискуссии / Под ред. 
А.А.Кириченко. – 
Ивано-Франковск: 
Изд-во “Плай”, 2003. 
– С. 7. 

Более целенаправленно понятие 
юридических наук через их пред-
мет исследовано в публикациях 
А.А.Кириченко. Развитие данного 
подхода позволяет прийти к выво-
ду о том, что понятие юридических 
наук в целом определяется, прежде 
всего, разработкой теорологиче-
ских (философских, социологиче-
ских, политических, филологиче-
ских, исторических, теоретических) 
основ, базисноантиделиктных, 
процедурных, методических и 



 74

других дополнительный условий 
по созданию надлежащей правовой 
регламентации необходимых сто-
рон общественной жизни, обеспе-
чению эффективного и рациональ-
ного функционирования этой пра-
вовой регламентации и ведения 
борьбы с правонарушениями (с. 7). 

 Кириченко Ю.О. 
Завдання, об’єкти, 
поняття і система 
юридичних наук 
// Кириченко Ю.О., 
Огородник А.П., 
Ткач Ю.Д. Наукова 
доповідь про актуа-
льні проблеми 
юриспруденції: за-
прошення до диску-
сії / За наук. ред. 
О.А.Кириченка. – 
Івано-Франківськ: 
Вид-во “Плай”, 
2003. – С. 7-9. 

Розробку теорологічних проблем 
юриспруденції слід почати з уточ-
нення завдань юридичних наук в 
цілому, серед яких основними є 
наступні:  

1. Розробка належних: 1.1. Нор-
мативно-правової регламентації 
необхідних сторін суспільного 
життя. 1.2. Засобів боротьби з по-
рушеннями даної регламентації, 
тобто з різного роду правопору-
шеннями (деліктами).  

2. Забезпечення раціонального та 
ефективного: 2.1. Функціонування 
розробленої нормативно-правової ре-
гламентації. 2.2. Застосування засобів 
боротьби з правопорушеннями. 
Виходячи з цього, основними 

об’єктами юридичних наук є:  
1. Нормативно-правова регламе-

нтація необхідних сторін суспіль-
ного життя. 2. Засоби боротьби з 
правопорушеннями. 3. Умови, що 
забезпечують ефективне і раціона-
льне функціонування даної норма-
тивно-правової регламентації, ве-
дення боротьби з правопорушен-
нями і реалізацію інших напрямів 
юридичної діяльності.  
При цьому слід підкреслити, що 

держава виступає як допоміжний, а 
не основний об’єкт юридичних на-
ук, окрім якого такими також 
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можуть бути визнані і ряд інших 
об’єктів, наприклад, властивості 
людини створювати і дотри-
муватися правових норм, охороня-
ти їх від порушень, навчати інших 
людей цьому і т.д. (У посиланні: 
Виходячи з цього, Інститут держа-
ви і права ім. В.М.Корецького НАН 
України доцільніше іменувати “Ін-
ститут проблем юриспруденції”, 
уточнивши тим самим тематику 
наукових досліджень).  
Завдання та об’єкти юридичних 

наук, у свою чергу, дозволять по-
новому поглянути на поняття юри-
дичних наук (юриспруденції), яке 
краще всього сформулювати через 
систему окремих задач юриспруде-
нції: розробка теорологічних (філо-
софських, соціологічних, політич-
них, психологічних, філологічних, 
історичних, теоретичних) основ, 
базисноантиделіктних, процедур-
них, методичних та інших додатко-
вих умов із розробки належної пра-
вової регламентації необхідних 
сторін суспільного життя і засобів 
боротьби з правопорушеннями, за-
безпечення ефективного і раціона-
льного функціонування цієї право-
вої регламентації, ведення антиде-
ліктної та інших напрямків юриди-
чної діяльності (с. 4). 

 Кириченко Ю.А. 
Основы теорологии 
юриспруденции          
// Кириченко Ю.А., 
Огородник А.П., 
Ткач Ю.Д. Теороло-
гия и частные про-
блемы юриспруден-

Развитие теорологических (об-
щетеоретических) проблем юрис-
пруденции более обоснованно на-
чинать с уточнения задач юриспру-
денции (юридических наук в це-
лом), среди которых основными яв-
ляются следующие:  

1. Разработка надлежащих:  
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ции: приглашение к 
дискуссии / Под на-
учн. ред. А.А.Кири-
ченко. – Ивано-
Франковск: Изд-во 
“Плай”, 2003. – С. 3-
11. 

