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Д О Д А Т О К  3 
 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 
ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПРИВОДУ 
СИСТЕМИ ПРАВА, ЮРИДИЧНИХ НАУК 

ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
 

№ 
з/п 

Літературне 
джерело 

 

Виклад варіанту   

 Алексеев С.С. 
Общая теория пра-
ва: Курс в 2-х то-
мах. – М.: Юрид. 
лит., 1981. – Т. 1. – 
359 с.  

1. Профилирующие (фундамен-
тальные) отрасли (государственное, 
административное, гражданское, 
уголовное право, процессуальные 
отрасли).  

2. Другие основные отрасли (тру-
довое, земельное, колхозное, семей-
ное, финансовое право, право соци-
ального обеспечения).  

3. Вторичные комплексные обра-
зования, именуемые комплексными 
отраслями права (морское, банков-
ское, хозяйственное, страховое, при-
родоохранительное право) (с. 247-
259).  

 Ведєрніков Ю.А., 
Грекул В.С. Теорія 
держави і права: 
Навч. посібник для 
підготовки до держ. 
іспиту. – Дніпропе-
тровськ: ЮА МВС 
України, 2002. – 
120 с. 

Структурність (система) юридич-
них наук охоплюється загальним 
для них поняттям (і назвою) – 
юриспруденція. Структуру системи 
юридичних наук складають:  

1. Історико-теоретичні – теорія 
держави і права, історія держави і 
права, історія правових та політич-
них вчень. 

2. Галузеві науки – конституційного, 
цивільного, трудового, адміністрати-
вного, кримінального тощо науки.  

3. Спеціально-юридичні – криміна-
лістика, судова медицина, судова 
психіатрія, судова психологія, судова 
бухгалтерія, оперативно-розшукова 
діяльність (с. 7).  
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У будь-якій державі існує та 
з’являється велика кількість норм 
права. Ці норми можна класифікува-
ти на види за певними критеріями: 

4. За субординацією у правовому 
регулюванні: 

4.1. Матеріальні – містить правило 
(права, обов’язки, заборони), на під-
ставі якого можливе вирішення 
справи. 

4.2. Процесуальні – встановлюють 
оптимальний порядок застосування 
норм матеріального права. Призна-
чення таких норм – встановити про-
цедуру, “регламент” здійснення 
прав чи виконання обов’язків, за-
кріплених у нормах матеріального 
права (с. 51).  
Систему права України складають 

галузі конституційного, адміністра-
тивного, сімейного, земельного, 
кримінального, цивільно-проце-
суального, кримінально-проце-
суального та інші галузі права. Для 
кожної з них характерні свої ознаки, 
з-поміж яких основною є специфіка 
предмета регулювання. 
Конституційне право – це система 

норм права, насамперед принципів і 
норм Конституції, які закріплюють 
основи суспільного і державного 
ладу, засади політики і здійснення 
державної влади, взаємодії держави 
і громадян, їх основні права, свобо-
ди і обов’язки (с. 64). 
Адміністративне право – це систе-

ма норм права, які регулюють 
управлінські відносини у сфері здій-
снення виконавчої влади, розпоряд-
чої діяльності державного апарату, 
його взаємовідносин з іншими 
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державними, громадськими органі-
заціями і громадянами. Особливістю 
відносин, що регулюються даною га-
луззю права, є наявність у їх складі 
суб’єкта, що наділений державно-
владними повноваженнями (с. 64-65). 
Цивільне право – це система норм 

права, які регулюють майнові і осо-
бисті немайнові відносини, що 
складаються між фізичними та юри-
дичними особами як рівноправними 
суб’єктами. 
Сімейне право – це система норм 

права, які регулюють особисті і 
майнові відносини, що пов’язані зі 
шлюбом і спорідненістю людей. 
Земельне право – це система норм 

права, які регулюють відносини, 
пов’язані із використанням та охо-
роною земельних ресурсів. 
Кримінальне право – це система 

норм прав, спрямованих на бороть-
бу зі злочинами і встановленням мі-
ри кримінальної відповідальності за 
їх скоєння.  
Цивільно-процесуальне право – це 

система норм права, що регулюють 
відносини, пов’язані із судовим роз-
глядом цивільних, трудових, фінансо-
вих, сімейних та інших справ, здійс-
ненням судових рішень, а також про-
веденням органами юстиції різнома-
нітних дій юридичного значення. 
Кримінально-процесуальне право 

– це система норм права, які регу-
люють відносини, що виникають у 
діяльності правоохоронних органів 
та судів у зв’язку з викриттям зло-
чинів, розслідуванням кримінальних 
справ, судовим їх розглядом та ви-
конанням вироку. 
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Необхідно мати на увазі, що між-
народне право – система норм пра-
ва, що регулюють взаємовідносини 
між державами чи між громадянами 
різних країн та їх об’єднаннями на 
основі міжнародних угод (с. 65). 
Структуру системи законодавства 

визначають як внутрішню організа-
цію упорядкованих нормативно-
правових актів, яка виражається в їх 
узгодженні та розподіленні по галу-
зям та інститутам законодавства. 
Розрізняють: 
1. Галузеву структуру, що перед-

бачає поділ нормативно-правових 
актів за предметом правового регу-
лювання: цивільне, кримінальне, 
адміністративне законодавство та ін. 
Воно має такі види: 

1.1. Спеціальне законодавство – 
містить норми підгалузі права (вод-
не, лісове законодавство та ін.). 

1.2. Комплексне (міжгалузеве) за-
конодавство – містить норми декі-
лькох галузей права (законодавство 
про місцеве самоврядування та ін.). 

2. Субординаційну (ієрархічну) 
структуру, яка передбачає поділ но-
рмативно-правових актів за юриди-
чною силою: закони, укази, поста-
нови уряду та ін. 

3. Державно-організаційну струк-
туру, яка передбачає поділ нормати-
вно-правових актів за їх територіа-
льнім значенням (федеральне зако-
нодавство та законодавство суб’єк-
тів федерації та ін.) (с. 66). 

 Голунский С.А., 
Строгович М.С. 
Теория государства 
и права: Учебник. – 

Советское социалистическое право 
разделяется на следующие отрасли: 
1. Государственное право. 2. Адми-
нистративное право. 3. Бюджетно-
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М.: Юрид. Изд-во 
НКЮ СССР, 1940. 
– 302 с.  

финансовое право. 4. Гражданское 
право. 5. Трудовое право. 6. Земель-
ное право. 7. Колхозное право. 8. 
Семейное право. 9. Уголовное пра-
во. 10. Судебное право. Особое ме-
сто в системе социалистического 
права занимает. 11. Международное 
право, так как нормы этого права в 
настоящее время устанавливаются 
соглашением социалистического го-
сударства с буржуазными государ-
ствами (с. 293). 

1. Государственное право. Совет-
ское государственное право состоит 
из правовых норм, выражающих и 
закрепляющих общественное и го-
сударственное устройство СССР, 
союзных и автономных республик, 
организацию, функции и принципы 
деятельности советского государст-
ва и его органов (с. 294). 

2. Административное право. Ад-
министративное право представляет 
собой совокупность правовых норм, 
регулирующих организацию и дея-
тельность органов государственного 
управления и местных органов вла-
сти. Административное право тес-
нейшим образом связано с государ-
ственным право и является его ча-
стью в том смысле, что оно охваты-
вает организацию и деятельность 
государственной власти. Таким об-
разом, административное право 
представляет собой часть государ-
ственного права, выделяющуюся в 
самостоятельную отрасль права 
(с. 294-295).  

3. Бюджетно-финансовое право. 
Бюджетно-финансовое право есть 
отрасль права, регулирующая 
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финансовую деятельность государ-
ственных органов, именно – уста-
новление бюджетов, взимание нало-
гов и иных средств. Таким образом, 
бюджетно-финансовое право очень 
тесно связано с государственным и 
административным правом. 

4. Гражданское право. Граждан-
ское право представляет собой со-
вокупность норм, регулирующих 
имущественные отношения граждан 
между собой, граждан с государст-
венными и общественными органи-
зациями и государственных и обще-
ственных организаций друг с дру-
гом (с. 296). 

5. Трудовое право. Трудовое право 
состоит из правовых норм, регули-
рующих трудовые отношения, т.е. 
отношения, возникающие из приме-
нения труда (с. 296).  

6. Земельное право. Земельное 
право представляет собой совокуп-
ность правовых норм, регулирую-
щих на базе национализации земли 
и в интересах социалистического 
строительства правоотношения, свя-
занные с использованием земли 
(с. 297). 

7. Колхозное право представляет 
собой совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения, связан-
ные с организацией и деятельно-
стью колхозов как социалистиче-
ской формы сельского хозяйства 
(с. 298). 

8. Семейное право. Семейным пра-
вом называется совокупность право-
вых норм, регулирующих брачные и 
семейные отношения и отношения, 
вытекающие из опеки (с. 298). 
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9. Уголовное право. Уголовное 
право есть совокупность правовых 
норм, устанавливающих меры борь-
бы с преступностью (с. 299). 

10. Судебное право. Судебное 
право состоит из четырех частей: 
1. Судоустройство. 2. Уголовный 
процесс. 3. Гражданский процесс. 
4. Криминалистика (с. 299).  
Судоустройство состоит из право-

вых норм, устанавливающих орга-
низацию, задачи и принципы дея-
тельности суда (с. 300). 
Уголовный процесс (уголовно-

процессуальное право) устанавлива-
ет порядок деятельности судебно-
следственных органов по уголов-
ным делам и взаимоотношения этих 
органов с гражданами, которые 
привлекаются к участию в этой дея-
тельности (обвиняемый, потерпев-
ший, свидетели и т.д.). 
Гражданский процесс (граждан-

ское процессуальное право) уста-
навливает порядок разрешения су-
дом споров между участниками 
гражданских правоотношений, воз-
никающих по поводу их взаимных 
прав и обязанностей. 
С уголовным и гражданским про-

цессами близко соприкасается кри-
миналистика, содержанием которой 
являются научно-технические прие-
мы собирания и исследования доказа-
тельств по уголовным и гражданским 
делам (исследование вещественных 
доказательств, следов преступления, 
установление тождества личности по 
пальцевым отпечаткам и другими 
способами, исследование почерков и 
документов и т.д.) (с. 300).  
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11. Международное право. Меж-
дународным правом называется со-
вокупность норм, закрепляющих 
взаимоотношения между государст-
вами (с. 300). 

 Григонис Э.П. 
Теория государства 
и права: Курс лек-
ций. – СПб.: Питер, 
2002. – 320 с. 

Предлагается три группы юриди-
ческих наук: 

1. Фундаментальные науки (тео-
рия государства и права, история 
государства и права, история поли-
тических и правовых учений). 2. 
Отраслевые науки, которые в свою 
очередь подразделяются на матери-
альные (конституционное право, 
конституционное право зарубежных 
стран, административное право, 
гражданское право, семейное право, 
трудовое право, уголовное и уго-
ловно-исполнительное право) и 
процессуальные (гражданско-проце-
ссуальное, уголовно-процессуаль-
ное и арбитражно-процессуальное 
право). 3. Прикладные или специ-
альные юридические науки, которые 
непосредственно направлены на 
борьбу с преступностью (кримино-
логия, криминалистика, ОРД) и нау-
ки, которые изучают правовые ос-
новы, приемы, средства и методику 
проведенная различного рода экс-
пертиз в целях получения доказа-
тельств по уголовным и граждан-
ским делам (судебная медицина, су-
дебная психиатрия и др.) (с.12-16).  
Отдельная группа юридических 

наук изучает государство и право 
зарубежных стран: конституцион-
ное право зарубежных стран, меж-
дународное публичное и междуна-
родное частное право (с.16) 
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 Зуев Е.И. Пред-
мет, задачи, методы 
и система крими-
налистики // Кри-
миналистика: Учеб. 
пособие / Под ред. 
Е.И.Зуева. – М.: 
Академия МВД 
СССР, 1988. – С. 5-
36. 

В целом классификация подразде-
ляет юридические науки на теоре-
тические (теория государства и пра-
ва, история права, социалистическое 
право) и конкретные; конкретные, в 
свою очередь, подразделяются на 
отраслевые науки (трудовое право, 
уголовное право, уголовно-процес-
суальное право и т.д.) и специаль-
ные (судебная статистика, судебная 
психиатрия и т.д., в том числе и 
криминалистика) (с. 7-8).  
В сноске: Есть и другая позиция, 

не исключающая отнесение крими-
налистики к специальным наукам, 
но и в то же время исходящая из це-
лесообразности отнесения ее к 
группе криминально-правовых наук, 
изучающих преступность и меры 
борьбы с нею (с. 8). 