1.1. Нормативно-правовой рег-
ламентации необходимых сторон 
общественной жизни, в чем и про-
является сущность правотворче-
ской деятельности.  

1.2. Средств борьбы с наруше-
ниями данной регламентации, то 
есть с различного рода нару-
шениями права (правонарушения-
ми), что охватывается проведением 
антиделиктной деятельности.  

2. Обеспечение рационального и 
эффективного:  

2.1. Функционирования разрабо-
танной нормативно-правовой рег-
ламентации.  

2.2. Применения средств борьбы 
с правонарушениями. 

Исходя из этого, основными объ-
ектами юриспруденции являются:  

1. Нормативно-правовая регла-
ментация необходимых сторон об-
щественной жизни.  

2. Средства борьбы с правона-
рушениями.  

3. Условия, обеспечивающие 
эффективное и рациональное 
функционирование данной норма-
тивно-правовой регламентации и 
осуществление антиделиктной и 
других направлений юридической 
деятельности.  

При этом следует подчеркнуть, 
что государство выступает в каче-
стве вспомогательного, а не основ-
ного объекта юриспруденции 
(юридических наук в целом), кроме 
которого таковыми также могут 
быть признаны и ряд других объек-
тов, к примеру, способности чело-
века создавать и соблюдать право-
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вые нормы, бороться с нарушения-
ми этих норм, готовить соответст-
вующих специалистов для прове-
дения определенных направлений 
юридической деятельности и т.д.  

Задачи и объекты юриспруден-
ции, в свою очередь, позволят по-
новому взглянуть на понятие юрис-
пруденции, которое лучше всего, 
сформулировать через совокуп-
ность ее частных задач (с. 4).  
Юриспруденция представляет со-

бой такую сферу человеческой дея-
тельности, основными задачами 
которой является разработка тео-
рологических (философских, со-
циологических, политических, пси-
хологических, филологических, ис-
торических, теоретических) основ, 
базисноантиделиктных, процедур-
ных, методических и других до-
полнительных условий по созда-
нию надлежащей нормативно-
правовой регламентации необхо-
димых сторон общественной жизни 
и разработке средств борьбы с пра-
вонарушениями, обеспечению эф-
фективного и рационального функ-
ционирования данной правовой 
регламентации и проведению анти-
деликтной и других направлений 
юридической деятельности (с. 4-5). 

 Кириченко Ю.А. По-
слесловие // Ткач Ю.Д., 
Кириченко С.А., 
Кириченко Ю.А. 
Систематизация ли-
тературных данных 
о предмете и систе-
ме криминалистики: 

 

И, наконец, новое понимание 
природы криминалистики и ее мес-
та в системе юридических наук 
может быть представлено послед-
ними разработками Ю.А.Кири-
ченко, по мнению которой, основ-
ными задачами юрис-пруденции 
является: 1. Разработка: 1.1. Над-
лежащей нормативно-правовой 
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Учеб.-справ. посо-
бие: В 3 ч. / Под ред. 
проф. А.А.Ки-
риченко. – Ивано-
Франковск: Изд-во 
“Плай”, 2004. – Ч. 1: 
Библиография. – 
С. 48-65.  

 

регламентации необходимых сто-
рон общественной. 1.2. Соответст-
вующих средств борьбы с наруше-
ниями данной правовой регламен-
тации, то есть с правонарушениями 
(преступлениями; проступками: 
конституционными, администра-
тивными, дисциплинарными и ины-
ми трудовыми, гражданско-право-
выми и хозяйственно-правовыми). 
2. Обеспечение эффективного и ра-
ционального: 2.1. Функционирова-
ния указанной нормативно-пра-
вовой регламентации. 2.2. Приме-
нения данных средств борьбы с 
правонарушениями (с. 55). 

Отсюда объектами юридических 
наук фактически являются: 1. Над-
лежащая правовая регламентация 
необходимых сторон общественной 
жизни. 2. Соответствующие сред-
ства борьбы с правонарушениями. 
3. Условия, которые обеспечивают 
эффективное и рациональное 
функционирование данной право-
вой регламентации, осуществление 
борьбы с правонарушениями и дру-
гих направлений юридической дея-
тельности (с. 55-56).  

При этом государство следует 
рассматривать в качестве лишь 
вспомогательного объекта юрис-
пруденции в целом и юридических 
наук в частности, кроме которого 
таковыми могут быть признаны и 
ряд других объектов, к примеру, 
способности человека создавать и 
соблюдать правовые нормы, охра-
нять их от нарушений, обучать 
других людей этому и т.д. 
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Исходя из этого понятие юриди-
ческих наук в целом может быть 
определено через разработку тео-
рологических (философских, со-
циологических, политических, фи-
лологических, исторических, тео-
ретических) основ, базисноантиде-
ликтных, процедурных, методиче-
ских и других дополнительных ус-
ловий по созданию надлежащей 
правовой регламентации необхо-
димых сторон общественной жиз-
ни, обеспечению эффективного и 
рационального функционирования 
этой правовой регламентации и ве-
дения борьбы с правонарушениями 
(с. 56). 

 Котюк В.О. Тео-
рія права: Курс лек-
цій: Навч. посібник 
для юрид. фак. ву-
зів. – К.: Вентурі, 
1996. – 208 с.  

Предметом юридичних наук в ці-
лому являється право як специфіч-
не суспільне явище, як норматив-
ний фактор суспільного життя, як 
засіб нормування економічних та 
інших суспільних відносин, який 
має загальнообов’язковий характер 
(с. 5, 6). 

 Лазарев В.В., Тем-
нов Е.И. Предмет 
теории права и го-
сударства // Общая 
теория государства 
и права: Учебник 
/ Под ред. В.В.Ла-
зарева. – М.: Юрист, 
1994. – С. 3-15. 

Сложность таких объектов, как 
государство и право, приводит к 
тому, что они изучаются многими 
юридическими науками. Последние 
изучают те или иные стороны, эле-
менты и черты государственно-
правовой действительности в опре-
деленном аспекте, на определенном 
уровне. Право и государство как 
сложные социальные феномены 
имеют в своем составе большое ко-
личество разнокачественных ком-
понентов и подсистем. В зависимо-
сти от того, какие из этих компо-
нентов, подсистем, структур и 
функций или их аспектов и уровней 



 80

изучаются, и подразделяются юри-
дические науки (с. 6). 

 
 

Скакун О.Ф. Тео-
рія держави та пра-
ва: Підручник / Пер. 
з рос. – Харків: Кон-
сум, 2001. – 656 с. 

Юридична наука – це система 
знань про об’єктивні властивості 
права і держави в їх поняттєво-
юридичному розумінні та вира-
женні, про загальні та окремі зако-
номірності виникнення, розвитку 
та функціонування держави і права 
в їх структурній багатоманітності” 
(с. 3). 
Об’єктами юридичної науки є 

держава і право – фактично два 
об’єкти. Проте юриспруденція, як і 
кожна наука, має один предмет ви-
вчення. Вихідним для визначення 
поняття юриспруденції є право, що 
включає у себе правове поняття 
держави. Держава і право пізна-
ються і досліджуються як складові 
моменти єдиного об’єкта юридич-
ної науки. В основу їх вивчення 
покладено один принцип і критерій 
юридичності, що конкретизується в 
окремих сферах і напрямках юри-
дичного пізнання держави і права. 
Ця конкретизація присутня в усіх 
окремих визначеннях і характерис-
тиках держави і права, у системі 
понять юридичної науки в цілому 
та окремих юридичних наук. Пред-
мет юридичної науки – об’єктивні 
властивості права і держави в їх 
поняттєво-юридичному розумінні та 
вираженні, загальні та окремі зако-
номірності виникнення, розвитку і 
функціонування держави і права в їх 
структурній багатоманітності. Якщо 
предмет юридичної науки – це по-
няття права в усіх аспектах його тео-
ретико-пізнавального прояву і  
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 вираження, то предмет кожної 
окремої юридичної науки – якийсь 
певний елемент юридичної дійсно-
сті (с. 3-4). 
Юридичним наукам притаманні 

такі функції: 1. Онтологічна (пізна-
вальна) – вивчення фундаменталь-
них якостей матерії права, найзага-
льніших сутнісних явищ і процесів 
у державному житті, відкриття ра-
ніше невідомих закономірностей 
буття держави і права. 2. Евристи-
чна – пізнання нового в державно-
правовому житті, відкриття раніше 
невідомих закономірностей буття 
держави і права. 3. Прогностична – 
передбачення розвитку державно-
правових процесів. 4. Практично-
організаційна – обслуговування 
практики. 5. Методологічна – до-
слідження і розробка засобів ви-
вчення правової дійсності. 6. Ідео-
логічна – вплив на розвиток право-
вої культури суспільства і людини. 
7. Політична – допомога у форму-
ванні державно-правової політики, 
роз’ясненні політичних і законода-
вчих рішень (с. 4-5). 
Кожна із зазначених наук є юри-