 Кельман М.С., 
Мурашин О.Г. За-
гальна теорія права 
(зі схемами, крос-
вордами, тестами): 
Піручник. – К.: 
Кондор, 2002. – 
353 с. 

У структурі права розрізняються 
наступні елементи: матеріальне і 
процесуальне право, регулятивне і 
охоронне право, приватне і публічне 
право, об’єктивне і суб’єктивне пра-
во (с. 34-35).  
Система права: 1. Профілюючі чи 

традиційні галузі, які утворюють 
юридичну основу, обов’язкову час-
тину системи права (конституційне, 
адміністративне, цивільне і кримі-
нальне право). 2. Процесуальні 
галузі, що закріплюють порядок за-
стосування матеріального права 
(цивільний, кримінальний, адміні-
стративний та інші процеси). 
3. Спеціальні галузі, які на базі про-
філюючих розвивають основні 
галузі права і забезпечують спеці-
альний правовий режим для того чи 
іншого виду суспільних відносин 
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(трудове, сільськогосподарське, еко-
логічне, земельне, сімейне, фінан-
сове право та ін.) (с. 103). 
Окрему увагу треба приділити 

міжнародному праву (с. 106-107). 
 Керимов Д.А. 

Предмет общей 
теории государства 
и права // Общая 
теория государства 
и права: Академи-
ческий курс в 2-х 
томах. Ответ. ред. 
М.Н.Марченко. – Т. 
1. Теория государ-
ства. – М.: Изд-во 
Зеркало, 1998. – 
С. 7-20. 

Все юридические науки могут 
быть подразделены на:  

1. Историко-юридический цикл 
(всеобщая история государства и 
права, история государства и права 
России, история политических и 
правовых учений, римское право и 
др.).  

2. Государственно-правовой цикл 
(государственное право, конститу-
ционное право, государственное 
право зарубежных стран, админист-
ративное право и др.).  

3. Хозяйственно-правовой цикл 
(хозяйственное право, земельное 
право, сельскохозяйственное право, 
трудовое право и др.).  

4. Гражданско-правовой цикл 
(гражданское право, семейное пра-
во, авторское право и др.).  

5. Уголовно-правовой цикл (уго-
ловное право, исправительно-
трудовое право и др.).  

6. Процессуально-правовой цикл 
(судоустройство, гражданско-про-
цессуальное право, уголовно-
процессуальное право, администра-
тивно-процессуальное право и др.).  

7. Международно-правовой цикл 
(международное публичное право, 
международное частное право, кон-
сульское право и др. (с. 10). 

 Кириченко А.А., 
Ткач Ю.Д. Система 
юридических наук 
в свете борьбы с 

При устранении указанных выше 
недостатков система юридических 
наук могла бы выглядеть следую-
щим образом: 
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имущественными 
преступлениями        
// Актуальні про-
блеми діяльності 
ОВС по попере-
дженню, розкриттю 
та розслідуванню 
злочинів. Частина II. 
Проблеми розкриття 
та розслідування 
злочинів у сучасних 
умовах / Матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конференції, 19-
20.10.2000 р. – Оде-
са: НД РВВ ОІВС, 
2000. – С. 207-217. 

1. Юридические науки материаль-
ного права (уголовное право, адми-
нистративное право, трудовое пра-
во, гражданское право, хозяйствен-
ное право, конституционное право, 
жилищное право и др.). 

2. Юридические науки процедур-
ного права: уголовный процесс, 
гражданский процесс, арбитражный 
процесс и конституционный про-
цесс; административный регламент, 
трудовой регламент, ордологиче-
ский регламент, исправительно-
трудовой регламент и судебно-
исправительный регламент, данный 
список которых на сегодняшний 
день исчерпывающий.  

3. Юридические науки, разрабаты-
вающие средства борьбы с правона-
рушениями (криминалистика и ор-
дология).  

4. Вспомогательные юридические 
науки (криминология, судебная ме-
дицина, судебная психология, су-
дебная бухгалтерия, судебная стати-
стика и др.) (с. 211). 

 Кириченко О.А., 
Дерев’янкін С.Л. 
Предмет і система 
юридичних наук 
// Актуальні про-
блеми діяльності 
ОВС по попере-
дженню, розкриттю 
та розслідуванню 
злочинів. Частина 
II. Проблеми роз-
криття та розсліду-
вання злочинів у 
сучасних умовах / 
Матер. міжнар. на-

На підставі викладеного, систему 
юридичних наук в остаточному під-
сумку більш обґрунтовано подати 
так: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теоретичні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія правових і по-
літичних вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права (консти-
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ук.-практ. конфере-
нції, 19-20.10. 2000 
р. – Одеса: НД РВВ 
ОІВС, 2000. – 
С. 217-226. 

туційне право, кримінальне право, 
адміністративне право, трудове пра-
во, цивільне право, сімейне право, 
господарське право, житлове право, 
земельне право, водне право та ін.). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би з окремими видами правопору-
шень або вирішення певної групи 
правових суперечок і деліктів (кон-
ституційний процес, кримінальний 
процес, цивільний процес і арбітра-
жний процес, адміністративний рег-
ламент, трудовий регламент, ордо-
логічний регламент, виправно-
трудовий регламент і судово-вико-
навчий регламент). 

4. Методичні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють мето-
дику боротьби з правопорушеннями 
або вирішення правових суперечок і 
деліктів (криміналістика та ордис-
тика). 

5. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного і ра-
ціонального правового регулювання 
суспільних відносин і здійснення 
боротьби з правопорушеннями або 
вирішення правових суперечок та 
деліктів (кримінологія, судова ме-
дицина, судова психіатрія, судова 
психологія, судова бухгалтерія, 
юридична статистика, юридична кі-
бернетика та ін.) (с. 225).   

 Кириченко А.А., 
Кириченко И.Г. 
Проблемы совер-
шенствования сис-
темы юридических 

При устранении отмеченных вы-
ше недостатков систему юридиче-
ских наук можно было бы предста-
вить таким образом: 
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наук в свете борьбы 
с преступностью 
// Науковий вісник 
ДЮІ. – Дніпро-
петровськ: РВВ 
ДЮІ МВС України, 
2001. – №1. – 
С.110-128. 

1. Юридические науки матери-
ального права (уголовное право, ад-
министративное право, трудовое 
право, гражданское право, хозяйст-
венное право, конституционное 
право, жилищное право и др.)  
(с. 118). 

2. Юридические науки процедур-
ного права: уголовный процесс, 
гражданский процесс, арбитражный 
процесс и конституционный про-
цесс; административный регламент, 
дисциплинарный регламент и оэр-
дологический регламент (с. 118-
119).  

3. Юридические науки, разраба-
тывающие средства борьбы с пра-
вонарушениями (криминалистика и 
оэрдология).  

4. Вспомогательные юридические 
науки (криминология, судебная ме-
дицина, судебная психология, су-
дебная бухгалтерия, судебная стати-
стика и др.) (с. 119). 

 Кириченко А.А., 
Кириченко И.Г., 
Федоров Г.В. Новая 
концепция предме-
та и системы юри-
дических наук 
// Весы Фемиды. – 
Симферополь, 
2001. – №2. – С. 29-
37. 

На основании изложенного, сис-
тему юридических наук в конечном 
итоге более обоснованно предста-
вить следующим образом: 

1. Теорологические юридические 
науки, то есть научные отрасли, ра-
зрабатывающие философские, исто-
рические и иные теоретические ос-
новы всей системы юридических 
наук (философия права, теория го-
сударства и права, история государ-
ства и права, история политических 
и правовых учений и др.). 

2. Материальные юридические на-
уки, то есть науки, разрабатываю-
щие отдельные отрасли материаль-
ного права (конституционное право, 
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уголовное право, административное 
право, трудовое право, гражданское 
право, семейное право, хозяйствен-
ное право, жилищное право, земе-
льное право, водное право и др.). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, то есть научные отрасли, разра-
батывающие нормативную проце-
дуру борьбы с отдельными видами 
правонарушений или разрешения 
определенной группы правовых 
споров и деликтов (конституцион-
ный процесс, уголовный процесс, 
гражданский процесс и арбитраж-
ный процесс, административный ре-
гламент, трудовой регламент, ордо-
логический регламент, исправите-
льно-трудовой регламент и судебно-
исполнительный регламент).  

4. Методические юридические на-
уки, то есть науки, разрабатываю-
щие методику борьбы с правонару-
шениями и разрешения правовых 
споров и деликтов (криминалистика 
и ордология). 

5. Вспомогательные юридические 
науки, то есть научные отрасли, ко-
торые создают иные условия для 
эффективного и рационального пра-
вового регулирования обществен-
ных отношений и осуществления 
борьбы с правонарушениями либо 
разрешения правовых споров и де-
ликтов (криминология, судебная 
медицина, судебная психиатрия, су-
дебная психология, судебная бухга-
лтерия, юридическая статистика, 
юридическая кибернетика и др.). 

 Кириченко О.А. 
Проблеми вдоско-
налення предмета і 

 1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
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системи юридич-
них наук загалом та 
їх окремих галузей 
// Кириченко О.А., 
Басай В.Д. Актуа-
льні проблеми юри-
дичної науки: Навч. 
посібник для магіс-
трів-правознавців. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во “Плай”, 
2001. – С. 6-56.  

теорологічні основи належної пра-
вової регламентації відповідних 
сторін суспільного життя, а також 
методики і правові процедури раці-
онального та ефективного здійснен-
ня такої регламентації, проведення 
боротьби з будь-якими правопору-
шеннями, в тому числі вирішення 
різних правових спорів і деліктів 
(філософія права, соціологія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія політичних і 
правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права (консти-
туційне право, кримінальне право, 
адміністративне право, трудове пра-
во, цивільне право, господарське 
право). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру застосу-
вання складових частин гласної і 
негласної методики як боротьби з 
окремими видами правопорушень, 
так і вирішення певної групи право-
вих спорів і деліктів (конституцій-
ний процес, кримінальний процес, 
цивільний процес і арбітражний 
процес, адміністративний регла-
мент, трудовий регламент, ордисти-
чний регламент, виправно-трудовий 
регламент і виконавчий регламент).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
складові частини гласної і негласної 
методики як боротьби з будь-якими 
правопорушеннями, так і вирішення 
різних правових спорів і деліктів 
(криміналістика, ордистика). 
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5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, які розробля-
ють нормативну регламентацію 
окремих сторін, так мовити, “безде-
ліктного” суспільного життя (сімей-
не право, житлове право, земельне 
право, водне право, лісове право, 
законодавство про надра, податкове 
право, бюджетне право та ін.). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови для ефективного та раці-
онального правового врегулювання 
певних суспільних відношень і здій-
снення боротьби з правопорушен-
нями або вирішення правових спо-
рів і деліктів (кримінологія, юриди-
чна педагогіка, юридична медицина, 
юридична психіатрія, юридична 
психологія, юридична бухгалтерія, 
юридична статистика, юридична кі-
бернетика, юридична педагогіка та 
ін.) (с.48-49) 

 Кириченко А.А. 
Проблемы совер-
шенствования 
предмета, систе-  
мы и междисцип-
линарного статуса 
криминалистики. 
Лекция №2 // Ки-
риченко А.А., Ба-
сай В.Д. Полный 
комплект учебно-
методического 
обеспечения повы-
шения квалифика-
ции по криминали-
стике следователей: 
Учеб.-метод. посо-
бие. – Одесса: НИ 

С учетом изложенного, все проце-
дурные кодексы в конечно итоге 
могут составить следующие три 
группы: 
• процессуальные процедурные 

кодексы – Конституционно-процес-
суальный кодекс Украины (Кон. ПК 
Украины), Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Украины (УПК Украи-
ны), Гражданско-процессуальный 
кодекс Украины (ГПК Украины) и 
Хозяйственно-процессуальный ко-
декс Украины (ХПК Украины) 
(с. 99); 
• основные регламентные про-

цедурные кодексы – Админо-
регламентный кодекс Украины 
(АРК Украины), Трудо-регла-
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РИО ОИВД, 2001. – 
С. 58-107. 