дичною, має свої предмет і методи 
вивчення… проте юридична наука 
(правознавство) – єдина і водночас 
диференційована наука (с. 7). 
Тією мірою, якою державно-

правові явища мають, як правило, 
складну будову, характеризуються 
різними сторонами, гранями, аспе-
ктами, так саме й юридична наука 
(юриспруденція) є багатопрофіль-
ною, системною наукою.  
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 У системі юридичної науки 
(юриспруденції) можна виділити 
такі елементи: 

1) за формою відображення дер-
жавно-правових явищ – судження 
про минулі, теперішні, майбутні 
(прогнозовані) факти державно-
правової дійсності, уявлення про 
державно-правові явища; держав-
но-правові категорії і поняття, дер-
жавно-правові концепції і теорії; 

2) залежно від безпосереднього 
предмету дослідження: науки тео-
ретико-історичні, галузеві, міжга-
лузеві (наприклад, наука екологіч-
ного права), прикладні (наприклад, 
судова психіатрія), міжнародно-
правові (науки міжнародного пуб-
лічного і міжнародного приватного 
права), науки про сучасні іноземні 
держави і правові системи; 

3) залежно від конкретного елемен-
та предмету дослідження: вчення про 
право, вчення про правове (юридич-
не) регулювання, вчення про держа-
ву, вчення про правосвідомість, 
вчення про юридичну науку (теорія 
правознавства);   

4) залежно від аспекту вивчення 
державно-правових явищ – онтоло-
гія права і держави (вивчення їх іс-
нування як реальних феноменів у 
статиці), філософія права і держави 
(вчення про їх необхідність, при-
значення для людини і суспільства, 
їх місце в соціокультурній системі, 
у людській цивілізації), аксіологія 
права і держави (вчення про значи-
мість, цінність цих явищ для особи 
і суспільства), соціологія права і 
держави (знання про “динаміку”, 



 83

 механізм і соціальні результати 
функціонування держави і права), 
гносеологія права і держави (знан-
ня про методологію і методику 
дослідження державно-правових 
явищ);   

5) за гносеологічним (пізнаваль-
ним) статусом – фактологічна або 
емпірична частина науки (знання 
про державно-правові факти), тео-
ретична частина (категорії, понят-
тя, теорії, концепції державно-
правових явищ), практична частина 
(рекомендації, пропозиції по удо-
сконаленню держави і права, пра-
вового регулювання) (с. 154-155).  

 Ткач Ю.Д., Кири-
ченко С.А., Кириче-
нко Ю.О. Періоди-
зація розвитку, по-
няття і система кри-
міналістики: Лекція 
№1 / За ред. О.А.Ки-
риченка. – Одеса: 
НД РВВ ОЮІ 
НУВС, 2003. – 70 с. 
(таємн.).  

Об’єктами юридичних наук, як 
свідчить узагальнення відповідних 
літературних джерел та юридичної 
практики, фактично виступають: 1. 
Належна правова регламентація 
необхідних сторін суспільного 
життя. 2. Відповідні засоби бороть-
би з правопорушеннями (внутрі-
шніми: злочинами, конституційни-
ми, адміністративними і дисциплі-
нарними та іншими трудовими 
проступками, цивільно-правовими 
та арбітражно-правовими спорами і 
деліктами; міжнародними: злочи-
нами, публічно-правовими і циві-
льно-правовими спорами і делікта-
ми). 3. Умови, що мають забезпе-
чити ефективне і раціональне фун-
кціонування розробленої нормати-
вно-правової регламентації, здійс-
нення боротьби із правопорушен-
нями та проведення інших напрям-
ків юридичної діяльності. 
При цьому держава має виступа-

ти лише як додатковий об’єкт 
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юридичних наук поряд з іншими 
такого рівня об’єктами, наприклад, 
здібності людини творити, викону-
вати та охороняти правові норми, 
проводити в цьому напрямку нау-
кову та освітянську діяльність тощо 
(с. 55).  
Виходячи з цього, вдосконалене 