ментный кодекс Украины (ТРК Ук-
раины) и Ордо-регламентный ко-
декс Украины (ОРК Украины); 
• вспомогательные регламент-

ные процедурные кодексы – Испра-
вительно-трудо-регламентный ко-
декс Украины (ИТРК Украины) 
и Исполнительно-регламентный ко-
декс Украины (ИРК Украины) 
(с. 100). 
Таким образом, система юридиче-

ских наук в целом может быть пред-
ставлена следующим образом: 

1. Теорологические юридические 
науки, то есть научные отрасли, 
разрабатывающие философские, ис-
торические и иные теоретические 
основы надлежащей правовой рег-
ламентации соответствующих сто-
рон общественной жизни, а также 
методики и нормативные процедуры 
рационального и эффективного 
осуществления такой регламента-
ции, проведения борьбы с любыми 
правонарушениями, в том числе 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (философия пра-
ва, социология права, теория госу-
дарства и права, история государст-
ва и права, история политических и 
правовых учений и др.). 

2. Материально-правовые юриди-
ческие науки, то есть науки, разра-
батывающие нормы материального 
права как основы для борьбы с пра-
вонарушениями (конституционное 
право, уголовное право, админист-
ративное право, трудовое право, 
гражданское право, хозяйственное 
право). 
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3. Процедурные юридические нау-
ки, то есть научные отрасли, разра-
батывающие нормативную проце-
дуру применения составных частей 
гласной и негласной методики 
борьбы с отдельными видами пра-
вонарушений (общая теория доказа-
тельств, конституционный процесс, 
уголовный процесс, гражданский 
процесс и хозяйственный процесс, 
административный регламент, тру-
довой регламент, ордистический 
регламент, исправительно-трудовой 
регламент и судебно-исполнитель-
ный регламент).  

4. Методические юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
вающие составные части гласной и 
негласной методики как борьбы с 
любыми правонарушениями (кри-
миналистика, ордистика) (с. 102).  

5. Регулятивные юридические 
науки, основное предназначение ко-
торых в отличие от материальных, 
процедурных и методических юри-
дических наук состоит в разработке 
надлежащей нормативной регла-
ментации так сказать “безделикт-
ных” общественных отношений 
(семейное право, жилищное право, 
земельное право, лесное право, вод-
ное право, бюджетное право, нало-
говое право, право социального 
обеспечения и др.) (с. 102-103). 

6. Вспомогательные юридические 
науки, то есть научные отрасли, ко-
торые создают иные условия для 
эффективного и рационального пра-
вового регулирования обществен-
ных отношений и осуществления 
борьбы с правонарушениями (кри-
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минология, юридическая педагоги-
ка, юридическая медицина, юриди-
ческая психиатрия, юридическая 
психология, юридическая бухгалте-
рия, юридическая статистика, юри-
дическая кибернетика и др.) (с.103). 

 Кириченко А.А. 
Проблемы совер-
шенствования 
предмета и систе-
мы юридических 
наук. Лекция №1 
// Кириченко А.А., 
Басай В.Д. Полный 
комплект учебно-
методического 
обеспечения пере-
подготовки по кри-
миналистике доз-
навателей: Учеб.-
метод. пособие. – 
Одесса: НИ РИО 
ОИВД, 2001. – 
С. 27-57. 

С учетом изложенного, все проце-
дурные кодексы в конечном итоге 
могут составить следующие три 
группы: (с. 53). 
• процессуальные процедурные 

кодексы – Конституционно-
процессуальный кодекс Украины 
(Кон. ПК Украины), Уголовно-
процессуальный кодекс Украины 
(УПК Украины), Гражданско-
процессуальный кодекс Украины 
(ГПК Украины) и Хозяйственно-
процессуальный кодекс Украины 
(ХПК Украины);  
• основные регламентные про-

цедурные кодексы – Админо-регла-
ментный кодекс Украины (АРК Ук-
раины), Трудо-регламентный кодекс 
Украины (ТРК Украины) и Ордо-
регламентный кодекс Украины 
(ОРК Украины); 
• вспомогательные регламентные 

процедурные кодексы – Исправи-
тельно-трудо-регламентный кодекс 
Украины (ИТРК Украины) и Испол-
нительно-регламентный кодекс Ук-
раины (ИРК Украины) (с. 54). 
Таким образом, система юридиче-

ских наук в целом может быть пред-
ставлена следующим образом: 

1. Теорологические юридические 
науки, то есть научные отрасли, 
разрабатывающие философские, ис-
торические и иные теоретические 
основы надлежащей правовой рег-
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ламентации соответствующих сто-
рон общественной жизни, а также 
методики и нормативные процедуры 
рационального и эффективного 
осуществления такой регламента-
ции, проведения борьбы с любыми 
правонарушениями, в том числе 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (философия пра-
ва, социология права, теория госу-
дарства и права, история государст-
ва и права, история политических и 
правовых учений и др.). 

2. Материальные юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
вающие нормы материального права 
(конституционное право, уголовное 
право, административное право, 
трудовое право, гражданское право, 
хозяйственное право). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, то есть научные отрасли, разра-
батывающие нормативную проце-
дуру применения составных частей 
гласной и негласной методики как 
борьбы с отдельными видами пра-
вонарушений, так и разрешения оп-
ределенной группы правовых спо-
ров и деликтов (общая теория ин-
формации; процессуальные юриди-
ческие науки: конституционный 
процесс, уголовный процесс, граж-
данский процесс и хозяйственный 
процесс: регламентные юридиче-
ские науки: административный рег-
ламент, трудовой регламент, орди-
стический регламент, исправитель-
но-трудовой регламент и судебно-
исполнительный регламент).  

4. Методические юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
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вающие составные части гласной и 
негласной методики как борьбы с 
любыми правонарушениями, так и 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (криминалистика, 
ордистика). 

5. Регулятивные юридические 
науки, основное предназначение ко-
торых в отличие от материальных, 
процедурных и методических юри-
дических наук состоит в разработке 
надлежащей нормативной регла-
ментации так сказать “безделикт-
ных” общественных отношений 
(семейное право, жилищное право, 
земельное право, лесное право, вод-
ное право, бюджетное право, нало-
говое право и др.) (с. 55). 

6. Вспомогательные юридические 
науки, то есть научные отрасли, ко-
торые создают иные условия для 
эффективного и рационального пра-
вового регулирования обществен-
ных отношений и осуществления 
борьбы с правонарушениями либо 
разрешения правовых споров и де-
ликтов (криминология, юридическая 
педагогика, юридическая медицина, 
юридическая психиатрия, юридиче-
ская психология, юридическая бух-
галтерия, юридическая статистика, 
юридическая кибернетика и др.) 
(с. 55-56). 

 Кириченко А.А. 
Проблемы совер-
шенствования 
предмета и систе-
мы юридических 
наук. Лекция №1 
// Кириченко А.А., 
Басай В.Д. Полный 

С учетом изложенного, все проце-
дурные кодексы в конечно итоге 
могут составить следующие три 
группы: 
• процессуальные процедурные 

кодексы – Конституционно-процес-
суальный кодекс Украины (Кон. ПК 
Украины), Уголовно-процес-
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комплект учебно-
методического 
обеспечения пере-
подготовки по кри-
миналистике сле-
дователей: Учеб.-
метод. пособие. – 
Одесса: НИ РИО 
ОИВД, 2001. – С. 
23-50. 

суальный кодекс Украины (УПК 
Украины), Гражданско-процес-
суальный кодекс Украины (ГПК 
Украины) и Хозяйственно-процес-
суальный кодекс Украины (ХПК 
Украины);  
• основные регламентные про-

цедурные кодексы – Админо-
регламентный кодекс Украины 
(АРК Украины), Трудо-регла-
ментный кодекс Украины (ТРК Ук-
раины) и Ордо-регламентный ко-
декс Украины (ОРК Украины); 
• вспомогательные регламент-

ные процедурные кодексы – Испра-
вительно-трудо-регламентный кодекс 
Украины (ИТРК Украины) и Испол-
нительно-регламентный кодекс Ук-
раины (ИРК Украины) (с. 47). 
Таким образом, система юридиче-

ских наук в целом может быть пред-
ставлена следующим образом: 

1. Теорологические юридические 
науки, то есть научные отрасли, 
разрабатывающие философские, ис-
торические и иные теоретические 
основы надлежащей правовой рег-
ламентации соответствующих сто-
рон общественной жизни, а также 
методики и нормативные процедуры 
рационального и эффективного 
осуществления такой регламента-
ции, проведения борьбы с любыми 
правонарушениями, в том числе 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (философия пра-
ва, социология права, теория госу-
дарства и права, история государст-
ва и права, история политических и 
правовых учений и др.). 
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2. Материальные юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
вающие нормы материального права 
(конституционное право, уголовное 
право, административное право, 
трудовое право, гражданское право, 
хозяйственное право). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, то есть научные отрасли, разра-
батывающие нормативную проце-
дуру применения составных частей 
гласной и негласной методики как 
борьбы с отдельными видами пра-
вонарушений, так и разрешения оп-
ределенной группы правовых спо-
ров и деликтов (конституционный 
процесс, уголовный процесс, граж-
данский процесс и хозяйственный 
процесс, административный регла-
мент, трудовой регламент, ордисти-
ческий регламент, исправительно-
трудовой регламент и исполнитель-
ный регламент).  

4. Методические юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
вающие составные части гласной и 
негласной методики как борьбы с 
любыми правонарушениями, так и 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (криминалистика, 
ордистика) (с. 48). 

5. Регулятивные юридические 
науки, основное предназначение ко-
торых в отличие от материальных, 
процедурных и методических юри-
дических наук состоит в разработке 
надлежащей нормативной регла-
ментации так сказать “безделикт-
ных” общественных отношений 
(семейное право, жилищное право, 
земельное право, лесное право,  
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водное право, бюджетное право, на-
логовое право и др.) (с. 49). 

6. Вспомогательные юридические 
науки, то есть научные отрасли, ко-
торые создают иные условия для 
эффективного и рационального пра-
вового регулирования обществен-
ных отношений и осуществления 
борьбы с правонарушениями либо 
разрешения правовых споров и де-
ликтов (криминология, юридическая 
педагогика, юридическая медицина, 
юридическая психиатрия, юридиче-
ская психология, юридическая бух-
галтерия, юридическая статистика, 
юридическая кибернетика и др.) 
(с. 49). 

 Кириченко А.А. 
Проблемы совер-
шенствования пред-
мета и системы 
юридических наук // 
Кириченко А.А., Ба-
сай В.Д. Полный 
комплект учебно-
методичес-кого 
обеспечения повы-
шения квалифика-
ции по криминали-
стике дознавателей: 
Учеб.-метод. посо-
бие. – Одесса: НИ 
РИО ОИВД, 2001. – 
С. 23-44. 

С учетом изложенного, все проце-
дурные кодексы в конечно итоге 
могут составить следующие три 
группы: 
• процессуальные процедурные 

кодексы – Конституционно-процес-
суальный кодекс Украины (Кон. ПК 
Украины), Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Украины (УПК Украи-
ны), Гражданско-процессуальный 
кодекс Украины (ГПК Украины) и 
Хозяйственно-процес-суальный ко-
декс Украины (ХПК Украины);  
• основные регламентные про-

цедурные кодексы – Админо-
регламентный кодекс Украины 
(АРК Украины), Трудо-регла-
ментный кодекс Украины (ТРК Ук-
раины) и Ордо-регламентный ко-
декс Украины (ОРК Украины); 
• вспомогательные регламент-

ные процедурные кодексы – Испра-
вительно-трудо-регламентный ко-
декс Украины (ИТРК Украины) и 
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Исполнительно-регламентный ко-
декс Украины (ИРК Украины) 
(с. 42). 
Таким образом, система юридиче-

ских наук в целом может быть пред-
ставлена следующим образом: 

1. Теорологические юридические 
науки, то есть научные отрасли, 
разрабатывающие философские, ис-
торические и иные теоретические 
основы надлежащей правовой рег-
ламентации соответствующих сто-
рон общественной жизни, а также 
методики и нормативные процедуры 
рационального и эффективного 
осуществления такой регламента-
ции, проведения борьбы с любыми 
правонарушениями, в том числе 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (философия пра-
ва, социология права, теория госу-
дарства и права, история государст-
ва и права, история политических и 
правовых учений и др.) (с. 42-43). 

2. Материальные юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
вающие нормы материального права 
(конституционное право, уголовное 
право, административное право, 
трудовое право, гражданское право, 
хозяйственное право). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, то есть научные отрасли, разра-
батывающие нормативную проце-
дуру применения составных частей 
гласной и негласной методики 
борьбы с отдельными видами пра-
вонарушений и разрешения опреде-
ленной группы правовых споров и 
деликтов (процессуальные: консти-
туционный процесс, уголовный 
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процесс, гражданский процесс и хо-
зяйственный процесс; регламент-
ные: административный регламент, 
трудовой регламент, ордистический 
регламент, исправительно-трудовой 
регламент и судебно-исполнитель-
ный регламент).  

4. Методические юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
вающие составные части гласной и 
негласной методики как борьбы с 
любыми правонарушениями, так и 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (криминалистика, 
ордистика). 

5. Регулятивные юридические 
науки, основное предназначение ко-
торых в отличие от материальных, 
процедурных и методических юри-
дических наук состоит в разработке 
надлежащей нормативной регла-
ментации так сказать “безделикт-
ных” общественных отношений 
(семейное право, жилищное право, 
земельное право, лесное право, вод-
ное право, бюджетное право, нало-
говое право и др.). 

6. Вспомогательные юридические 
науки, то есть научные отрасли, ко-
торые создают иные условия для эф-
фективного и рационального право-
вого регулирования общественных 
отношений и осуществления борьбы 
с правонарушениями либо разреше-
ния правовых споров и деликтов 
(криминология, юридическая педаго-
гика, юридическая медицина, юриди-
ческая психиатрия, юридическая 
психология, юридическая бухгалте-
рия, юридическая статистика, юри-
дическая кибернетика и др.) (с. 43). 
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 Кириченко А.А. 

Возможности со-
вершенствования 
предмета и систе-
мы криминалисти-
ки, ордистики и ор-
дистического рег-
ламента // Кири-
ченко А.А., Басай 
В.Д. Полный ком-
плект учебно-
методического 
обеспечения повы-
шения квалифика-
ции по криминали-
стике оперуполно-
моченных уголов-
ного розыска: 
Учеб.-метод. посо-
бие. – Одесса: НИ 
РИО ОИВД, 2001. – 
С. 23-38. 

С учетом изложенного и других 
моментов совершенствования дей-
ствующей системы юридических 
наук все процедурные кодексы в 
конечном итоге могут составить 
следующие три группы: 
• процессуальные процедурные 

кодексы – Конституционно-процес-
суальный кодекс Украины (Кон. ПК 
Украины), Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Украины (УПК Украи-
ны), Гражданско-процессуальный 
кодекс Украины (ГПК Украины) и 
Хозяйственно-процессуальный ко-
декс Украины (ХПК Украины);  
• основные регламентные про-

цедурные кодексы – Админорегла-
ментный кодекс Украины (АРК Ук-
раины), Трудорегламентный кодекс 
Украины (ТРК Украины) и Ордо-
регламентный кодекс Украины 
(ОРК Украины); 
• вспомогательные регламент-

ные процедурные кодексы – Исправи-
тельно-трудорегламентный кодекс 
Украины (ИТРК Украины) и Испол-
нительно-регламентный кодекс Ук-
раины (ИРК Украины) (с. 37). 

 Кириченко А.А. 
Возможности со-
вершенствования 
предмета и систе-
мы криминалисти-
ки, ордистики и ор-
дистического рег-
ламента // Кири-
ченко А.А., Басай 
В.Д. Полный ком-
плект учебно-
методического 

С учетом изложенного и других 
моментов совершенствования дей-
ствующей системы юридических 
наук все процедурные кодексы в 
конечном итоге могут составить 
следующие три группы (с. 34): 
• процессуальные процедурные 

кодексы – Конституционно-процес-
суальный кодекс Украины (Кон. ПК 
Украины), Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Украины (УПК Украи-
ны), Гражданско-процессуальный 
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обеспечения повы-
шения квалифика-
ции по криминали-
стике участковых 
инспекторов мили-
ции: Учеб.-метод. 
пособие. – Одесса: 
НИ РИО ОИВД, 
2001. – С. 20-35. 

кодекс Украины (ГПК Украины) и 
Хозяйственно-процессуальный ко-
декс Украины (ХПК Украины) 
(с. 34-35); 
• основные регламентные про-

цедурные кодексы – Админо-
регламентный кодекс Украины 
(АРК Украины), Трудо-регла-
ментный кодекс Украины (ТРК Ук-
раины) и Ордо-регламентный ко-
декс Украины (ОРК Украины); 
• вспомогательные регламент-

ные процедурные кодексы – Испра-
вительно-трудо-регламентный ко-
декс Украины (ИТРК Украины) и 
Исполнительно-регламентный ко-
декс Украины (ИРК Украины) 
(с. 34). 

 Кириченко А.А. 
Возможности со-
вершенствования 
предмета и систе-
мы криминалисти-
ки, ордистики и ор-
дистического рег-
ламента // Кири-
ченко А.А., Басай 
В.Д. Полный ком-
плект учебно-мето-
дического обеспе-
чения переподго-
товки по кримина-
листике оперупол-
номоченных уго-
ловного розыска: 
Учеб.-метод. посо-
бие. – Одесса: НИ 
РИО ОИВД, 2001. – 
С. 19-35. 

С учетом изложенного и других 
моментов совершенствования дей-
ствующей системы юридических 
наук все процедурные кодексы в 
конечном итоге могут составить 
следующие три группы: 
• процессуальные процедурные 

кодексы – Конституционно-
процессуальный кодекс Украины 
(Кон. ПК Украины), Уголовно-
процессуальный кодекс Украины 
(УПК Украины), Гражданско-
процессуальный кодекс Украины 
(ГПК Украины) и Хозяйственно-
процессуальный кодекс Украины 
(ХПК Украины);  
• основные регламентные проце-

дурные кодексы – Админо-
регламентный кодекс Украины 
(АРК Украины), Трудо-регла-
ментный кодекс Украины (ТРК Ук-
раины) и Ордо-регламентный ко-
декс Украины (ОРК Украины); 
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• вспомогательные регламентные 
процедурные кодексы – Исправи-
тельно-трудо-регламентный кодекс 
Украины (ИТРК Украины) и Испол-
нительно-регламентный кодекс Ук-
раины (ИРК Украины) (с. 34). 

 Кириченко А.А. 
Возможности со-
вершенствования 
предмета и систе-
мы криминалисти-
ки, ордистики и ор-
дистического рег-
ламента // Кири-
ченко А.А., Басай 
В.Д. Полный ком-
плект учебно-
методического 
обеспечения пере-
подготовки по кри-
миналистике уча-
стковых инспекто-
ров милиции: 
Учеб.-метод. посо-
бие. – Одесса: НИ 
РИО ОИВД, 2001. – 
С. 19-35. 

С учетом изложенного и других 
моментов совершенствования дей-
ствующей системы юридических 
наук все процедурные кодексы в 
конечном итоге могут составить 
следующие три группы (с. 34): 
• процессуальные процедурные 

кодексы – Конституционно-процес-
суальный кодекс Украины (Кон. ПК 
Украины), Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Украины (УПК Украи-
ны), Гражданско-процессуальный 
кодекс Украины (ГПК Украины) и 
Хозяйственно-процессуальный ко-
декс Украины (ХПК Украины) 
(с. 34-35). 
• основные регламентные про-

цедурные кодексы – Админо-
регламентный кодекс Украины 
(АРК Украины), Трудо-регла-
ментный кодекс Украины (ТРК Ук-
раины) и Ордо-регламентный ко-
декс Украины (ОРК Украины); 
• вспомогательные регламентные 

процедурные кодексы – Исправи-
тельно-трудо-регламентный кодекс 
Украины (ИТРК Украины) и Испол-
нительно-регламентный кодекс Ук-
раины (ИРК Украины) (с. 34). 

 Кириченко А.А. 
Возможности со-
вершенствования 
предмета и систе-
мы криминалисти-
ки, ордистики и ор-

С учетом изложенного и других 
моментов совершенствования дей-
ствующей системы юридических 
наук все процедурные кодексы в 
конечном итоге могут составить 
следующие три группы: 
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дистического рег-
ламента // Кири-
ченко А.А., Басай 
В.Д. Полный ком-
плект учебно-
методического 
обеспечения пере-
подготовки по кри-
миналистике опер-
уполномоченных 
ОБНОН: Учеб.-
метод. пособие. – 
Одесса: НИ РИО 
ОИВД, 2001. – 
С. 19-35. 

• процессуальные процедурные 
кодексы – Конституционно-процес-
суальный кодекс Украины (Кон.ПК 
Украины), Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Украины (УПК Украи-
ны), Гражданско-процессуальный 
кодекс Украины (ГПК Украины) и 
Хозяйственно-процессуальный ко-
декс Украины (ХПК Украины);  
• основные регламентные проце-

дурные кодексы – Админо-
регламентный кодекс Украины 
(АРК Украины), Трудо-регла-
ментный кодекс Украины (ТРК Ук-
раины) и Ордо-регламентный ко-
декс Украины (ОРК Украины); 
• вспомогательные регламентные 

процедурные кодексы – Исправи-
тельно-трудо-регламентный кодекс 
Украины (ИТРК Украины) и Испол-
нительно-регламентный кодекс Ук-
раины (ИРК Украины) (с. 34). 

 Кириченко А.А. 
Проблемы совер-
шенствования сис-
темы юридических 
наук // Кириченко 
А.А., Басай В.Д., 
Щитников А.М. 
Основы юридиче-
ской одорологии 
(теорология, право-
вая процедура, ме-
тодика): Моногра-
фия. – Мн.; Ивано-
Франковск: Изд-во 
“Плай”, ГЭКЦ 
МВД РБ, 2001. – 
С. 29-64.  

А система юридических наук в це-
лом может быть представлена сле-
дующим образом: 

1. Теорологические юридические 
науки, то есть научные отрасли, 
разрабатывающие философские, ис-
торические и иные теоретические 
основы надлежащей правовой рег-
ламентации соответствующих сто-
рон общественной жизни, а также 
методики и нормативной процедуры 
рационального и эффективного 
осуществления такой регламента-
ции, проведения борьбы с любыми 
правонарушениями, в том числе 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (философия права, 
социология права, теория государст-
ва и права, история государства и 
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права, история политических и пра-
вовых учений и др.) (с. 60-61). 

2. Материальные юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
вающие нормы материального права 
(конституционное право, уголовное 
право, административное право, 
трудовое право, гражданское право, 
хозяйственное право). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, то есть научные отрасли, разра-
батывающие нормативную проце-
дуру применения составных частей 
гласной и негласной методики как 
борьбы с отдельными видами пра-
вонарушений, так и разрешения оп-
ределенной группы правовых спо-
ров и деликтов (общая теория ин-
формации, конституционный про-
цесс, уголовный процесс, граждан-
ский процесс и хозяйственный про-
цесс, административный регламент, 
трудовой регламент, ордистический 
регламент, исправительно-трудовой 
регламент и судебно-исполнитель-
ный регламент).  

4. Методические юридические 
науки, то есть науки, разрабаты-
вающие составные части гласной и 
негласной методики как борьбы с 
любыми правонарушениями, так и 
разрешения различных правовых 
споров и деликтов (криминалистика, 
ордистика). 

5. Регулятивные юридические 
науки, то есть научные отрасли, ко-
торые разрабатывают нормативную 
регламентацию отдельных сторон 
общественной жизни (семейное 
право, жилищное право, земельное 
право, водное право, лесное право, 
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законодательство о недрах, налого-
вое право, бюджетное право и др.) 
(с. 61). 

6. Вспомогательные юридические 
науки, то есть научные отрасли, ко-
торые создают иные условия для 
эффективного и рационального пра-
вового регулирования обществен-
ных отношений и осуществления 
борьбы с правонарушениями либо 
разрешения правовых споров и де-
ликтов (криминология, юридическая 
медицина, юридическая психиатрия, 
юридическая психология, юридиче-
ская бухгалтерия, юридическая ста-
тистика, юридическая кибернетика 
и др.) (с. 61-62).  

 Кириченко О.А. 
Історія, предмет і 
система криміналі-
стики // Кириченко 
О.А., Басай В.Д., 
Томін С.В. Кримі-
налістика. Повний 
комплект навчаль-
но-методичного за-
безпечення: Посіб-
ник для слухачів-
заочників. – К.: 
РВВ КІВС, 2001. – 
С. 13-16. 

Загальна характеристика предмету 
та системи юридичних наук, кожної 
її з груп. Призначення теорологічних 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави та права тощо).  
Сутність матеріальних юридичних 

наук (конституційне право, кримі-
нальне право, адміністративне пра-
во, цивільне право, трудове право, 
господарче право). 
Поняття та основні групи проце-

дурних юридичних наук (процесуа-
льні: конституційний процес, кри-
мінальний процес, цивільний про-
цес, господарський процес; регла-
ментні: адміністративний регла-
мент, трудовий регламент, ордисти-
чний регламент, виправно-трудовий 
регламент, судово-виконавчий рег-
ламент). 
Роль методичних юридичних наук 

(криміналістика, ордистика). Сут-
ність регулятивних юридичних наук 
(сімейне право, житлове право, 
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земельне право, водне право, зако-
нодавство про надра, податкове 
право, бюджетне право тощо) та їх 
співвідношення з матеріальними та 
іншими групами юридичних наук. 
Призначення допоміжних юриди-

чних наук (юридична педагогіка, 
кримінологія, юридична медицина, 
юридична психологія, юридична кі-
бернетика, юридична бухгалтерія 
тощо) (с. 14-15). 