визначення поняття юридичних на-
ук у цілому, як такої групи галузей 
науки, яка має розробити теороло-
гічні (філософські, соціологічні, 
політологічні, філологічні, історич-
ні, теоретичні) основи, базисноан-
тиделіктні, процедурні, методичні, 
регулятивні і різного роду допомі-
жні умови із створення належної 
нормативно-правової регламентації 
необхідних сторін суспільного жит-
тя, тобто законотворчої діяльності, 
забезпечення ефективного і раціона-
льного функціонування даної регла-
ментації та інших аспектів правоза-
стосувальної діяльності, здіснення 
боротьби з правопорушеннями (зло-
чинами, проступками, правовими 
спорами, деліктами) та інших сторін 
правоохоронної діяльності, юридико-
наукової та юридико-освітянської 
діяльності (с. 55-56). 

 Ткач Ю.Д., Кири-
ченко С.А., Киричен-
ко Ю.А. Системати-
зация литературных 
данных о предмете и 
системе криминали-
стики: Учеб.-справ. 
пособие: В 3 ч. / Под 
ред. проф. А.А.Ки-
риченко. – Ивано-
Франковск: Изд-во 

И, наконец, новое понимание 
природы криминалистики и ее мес-
та в системе юридических наук 
может быть представлено послед-
ними разработками Ю.А.Кири-
ченко, по мнению которой, основ-
ными задачами юриспруденции яв-
ляется: 1. Разработка: 1.1. Надле-
жащей нормативно-правовой рег-
ламентации необходимых сторон 
общественной жизни. 1.2. Соответ-
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“Плай”, 2004. – Ч.1: 
Библиография. – 
67 с.  

ствующих средств борьбы с нару-
шениями данной правовой регла-
ментации, то есть с правонаруше-
ниями (преступлениями; проступ-
ками: конституционными, админи-
стративными, дисциплинарными и 
иными трудовыми, гражданско-
правовыми и хозяйственно-
правовыми). 2. Обеспечение эффек-
тивного и рационального: 
2.1. Функционирования указанной 
нормативно-правовой регламента-
ции. 2.2. Применения данных 
средств борьбы с правонарушения-
ми (с. 55). 
Отсюда объектами юридических 

наук фактически являются: 1. Над-
лежащая правовая регламентация 
необходимых сторон общественной 
жизни. 2. Соответствующие сред-
ства борьбы с правонарушениями. 
3. Условия, которые обеспечивают 
эффективное и рациональное 
функционирование данной право-
вой регламентации, осуществление 
борьбы с правонарушениями и дру-
гих направлений юридической дея-
тельности (с. 55-56).  
При этом государство следует 

рассматривать в качестве лишь 
вспомогательного объекта юрис-
пруденции в целом и юридических 
наук в частности, кроме которого 
таковыми могут быть признаны и 
ряд других объектов, к примеру, 
способности человека создавать и 
соблюдать правовые нормы, охра-
нять их от нарушений, обучать 
других людей этому и т.д. 
Исходя из этого, понятие юриди-

ческих наук в целом может быть 
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определено через разработку тео-
рологических (философских, со-
циологических, политических, фи-
лологических, исторических, тео-
ретических) основ, базисноантиде-
ликтных, процедурных, методиче-
ских и других дополнительных ус-
ловий по созданию надлежащей 
правовой регламентации необхо-
димых сторон общественной жиз-
ни, обеспечению эффективного и 
рационального функционирования 
этой правовой регламентации и ве-
дения борьбы с правонарушениями 
(с. 56).  

 Цвік М.В., Ткаче-
нко В.Д. Предмет і 
метод загальної тео-
рії держави і права 
// Загальна теорія 
держави і права: 
Підручник / За ред. 
М.В. Цвіка, В.Д.Тка-
ченка, О.В.Петри-
шина. – Харків: 
Право, 2002. – С.3-
21. 

Юридична наука належить до 
суспільних наук, і об’єктом її до-
слідження є творіння помислів та 
рук людських – вся державно-
правова дійсність, яка входить до 
сфери відносин між особою та сус-
пільством. Спільний об’єкт дослі-
дження – право і держава – 
пов’язує в рамках єдиної юридич-
ної науки спеціалізовані науки, що 
входять до її складу, кожна з яких 
водночас має свій власний предмет 
дослідження. Таким чином, склада-
ється система юридичних наук, ко-
жна з яких вивчає окремі прояви 
права і держави (с. 3-4). 