 Кириченко О.А., 
Басай В.Д. Про-
блеми вдоскона-
лення юридичної 
освіти фахівців ор-
ганів внутрішніх 
справ // Науковий 
вісник ДЮІ. – 
Дніпропетровськ: 
РВВ ДЮІ МВС 
України, 2001. – 
№3. – С. 119-130. 

З урахуванням викладеного, сис-
тема юридичних наук може бути 
представлена таким чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теоретичні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія правових і по-
літичних вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права (консти-
туційне право, кримінальне право, 
адміністративне право, трудове пра-
во, цивільне право, сімейне право, 
господарське право, житлове право, 
земельне право, водне право та ін.). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би з окремими видами правопору-
шень або вирішення певної групи 
правових суперечок і деліктів (кон-
ституційний процес, кримінальний 
процес, цивільний процес і арбітра-
жний процес, адміністративний рег-
ламент, трудовий регламент, ордо-
логічний регламент, виправно-
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трудовий регламент і судово-
виконавчий регламент). 

4. Методичні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють мето-
дику боротьби з правопорушеннями 
або вирішення правових суперечок і 
деліктів (криміналістика та ордис-
тика). 

5. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного і ра-
ціонального правового регулювання 
суспільних відносин і здійснення 
боротьби з правопорушеннями або 
вирішення правових суперечок та 
деліктів (кримінологія, судова ме-
дицина, судова психіатрія, судова 
психологія, судова бухгалтерія, 
юридична статистика, юридична кі-
бернетика та ін.) (с. 129). 

 Кириченко О.А. 
Вдосконалення 
юридичних засобів 
запобігання суїци-
ду // Актуальні 
проблеми суїцидо-
логії. Матер. між-
народн. наук.-
практ. конференції 
/ Зб. наук. праць. У 
2 ч. – К.: РВВ 
КІВС, 2002. – Ч. 1. 
– С. 106-115.  

Звідси систему юридичних наук у 
кінцевому випадку було запропоно-
вано представити наступним чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія політичних і 
правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права (консти-
туційне право, кримінальне право, 
адміністративне право, трудове пра-
во, цивільне право і господарче  
право). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру подо-
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лання окремих видів правопорушень 
чи правових спорів і деліктів (кон-
ституційний процес, кримінальний 
процес, цивільний процес та госпо-
дарчий процес, адміністративний 
регламент, трудовий регламент, ор-
дистичний регламент, виправно-
трудовий регламент і судово-вико-
навчий регламент).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики подолання будь-яких правопо-
рушень, правових спорів і деліктів 
(криміналістика, ордистика). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка нормати-
вного врегулювання необхідних 
сторін так званого безделіктного су-
спільного життя (податкове право, 
бюджетне право, пенсійне право, 
сімейне право, житлове право, водне 
право, земельне право, надрове пра-
во, лісне право тощо). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного та 
раціонального правового врегулю-
вання певних суспільних відношень 
і подолання будь-яких правопору-
шень чи розв’язання правових спо-
рів і деліктів (кримінологія, юриди-
чна медицина, юридична психіатрія, 
юридична психологія, юридична 
бухгалтерія, юридична статистика, 
юридична кібернетика, юридична 
педагогіка та ін.) (с. 107-108). 

 Кириченко О.А., 
Кириченко С.А. 
Місце цивільного і 

Виходячи з цього існуючі і перспек-
тивні галузі юридичної науки можуть 
бути розподілені на такі групи: 
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кримінального пра-
ва у новій системі 
юридичних наук 
// Нові Цивільний і 
Кримінальний ко-
декси – важливий 
етап кодифікації 
законодавства 
України. Додаток 
до фахового науко-
вого видання. Ма-
тер. наук.-практ. 
конференції. – Іва-
но-Франківськ, 
2002. – С. 25-29. 

 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи для розробки 
належної правової регламентації 
відповідних сторін суспільного 
життя і засобів боротьби із будь-
якими правопорушеннями, а також 
щодо забезпечення раціонального і 
ефективного здійснення такої рег-
ламентації і проведення даної боро-
тьби (філософія права, соціологія 
права, теорія держави і права, істо-
рія держави і права, історія політич-
них і правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють норми 
матеріального права як відповідний 
засіб боротьби із будь-якими право-
порушеннями (конституційне право, 
кримінальне право, адміністративне 
право, трудове право, цивільне пра-
во і господарське право). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру застосу-
вання складових частин гласної і 
негласної методики боротьби з 
окремими видами правопорушень, 
правових спорів і деліктів (загальна 
теорія інформації; процесуальні 
юридичні науки: конституційний 
процес, кримінальний процес, циві-
льний процес і господарський про-
цес; основні регламентні юридичні 
науки: адміністративний регламент, 
трудовий регламент, ордистичний 
регламент; допоміжні регламентні 
юридичні науки: виправно-трудовий 
регламент, судово-виконавчий рег-
ламент).  
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4. Методичні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють скла-
дові частини гласної і негласної ме-
тодики боротьби з будь-якими пра-
вопорушеннями, правовими спора-
ми і деліктами (криміналістика і ор-
дистика). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, які розробля-
ють нормативну регламентацію так 
званих “безделіктних” окремих сто-
рін суспільного життя (сімейне пра-
во, житлове право, земельне право, 
водне право, лісове право, надрове 
право, пенсійне право чи право со-
ціального забезпечення, податкове 
право, бюджетне право та ін.). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, які створюють 
інші умови для розробки належної 
правової регламентації відповідних 
сторін суспільного життя і засобів 
боротьби із будь-якими правопору-
шеннями, а також щодо забезпечен-
ня раціонального та ефективного 
здійснення такої регламентації і 
проведення даної боротьби (кримі-
нологія, юридична педагогіка, юри-
дична медицина, юридична психіат-
рія, юридична психологія, юридична 
бухгалтерія, юридична статистика, 
юридична кібернетика та ін.) (с. 26). 

 Кириченко О.А. 
Проблеми вдоско-
налення системи 
юридичних наук 
// Басай В.Д., Ки-
риченко О.А. Ос-
нови одорології: 
Монографія. – Іва-
но-Франкiвськ: 

А система юридичних наук зага-
лом може бути представлена таким 
чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи для розробки 
належної правової регламентації 
відповідних сторін суспільного 
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Вид-во “Плай”, 
2002. – С. 21-52. 

життя і засобів боротьби із будь-
якими правопорушеннями, а також 
щодо забезпечення раціонального і 
ефективного здійснення такої рег-
ламентації і проведення даної боро-
тьби (філософія права, соціологія 
права, теорія держави і права, істо-
рія держави і права, історія політич-
них і правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють норми 
матеріального права як відповідний 
засіб боротьби з будь-якими право-
порушеннями (конституційне право, 
кримінальне право, адміністративне 
право, трудове право, цивільне пра-
во і господарське право) (с. 44). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру застосу-
вання складових частин гласної і 
негласної методики боротьби з 
окремими видами правопорушень, 
правових спорів і деліктів (загальна 
теорія інформації; процесуальні 
юридичні науки: конституційний 
процес, кримінальний процес, циві-
льний процес і господарський про-
цес; основні регламентні юридичні 
науки: адміністративний регламент, 
трудовий регламент, ордистичний 
регламент; допоміжні регламентні 
юридичні науки: виправно-трудовий 
регламент, судово-виконавчий рег-
ламент) (с. 44-45). 

4. Методичні юридичні науки, тобто 
науки, що розробляють складові час-
тини гласної і негласної методики бо-
ротьби з будь-якими правопорушен-
нями, правовими спорами і деліктами 
(криміналістика і ордистика). 
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5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, які розробля-
ють нормативну регламентацію так 
званих “безделіктних” окремих сто-
рін суспільного життя (сімейне пра-
во, житлове право, земельне право, 
водне право, лісове право, надрове 
право, пенсійне право чи право со-
ціального забезпечення, податкове 
право, бюджетне право та ін.). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, які створюють 
інші умови для розробки належної 
правової регламентації відповідних 
сторін суспільного життя і засобів 
боротьби із будь-якими правопору-
шеннями, а також щодо забезпечен-
ня раціонального і ефективного 
здійснення такої регламентації ї 
проведення даної боротьби (кримі-
нологія, юридична педагогіка, юри-
дична медицина, юридична психіат-
рія, юридична психологія, юридична 
бухгалтерія, юридична статистика, 
юридична кібернетика та ін.) (с. 45). 

 Кириченко О.А. 
Перша і друга кон-
цепції визначення 
предмета і місця 
криміналістики, її 
місця поміж інших 
юридичних наук  
// Кириченко О.А., 
Басай В.Д. Історія, 
предмет і система 
криміналістики: 
Лекція №1. – К.: 
РВВ КІВС, 2002. – 
С. 24-42.  

 Звідси система юридичних наук у 
кінцевому підсумку має бути пред-
ставлена таким чином:  

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія політичних і 
правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права (консти-
туційне право, кримінальне право, 
адміністративне право, трудове 
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право, цивільне право, господарське 
право) (с. 32). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би із окремими видами правопору-
шень: злочинів, проступків, право-
вих спорів і деліктів (загальна теорія 
інформації; процесуальні юридичні 
науки: конституційний процес, кри-
мінальний процес, цивільний процес 
і господарський процес; регламентні 
юридичні науки: адміністративний 
регламент, трудовий регламент, ор-
дистичний регламент, виправно-тру-
довий регламент і судово-
виконавчий регламент). (с. 32-33)  
Зараз на стадії становлення знахо-

диться дисципліна “Теорія доказів”, 
сутність якої зводиться до теорети-
чних засад використання лише дока-
зової інформації та тільки у кримі-
нальному судочинстві. Проте дана 
теорія має розробляти теоретичні 
засади роботи із будь-якою інфор-
мацією, яка має значення для боро-
тьби із правопорушеннями, а не 
тільки із доказовою, та щодо боро-
тьби із будь-якими правопорушен-
нями, а не тільки зі злочинами. З 
огляду на це й пропонується створи-
ти “Загальну теорію інформації”, 
яка може мати дві частини: “Загаль-
на частина” та “Особлива частина”. 
Причому у другій частині доцільно 
передбачити шість розділів про тео-
ретичні засади роботи з інформаці-
єю у перебігу боротьби щодо кож-
ного із різновидів правопорушень: 
злочинів, конституційних, адмініст-
ративних, дисциплінарних, інших 
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трудових, цивільних та арбіт-
ражних правопорушень (у посилан-
ні до слів “загальна теорія інформа-
ції” на с. 32). 
Поділ процедурних юридичних 

наук на процесуальні і регламентні 
проведено в залежності від того, су-
довий чи позасудовий або переваж-
но позасудовий порядок передбаче-
но для розгляду справ про відповід-
ні правопорушення. З урахуванням 
цього запропоновано існуючий Ко-
декс України про адміністративні 
правопорушення поділити на два: 
Адміністративний кодекс України 
та Адміно-регламентний кодекс 
України, в першому з яких мають 
бути кодифіковані матеріальні нор-
ми адміністративного законодавст-
ва, а в другому – процедурні норми. 
Аналогічно існуючий Кодекс Укр-
аїни про працю має бути представ-
лений у вигляді Трудового кодексу 
України та Трудо-регламентного 
кодексу України, відповідно – 
кодекс матеріальних та кодекс про-
цедурних норм трудового законо-
давства.  
З метою логічного завершення си-

стеми матеріальних та процедурних 
кодексів пропонується розробити 
ще два відповідних кодекси – Кон-
ституційний кодекс України і Кон-
ституційно-процесуальний кодекс 
України, які зараз представлені чи-
сельними розрізненими норматив-
ними актами.  
З огляду на ці ж причини й існую-

чий Виправно-трудовий кодекс 
України пропонується перейменува-
ти у “Виправно-трудо-регламентний 



 128

кодекс України”, а всю решту про-
цедурних норм щодо виконання су-
дових та інших рішень по справах 
про інші, ніж злочини, правопору-
шення об’єднати у такому кодексі, 
як “Виконавчо-регламентний кодекс 
України”, або розташувати у заклю-
чних розділах відповідних процеду-
рних кодексів – Кон. ПК України, 
АРК України, ТРК України, ЦПК 
України та ГПК України. Причому 
для найменування останнього про-
цедурного кодексу (відповідної га-
лузі юридичної науки) краще зали-
шити стару назву “Арбітражно-
процесуальний кодекс України” 
(“арбітражний процес”). З огляду на 
це, й господарське право (Господар-
ський кодекс України) як галузь ма-
теріальної юридичної науки (відпо-
відний кодекс) краще іменувати 
“Арбітражне право” (“Арбітражний 
кодекс України”). 

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики боротьби з кожним із різнови-
дів правопорушень: злочинів, про-
ступків, правових спорів і деліктів 
(криміналістика, ордистика) (с. 33). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя (податкове право, бю-
джетне право, пенсійне право, сі-
мейне право, житлове право, водне 
право, земельне право, надрове пра-
во, лісне право тощо) (с. 33-34). 
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6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного та 
раціонального правового врегулю-
вання певних суспільних відношень 
або здійснення боротьби з тими чи 
іншими правопорушеннями (кримі-
нологія, юридична медицина, юри-
дична психіатрія, юридична психо-
логія, юридична бухгалтерія, юри-
дична статистика, юридична кібер-
нетика, юридична педагогіка та ін.) 
(с. 34)22. 

 Кириченко О.А. 
Нова концепція 
предмету криміна-
лістики та її місця у 
системі юридичних 
наук // Теорія і 
практика застосу-
вання чинного кри-
мінального і кримі-
нально-процесу-
ального законодав-
ства у сучасних 
умовах. Тези доп. 
наук.-практ. конфе-
ренції. У 2-х ч. – 
Ч. II. – К.: НАВС 
України, 2002. – 
С. 15-17. 

Звідси система юридичних наук 
може бути представлена таким чи-
ном: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія політичних і 
правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права та відпо-
відні кодекси: конституційне право 
– Конституційний кодекс України 
(Кон. К України), антикримінальне 
право – Антикримінальний кодекс 
України (АКК України), адміністра-
тивне право – Адміністративний ко-
декс України (Ад. К України), тру-
дове право – Трудовий кодекс Укра-
їни (ТК України, цивільне право – 
Цивільний кодекс України (ЦК 

                                                 
22Така ж система юридичних наук указана і у більш пізньому виданні “Кириченко 
С.А., Басай В.Д. Кириченко Ю.О., Ткач Ю.Д. Криміналістика. Періодизація, по-
няття і система. – Лекція №1 / За ред. проф. О.А.Кириченка. – К.: РВВ КІВС, 
2003. – 48 с.”.     
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України), арбітражне право – Арбіт-
ражний кодекс України – Арб. К 
України) (с. 16). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би із окремими видами правопору-
шень: злочинів, проступків, право-
вих спорів і деліктів та відповідні 
кодекси (процесуальні: конститу-
ційний процес – Конституційно-
процесуальний кодекс України 
(Кон. ПК України), антикриміналь-
ний процес – Антикримінально-
процесуальний кодекс України 
(АКПК України), цивільний процес 
– Цивільно-процесуальний кодекс 
України (ЦПК України), арбітраж-
ний процес – Арбітражний процесу-
альний кодекс України (Арб. ПК 
України); регламентні: адміністра-
тивний регламент – Адміністратив-
но-регламентний кодекс України 
(АРК України), трудовий регламент 
– Трудо-регламентний кодекс Укра-
їни (ТРК України), ордистичний ре-
гламент – Ордо-регламентний ко-
декс України (ОРК України), випра-
вно-трудовий регламент – Виправ-
но-трудо-регламентний кодекс 
України (ВТРК України), судово-
виконавчий регламент – Судово-
виконавчо-регламентний кодекс 
України (СВРК України) (с. 16-17).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики боротьби з кожним із різнови-
дів правопорушень: злочинів, про-
ступків, правових спорів і деліктів 
(криміналістика, ордистика). 
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5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно-безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя та відповідних кодексів 
(податкове право – Податковий ко-
декс України (Под. К України), бю-
джетне право – Бюджетний кодекс 
України (Бюд. К України), пенсійне 
право – Пенсійний кодекс України 
(Пен. К України), сімейне право – 
Сімейний кодекс України (Сім. К 
України), житлове право – Житло-
вий Кодекс України (ЖК України), 
водне право – Водний кодекс Украї-
ни (ВК України), земельне право – 
Земельний кодекс України (Зем. К 
України), надрове право – Кодекс 
України про надра (Надр. К Украї-
ни), лісне право – Лісний кодекс 
України (Ліс. К України) тощо. 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного та 
раціонального правового врегулю-
вання певних суспільних відношень 
або здійснення боротьби з тими чи 
іншими правопорушеннями (кримі-
нологія, юридична медицина, юри-
дична психіатрія, юридична психо-
логія, юридична бухгалтерія, юри-
дична статистика, юридична кібер-
нетика, юридична педагогіка та ін.) 
(с. 17). 

 Кириченко О.А., 
Басай В.Д. Правове 
визначення понят-
тя і різновидів пра-
вопорушень як 
об’єктів статінфор-

Звідси систему юридичних наук у 
кінцевому випадку запропоновано 
представити у такому вигляді: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
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мації // Статистич-
на інформація про 
правопорушення і 
методи її аналізу. 
Зб. наук. праць. – 
Хмельницький: 
ХІРУП, 2002. – 
С. 18-28. 

теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія політичних і 
правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, тоб-
то науки, що розробляють окремі га-
лузі матеріального права (конститу-
ційне право, кримінальне право, адмі-
ністративне право, трудове право, ци-
вільне право і господарче право). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру подо-
лання окремих видів правопорушень 
чи правових спорів і деліктів (зага-
льної теорії інформації; процесуаль-
ні юридичні науки: конституційний 
процес, кримінальний процес, циві-
льний процес і господарчий процес, 
регламентні юридичні науки: адмі-
ністративний регламент, трудовий 
регламент, ордистичний регламент, 
виправно-трудовий регламент і су-
дово-виконавчий регламент).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики подолання будь-яких правопо-
рушень, правових споров і деліктів 
(криміналістика, ордистика) (с. 20). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка нормати-
вного врегулювання необхідних 
сторін безделіктного суспільного 
життя (податкове право, бюджетне 
право, пенсійне право, сімейне пра-
во, житлове право, водне право, зе-
мельне право, надрове право, лісне 
право тощо) (с. 20-21). 
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6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного і ра-
ціонального правового врегулюван-
ня певних суспільних відношень і 
подолання будь-яких правопору-
шень (кримінологія, юридична ме-
дицина, юридична психіатрія, юриди-
чна психологія, юридична бухгалте-
рія, юридична статистика, юридична 
педагогіка та ін.). 
З аналізу наведеної системи юриди-

чних наук не важко також помітити, 
що процедурні юридичні науки поді-
ляються на три великі групи: 1. Зага-
льна теорія інформації. 2. Процесуа-
льні юридичні науки. 3. Регламентні 
юридичні науки (с. 21). 

 Кириченко О.А. 
Історія, сучасний 
стан та перспекти-
ви розвитку кримі-
налістики // Актуа-
льні проблеми су-
часної криміналіс-
тики / Матер. між-
народної науково-
практичної конфе-
ренції. У 2-х ч. – 
Ч.1. – Сімферо-
поль: ДОЛЯ, 2002. 
– С. 36-48. 

Одночасно треба зауважити, що у 
низці щойно виданих робіт запро-
поновано й останній із варіантів но-
вої концепції системи юридичних 
наук, яка може бути представлена 
таким чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія політичних і 
правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права та відпо-
відні кодекси: конституційне право 
– Конституційний кодекс України 
(Кон. К України), антикримінальне 
право – Антикримінальний кодекс 
України (АКК України), адміністра-
тивне право – Адміністративний 
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кодекс України (Ад. К України), 
трудове право – Трудовий кодекс 
України (ТК України, цивільне пра-
во – Цивільний кодекс України (ЦК 
України), арбітражне право – Ар-
бітражний кодекс України – Арб. К 
України). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би із окремими видами правопору-
шень: злочинів, проступків, право-
вих спорів і деліктів та відповідні 
кодекси (процесуальні: конститу-
ційний процес – Конституційно-
процесуальний кодекс України 
(Кон. ПК України), антикриміналь-
ний процес – Антикримінально-
процесуальний кодекс України 
(АКПК України), цивільний процес 
– Цивільно-процесуальний кодекс 
України (ЦПК України), арбітраж-
ний процес – Арбітражний процесу-
альний кодекс України (Арб.ПК Ук-
раїни); регламентні: адміністратив-
ний регламент – Адміністративно-
регламентний кодекс України (АРК 
України), трудовий регламент – 
Трудо-регламентний кодекс України 
(ТРК України), ордистичний регла-
мент – Ордистично-регламентний 
кодекс України (ОРК України), ви-
правно-трудовий регламент – Ви-
правно-трудо-регламентний кодекс 
України (ВТРК України), судово-
виконавчий регламент – Судово-ви-
конавчо-регламентний кодекс Укра-
їни (СВРК України).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-



 135

дики боротьби з кожним із різнови-
дів правопорушень (криміналістика, 
ордистика). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно-безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя та відповідних кодексів 
(податкове право – Податковий ко-
декс України (Под. К України), бю-
джетне право – Бюджетний кодекс 
України (Бюд. К України), пенсійне 
право – Пенсійний кодекс України 
(Пен. К України), сімейне право – 
Сімейний кодекс України (Сім. К 
України), житлове право – Житло-
вий Кодекс України (ЖК України), 
водне право – Водний кодекс Украї-
ни (ВК України), земельне право – 
Земельний кодекс України (Зем. К 
України), надрове право – Кодекс 
України про надра (Надр. К Украї-
ни), лісне право – Лісний кодекс 
України (Ліс. К України) тощо. 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного та 
раціонального правового врегулю-
вання певних суспільних відношень 
або здійснення боротьби з тими чи 
іншими правопорушеннями (кримі-
нологія, юридична медицина, юри-
дична психіатрія, юридична психо-
логія, юридична бухгалтерія, юри-
дична статистика, юридична кібер-
нетика, юридична педагогіка та ін.) 
(с. 42-43). 

 Кириченко А.А., 
Кириченко Ю.О. 
Нова теорологічна 

 З огляду на це, предмет юридич-
них наук в цілому можна визначити 
наступним чином: розробка філо-
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концепція юридич-
них наук // Науко-
вий вісник Юриди-
чна академія Мініс-
терства внутрішніх 
справ. – Дніпропе-
тровськ: РВВ ЮА 
МВС України, 
2002. – №2. – С. 3-
12. 

софських і теорологічних основ, ба-
зисно-правових, процедурних, ме-
тодичних та інших умов щодо за-
безпечення належної правової рег-
ламентації відповідних сторін сус-
пільного життя і боротьби із різного 
роду правопорушеннями (злочини, 
проступки, правові спори і делікти), 
а також ефективного і раціонально-
го здійснення цієї правової регламе-
нтації і застосування засобів подо-
лання кожного із різновидів право-
порушень. 
Звідси система юридичних наук у 

кінцевому підсумку може бути 
представлена так: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
соціологія права, теорія держави і 
права, історія держави і права, істо-
рія політичних і правових вчень та 
ін.) щодо правового врегулювання 
безделіктних суспільних відносин, 
розробки засобів боротьби з різного 
роду правопорушеннями і виконан-
ня інших завдань юридичних наук 
(с. 4). 
Доцільно звернути увагу на нове 

словосполучення – “Теорологія”. 
Його пропонуємо застосовувати за-
мість традиційного, нажаль поки-що 
загально прийнятого, але семантич-
но необґрунтованого словосполу-
чення “Методологія”, яке може тлу-
мачитися тільки як вчення про ме-
тоди. В той же час словосполучення 
“методологія” частіше за все отото-
жнюється з теоретичними основами 
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тієї чи іншої науки. У такому значе-
ні його застосовують, наприклад, 
криміналістики, іменуючи цим сло-
восполученням першу частину на-
вчального курсу криміналістики, в 
якій фактично викладаються поло-
ження не тільки про методи даної 
науки, а й інші: історія розвитку 
криміналістики, положення про 
предмет, завдання і систему кримі-
налістики тощо. І такий підхід, на-
жаль поширений і в інших галузях 
юридичної науки (ордистики та ін.) 
(с. 4-5). 
Словосполучення ж “Теорологія” 

може зняти вказані протиріччя, є 
тотожнім словосполученню “Теоре-
тичні основи”, але є більш лаконіч-
ним.       

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, тобто науки, що розробляють 
базисну правову регламентацію бо-
ротьби з відповідними правопору-
шеннями права (конституційне пра-
во, кримінальне право, адміністра-
тивне право, трудове право, цивіль-
не право, господарське право). 
Раніше ця група юридичних наук 

іменувалася нами як матеріальні 
юридичні науки, що більше віддзер-
калювало традиційний поділ юри-
дичних наук, які пов’язані із боро-
тьбою з правопорушеннями, на ма-
теріальні та процесуальні. Проте фі-
лософський підхід щодо ви-
значення матеріального дещо ін-
ший, поряд з чим завжди згадують й 
про ідеальне. З огляду на це, краще 
даний традиційний підхід в юриди-
чній науці узгодити з філософськи-
ми основами їх розвитку. Оскільки 
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під матеріальними юридичними на-
уками традиційно розуміють ті, які 
мають розробити правову основу 
для боротьби з відповідними право-
порушеннями (процесуальними 
юридичними науки – нормативну 
процедуру проведення цієї боротьби 
у частині досудової підготовки і су-
дового розгляду справ про відповід-
ні правопорушеннями), то доцільно 
для даної групи юридичних наук за-
пропонувати дещо інше наймену-
вання. Мабуть, словосполучення 
“Базисноантиделіктні юридичні на-
уки” може задовольнити цим вимо-
гам, оскільки несе таке семантичне 
навантаження: ці юридичні науки 
розробляють правову основу для 
боротьби з різного роду правопору-
шеннями.  
Зрозуміло, що до боротьби із пра-

вопорушеннями мають бути приче-
тні й інші групи юридичних наук, 
сутність яких і буде розкрите по ви-
кладу даної концепції системи юри-
дичних наук (с. 5).      

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би із окремими видами правопору-
шень: злочинів, проступків, право-
вих спорів і деліктів (загальна теорія 
інформації; процесуальні юридичні 
науки: конституційний процес, кри-
мінальний процес, цивільний процес 
і господарський процес; регламентні 
юридичні науки: адміністративний 
регламент, трудовий регламент, ор-
дистичний регламент, виправно-
трудовий регламент і судово-
виконавчий регламент) (с. 5-6).  
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Поділ процедурних юридичних 
наук на процесуальні і регламентні 
проведено в залежності від того, су-
довий чи позасудовий або переваж-
но позасудовий порядок передбаче-
но для розгляду справ про відповід-
ні правопорушення. З урахуванням 
цього запропоновано існуючий Ко-
декс України про адміністративні 
правопорушення поділити на два: 
Адміністративний кодекс України 
та Адмінорегламентний кодекс 
України, в першому з яких мають 
бути кодифіковані базисноантиделі-
ктні норми адміністративного зако-
нодавства, а в другому – процедурні 
норми. Аналогічно існуючий Кодекс 
України про працю має бути пред-
ставлений у вигляді Трудового ко-
дексу України та Трудо-регла-
ментного кодексу України, відпові-
дно – кодекс базисноантиделіктних 
та кодекс процедурних норм трудо-
вого законодавства.  
З метою логічного завершення си-

стеми базисноантиделіктних і про-
цедурних кодексів пропонується 
розробити ще два відповідних коде-
кси – Конституційний кодекс Укра-
їни і Конституційно-процесуальний 
кодекс України, які зараз представ-
лені чисельними розрізненими нор-
мативними актами. Причому не бу-
де зайвим акцентувати увагу на то-
му, що у вигляді прототипу базис-
ноантиделіктного кодифікованого 
нормативного акту може розгляда-
тися й Конституція України, яка мі-
стить в собі й норми щодо правово-
го врегулювання й безделіктних су-
спільних відносин. З огляду на це, 
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Конституція України містить в собі 
базисні як антиделіктні, так й регу-
лятивні норми (с. 6).  
В той же час Конституційний Суд 

України, вирішуючи справи про 
конституційні правопорушення 
(проступки, спори, делікти), керу-
ється не тільки Конституцією Укра-
їни, а низкою інших, так званих 
“конституційних законів”. То, ма-
буть, доцільніше дане базисноанти-
деліктне та регулятивне конститу-
ційне законодавство кодифікувати у 
вигляді, скажемо, Конституційного 
кодексу України.     
Що ж стосується Конституційно-

процесуального права та основного 
наукового продукту вчених даної 
галузі юридичної науки – Конститу-
ційно-процесуального кодексу 
України, то й самої галузі і такого 
кодексу, нажаль, фактично ще не-
має, хоча існує Конституційний Суд 
України і він вже розглядає справи 
про конституційні правопорушення 
(проступки, спори, делікти), керую-
чись при цьому відповідним зако-
ном та регламентом. А чому не ко-
дифікованим нормативним актом, як 
це забезпечено на сьогодні щодо 
розгляду справ про злочини, цивіль-
но-правові і господарсько-правові 
спори і делікти?    
Розвиваючи концепцію процедур-

них юридичних наук, доцільно й іс-
нуючий Виправно-трудовий кодекс 
України (Кримінально-виконавчий 
кодекс України – за указом Прези-
дента України) перейменувати у 
“Виправно-трудо-регламентний ко-
декс України”, а всю решту проце-
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дурних норм щодо виконання судо-
вих та інших рішень по справах про 
інші, ніж злочини, правопорушення 
об’єднати, наприклад, у такому ко-
дексі, як “Виконавчо-регламентний 
кодекс України”, або розташувати у 
заключних розділах відповідних 
процедурних кодексів – Кон. ПК 
(Конституційно-процесуальний ко-
декс) України, Адм. РК (Адмінорег-
ламентний кодекс) України, ТРК 
(Трудо-регламентний кодекс) Укра-
їни, ЦПК (Цивільно-процесуальний 
кодекс) України та ГПК (Господар-
сько-процесуальний кодекс) Украї-
ни. Причому для найменування 
останнього процедурного кодексу 
(відповідної галузі юридичної нау-
ки) краще залишити стару назву 
“Арбітражно-процесуальний кодекс 
України” (Арб. ПК України), а для 
відповідної галузі юридичної науки 
– “Арбітражний процес”.  
З огляду на це, й господарське 

право (Господарський кодекс Укра-
їни) як галузь базисноантиделіктної 
юридичної науки (відповідний ко-
декс) краще іменувати “Арбітражне 
право” (“Арбітражний кодекс Укра-
їни”) (с. 7). 
У такому разі, виникає потреба у 

абревіатурі Арбітражного кодексу, 
Арбітражно-процесуального кодек-
су, Адміністративного кодексу, Ад-
міно-регламентного кодексу, Кон-
ституційного кодексу, Конституцій-
но-процесуального кодексу, Кримі-
нального кодексу і Кримінально-
процесуального кодексу з метою їх 
розмежування вказувати додаткові 
букви (с. 7-8).    
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4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють складові частини методики бо-
ротьби з кожним із різновидів пра-
вопорушень: злочинів, проступків, 
правових спорів і деліктів (криміна-
лістика, ордистика). 
Але треба підкреслити, що такий 

стан справ може бути досягнутий 
лише тоді, коли предмет криміналі-
стики та ордистики буде поширений 
до розробки складових части відпо-
відно гласної та негласної методики 
боротьби (технічні засоби та загаль-
ні прийоми їх застосування, тактич-
ні прийоми проведення відповідних 
дій чи заходів, методичні рекомен-
дації з проведення цієї боротьби за 
всіх її стадіях) із всіма без винятку 
правопорушеннями, а не тільки зі 
злочинами, як це має місце сьогодні. 
Більш того, предмет криміналісти-

ки та ордистики має бути пошире-
ний і на всі стадії боротьби із пра-
вопорушеннями, які, наприклад, 
щодо боротьби зі злочинами пови-
нні охоплювати попередження, ви-
явлення, припинення, розкриття і 
досудове розслідування злочинів, 
судовий розгляд кримінальних 
справ та виконання судових рішень. 
В той же час поширення предмету 

криміналістики та ордистики до бо-
ротьби зі всіма без винятку право-
порушеннями обумовлює необхід-
ність й подальшої розробки нової 
концепції стадій боротьби з право-
порушеннями, оскільки сучасний 
стан розробки даної концепції не 
виходить в основному за межі боро-
тьби зі злочинами.  
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5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя (податкове право, бю-
джетне право, пенсійне право, сі-
мейне право, житлове право, водне 
право, земельне право, надрове пра-
во, лісне право, інформаційне право, 
страхове право тощо) (с. 8). 
Зрозуміло, що майже всі окремі 

галузі юридичної науки мають на 
меті розробити відповідне нормати-
вне врегулювання тих чи інших сто-
рін суспільного життя, в тому числі 
й у перебігу боротьби із відповідним 
різновидом правопорушень. Але но-
рмативне врегулювання, що мають 
розробляти базисноантиделіктні, 
процедурні та методичні юридичні 
науки, забезпечує ефективне та ра-
ціональне ведення боротьби із будь-
якими правопорушеннями, в той 
час, як основним завданням регуля-
тивних юридичних наук є розробка 
вже безделіктного нормативного 
врегулювання відповідних сторін 
суспільного життя, що й обумовлює 
саме таку назву юридичних наук ці-
єї групи (с. 8-9). 
Якщо будуть порушені норми ко-

дексу, що були розроблені будь-якої 
регулятивної галуззю юридичної 
науки, то ми будемо мати те чи інше 
правопорушення (злочин, адмініст-
ративний чи дисциплінарний про-
ступок, цивільно-правовий чи гос-
подарсько-правовий спір тощо). В 
такому разі як кажуть “за справу ві-
зьмуться” представники вже 
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другої, третьої чи четвертої групи 
(при необхідності – й шостої групи), 
оскільки у даному випадку треба 
буде реалізовувати допоміжне за-
вдання юридичних наук – подолати 
це правопорушення.   

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного та 
раціонального правового врегулю-
вання певних суспільних відношень 
або здійснення боротьби з тим чи 
іншим правопорушенням (криміно-
логія, юридична медицина, юридич-
на психіатрія, юридична психологія, 
юридична бухгалтерія, юридична 
статистика, юридична кібернетика, 
юридична педагогіка та ін.). 
Вчені-представники першої і даної 

групи юридичних наук допомагають 
виконати як основне, так й допомі-
жне завдання цих наук, тобто нор-
мативно врегулювати відповідні 
сторони суспільного життя та подо-
лати порушення цієї правової рег-
ламентації. Хоча видно, що предста-
вники останньої групи юридичних 
наук більше зорієнтовані на виконан-
ня допоміжного завдання і з огляду 
на це їх можна іменувати не юридич-
ними, а судовими: судова медицина, 
судова психіатрія, судова психологія, 
судова бухгалтерія тощо. 
По-перше, так вони звуться тради-

ційно. По друге, боротьба з право-
порушеннями здійснюється в осно-
вному судовою владою, незалежно 
від того проходить чи ні у кінцево-
му підсумку справа про відповідне 
правопорушення через судовий роз-
гляд чи здійснення даної функції 
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делеговано іншим посадовим осо-
бам (органам) (с. 9). 

 Кириченко О.А., 
Басай В.Д. Деякі 
проблеми загальної 
теорії доказів // Стан 
судової реформи в 
Україні: проблеми і 
перспективи / Матер. 
наук.-практ. конфе-
ренції, 18-19.04.2002 
р., Харків. – К.; Х.: 
Юрінком Інтер, 
2002. – С. 90-94.   

У низці щойно опублікованих на-
укових праць представлена нова 
концепція системи юридичних наук, 
яка може бути представлена таким 
чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія політичних і 
правових вчень та ін.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права та відпо-
відні кодекси: конституційне право 
– Конституційний кодекс України 
(Кон. К України), антикримінальне 
право – Антикримінальний кодекс 
України (АКК України), адміністра-
тивне право – Адміністративний ко-
декс України (Ад. К України), тру-
дове право – Трудовий кодекс Укра-
їни (ТК України, цивільне право – 
Цивільний кодекс України (ЦК 
України), арбітражне право – Арбіт-
ражний кодекс України – Арб. К 
України) (с. 90). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би із окремими видами правопору-
шень: злочинів, проступків, право-
вих спорів і деліктів та відповідні 
кодекси (процесуальні: конститу-
ційний процес – Конституційно-
процесуальний кодекс України 
(Кон. ПК України), антикриміналь-
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ний процес – Антикримінально-
процесуальний кодекс України 
(АКПК України), цивільний процес 
– Цивільно-процесуальний кодекс 
України (ЦПК України), арбітраж-
ний процес – Арбітражний процесу-
альний кодекс України (Арб. ПК 
України); регламентні: адміністра-
тивний регламент – Адміністратив-
но-регламентний кодекс України 
(АРК України), трудовий регламент 
– Трудо-регламентний кодекс Укра-
їни (ТРК України), ордистичний ре-
гламент – Ордистично-регла-
ментний кодекс України (ОРК Укра-
їни), виправно-трудовий регламент 
– Виправно-трудо-регламентний ко-
декс України (ВТРК України), судо-
во-виконавчий регламент – Судово-
ви-конавчо-регламентний кодекс 
України (СВРК України) (с. 90-91).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики боротьби з кожним із різнови-
дів правопорушень (криміналістика, 
ордистика). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно-безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя та відповідних кодексів 
(податкове право – Податковий ко-
декс України (Под. К України), бю-
джетне право – Бюджетний кодекс 
України (Бюд. К України), пенсійне 
право – Пенсійний кодекс України 
(Пен. К України), сімейне право – 
Сімейний кодекс України (Сім. К 
України), житлове право – Житло-
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вий Кодекс України (ЖК України), 
водне право – Водний кодекс Украї-
ни (ВК України), земельне право – 
Земельний кодекс України (Зем. К 
України), надрове право – Кодекс 
України про надра (Надр. К Украї-
ни), лісне право – Лісний кодекс 
України (Ліс. К України) тощо. 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного та 
раціонального правового врегулю-
вання певних суспільних відношень 
або здійснення боротьби з тими чи 
іншими правопорушеннями (кримі-
нологія, юридична медицина, юриди-
чна психіатрія, юридична психологія, 
юридична бухгалтерія, юридична ста-
тистика, юридична кібернетика, юри-
дична педагогіка та ін.) (с. 91). 

 Кириченко О.А., 
Басай В.Д., Кири-
ченко Ю.О. Мож-
ливості вдоскона-
лення криміналіс-
тичних та ордисти-
чних засобів подо-
лання терористич-
них актів) // Теро-
ризм і національна 
безпека України. 
Матер. міжнар. 
конференції. – К.: 
НАВСУ, 2003. – 
С. 102-110. 

Звідси система юридичних наук у 
кінцевому випадку може бути пред-
ставлена наступним чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
теорія держави і права, історія дер-
жави і права, історія політичних і 
правових вчень та інш.). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють окремі 
галузі матеріального права (консти-
туційне право, кримінальне право, 
адміністративне право, трудове пра-
во, цивільне право, господарче пра-
во) (с. 106). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробляють 
нормативну процедуру подолання 



 148

окремих видів правопорушень чи 
правових спорів і деліктів (консти-
туційний процес, кримінальний 
процес, цивільний процес та госпо-
дарчий процес, адміністративний 
регламент, трудовий регламент, ор-
дистичний регламент, виправно-
трудовий регламент і судово-
виконавчий регламент).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики подолання будь-яких правопо-
рушень, правових спорів і деліктів 
(криміналістика, ордистика). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка нормати-
вного врегулювання необхідних 
сторін суспільного життя (податкове 
право, бюджетне право, пенсійне 
право, сімейне право, житлове пра-
во, водне право, земельне право, лі-
сне право, тощо). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що створюють 
інші умови щодо ефективного та 
раціонального правового врегулю-
вання певних суспільних відносин і 
подолання будь-яких правопору-
шень чи розв’язання правових спо-
рів і деліктів (кримінологія, юриди-
чна медицина, юридична психіатрія, 
юридична психологія, юридична 
бухгалтерія, юридична статистика, 
юридична кібернетика, юридична 
педагогіка та ін.) (с.107). 

 Кириченко О.А. 
Висновки // Кири-
ченко О.А., Басай 
В.Д., Сегієнко О.К., 

З урахуванням викладеного остан-
ній варіант концепції системи юри-
дичних наук може бути представле-
ний таким чином: 
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Ткач Ю.Д. Пробле-
ми використання 
одорологічної ін-
формації у боротьбі 
із правопорушен-
нями: Навч.-метод. 
посібник. – К.: РВВ 
КІВС, 2003. – 
С. 357-374. 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що мають роз-
робити філософські, історичні та 
інші теоретичні основи всієї систе-
ми юридичних наук (філософія пра-
ва, теорія держави і права, історія 
держави і права, історія політичних 
і правових вчень та ін.). 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, тобто науки, завданням яких 
є розробка правової основи (норма-
тивного базису) для проведення бо-
ротьби із відповідним різновидом 
правопорушень (конституційне пра-
во, кримінальне право, адміністра-
тивне право, трудове право, цивіль-
не право, арбітражне право). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би із окремими видами правопору-
шень: злочинів, проступків, право-
вих спорів і деліктів (загальна теорія 
інформації; процесуальні юридичні 
науки: конституційний процес, кри-
мінальний процес, цивільний процес 
і арбітражний процес; регламентні 
юридичні науки: адміністративний 
регламент, трудовий регламент, ор-
дистичний регламент, виправно-
трудовий регламент і судово-
виконавчий регламент) (С. 369).  
Поділ процедурних юридичних 

наук на процесуальні і регламентні 
проведено в залежності від того, су-
довий чи позасудовий або переваж-
но позасудовий порядок передбаче-
но для розгляду справ про відповід-
ні правопорушення. З урахуванням 
цього запропоновано існуючий Ко-
декс України про адміністративні 
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правопорушення поділити на два: 
Адміністративний кодекс України 
та Адмінорегламентний кодекс 
України, в першому з яких мають 
бути кодифіковані базисноантиделі-
ктні норми адміністративного зако-
нодавства, а в другому – процедурні 
норми. Аналогічно існуючий Кодекс 
України про працю має бути пред-
ставлений у вигляді Трудового ко-
дексу України та Трудо-
регламентного кодексу України, 
відповідно – кодекс базисноантиде-
ліктних та кодекс процедурних 
норм трудового законодавства 
(С. 369-370).  
З метою логічного завершення си-

стеми базисноантиделіктних та про-
цедурних кодексів пропонується 
розробити ще два відповідних коде-
кси – Конституційний кодекс Укра-
їни і Конституційно-процесуальний 
кодекс України, які зараз представ-
лені чисельними розрізненими нор-
мативними актами.  
З огляду на ці ж причини й існую-

чий Виправно-трудовий кодекс 
України пропонується перейменува-
ти у “Виправно-трудо-регламентний 
кодекс України”, а всю решту про-
цедурних норм щодо виконання су-
дових та інших рішень по справах 
про інші, ніж злочини, правопору-
шення об’єднати у такому кодексі, 
як “Виконавчо-регламентний кодекс 
України”, або розташувати у заклю-
чних розділах відповідних процеду-
рних кодексів – Кон. ПК України, 
Адм. РК України, Труд. РК України, 
Цив. ПК України та Арб. ПК Украї-
ни.  
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4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що мають роз-
робити складові частини методики 
боротьби з кожним із різновидів 
правопорушень: злочинами, просту-
пками, правовими спорами і делік-
тами (криміналістика, ордистика). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя (податкове право, бю-
джетне право, пенсійне право, сі-
мейне право, житлове право, стра-
хове право, водне право, земельне 
право, надрове право, лісне право 
тощо). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що мають 
створити інші умови щодо ефектив-
ного та раціонального правового 
врегулювання певних суспільних 
відношень або здійснення боротьби 
з тими чи іншими правопорушення-
ми (кримінологія, юридична меди-
цина, юридична психіатрія, юриди-
чна психологія, юридична бухгалте-
рія, юридична статистика, юридична 
кібернетика, юридична педагогіка та 
ін.) (С. 370). 

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

З урахуванням викладеного існу-
ючі і перспективні галузі юридичної 
науки можуть бути розподілені на 
такі групи: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи для розробки 
належної правової регламентації 
відповідних сторін суспільного 
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життя і засобів боротьби із будь-
якими правопорушеннями, а також 
щодо забезпечення раціонального і 
ефективного здійснення такої рег-
ламентації і проведення даної боро-
тьби (філософія права, соціологія 
права, теорія держави і права, істо-
рія держави і права, історія політич-
них і правових вчень та ін.) (с. 136). 

2. Матеріальні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють норми 
матеріального права як відповідний 
засіб боротьби із будь-якими право-
порушеннями (конституційне право, 
кримінальне право, адміністративне 
право, трудове право, цивільне пра-
во і господарське право). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру застосу-
вання складових частин гласної і 
негласної методики боротьби з 
окремими видами правопорушень, 
правових спорів і деліктів (загальна 
теорія інформації; процесуальні юри-
дичні науки: конституційний процес, 
кримінальний процес, цивільний 
процес і господарський процес; осно-
вні регламентні юридичні науки: ад-
міністративний регламент, трудовий 
регламент, ордистичний регламент; 
допоміжні регламентні юридичні на-
уки: виправно-трудовий регламент, 
судово-виконавчий регламент).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто науки, що розробляють скла-
дові частини гласної і негласної ме-
тодики боротьби з будь-якими пра-
вопорушеннями, правовими спора-
ми і деліктами (криміналістика і ор-
дистика). 
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5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, які розробля-
ють нормативну регламентацію так 
званих “безделіктних” окремих сто-
рін суспільного життя (сімейне пра-
во, житлове право, земельне право, 
водне право, лісове право, надрове 
право, пенсійне право чи право со-
ціального забезпечення, податкове 
право, бюджетне право та ін.). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, які створюють 
інші умови для розробки належної 
правової регламентації відповідних 
сторін суспільного життя і засобів 
боротьби із будь-якими правопору-
шеннями, а також щодо забезпечен-
ня раціонального і ефективного 
здійснення такої регламентації і 
проведення даної боротьби (кримі-
нологія, юридична педагогіка, юри-
дична медицина, юридична психіат-
рія, юридична психологія, юридична 
бухгалтерія, юридична статистика, 
юридична кібернетика та ін.) 
(с. 137). 

 Кириченко А.А. 
Актуальні пробле-
ми юридичної нау-
ки та освіти // Про-
блеми пенітенціар-
ної теорії та прак-
тики / Бюл. Ки-
ївськ. ін-ту вн. 
справ. – К.: МП Ле-
ся, 2003. – №8. – 
С. 141-148. 

Підсумовуючи викладене, 
Ю.О.Кириченко пропонує такий ва-
ріант системи юридичних наук:  

 1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
соціологія права, теорія юриспруде-
нції, історія вітчизняної юриспруде-
нції, історія юриспруденції зарубіж-
них країн, порівняльна сучасна 
юриспруденція, історія правових 
вчень, конституційне право зарубі-
жних країн та ін.). 
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2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, тобто науки, що мають роз-
робити правову основу (базис) для 
боротьби з кожним із різновидів 
правопорушень, у силу чого перелік 
наук даної групи (як і перелік пра-
вопорушень) є вичерпним: внутрі-
шні базисноантиделіктні юридичні 
науки: конституційне право, кримі-
нальне право, адміністративне пра-
во, трудове право, цивільне право, 
арбітражне право; міжнародні бази-
сноантиделіктні юридичні науки: 
міжнародне кримінальне право, 
міжнародне публічно-майнове пра-
во, міжнародне приватномайнове 
право, міжнародне публічно-
немайнове право і міжнародне при-
ватно немайнове право). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би з кожним із різновидів правопо-
рушень (внутрішні процедурні юри-
дичні науки: загальна теорія інфор-
мації; процесуальні юридичні науки: 
конституційний процес, криміналь-
ний процес, цивільний процес і гос-
подарський процес; регламентні 
юридичні науки: адміністративний 
регламент, трудовий регламент, ор-
дистичний регламент, виправно-
трудовий регламент, судово-вико-
навчий регламент; міжнародні про-
цедурні юридичні науки: міжнарод-
но-кримінальний регламент, міжна-
родно-публічно-майновий регламент, 
міжнародно-приватно-майновий рег-
ламент, міжнародно-публічно-немай-
новий регламент, міжнародно-
приватно-немайновий регламент).  
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4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики боротьби з кожним із різнови-
дів правопорушень (криміналістика, 
ордистика). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно-безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя (внутрішні регулятивні 
юридичні науки: податкове право, 
бюджетне право, пенсійне право, 
сімейне право, житлове право, водне 
право, земельне право, надрове пра-
во, лісне право тощо; міжнародні 
регулятивні юридичні науки: кон-
сульське право, міжнародне косміч-
не право, міжнародне повітряне 
право, міжнародне морське право, 
міжнародне екологічне право, між-
народне освітянське право, міжна-
родне антиконфліктне право тощо) 
(с. 144). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що мають 
створити інші умови щодо ефектив-
ного та раціонального правового 
врегулювання певних суспільних 
відношень або здійснення боротьби 
з тими чи іншими правопорушення-
ми (кримінологія, юридична меди-
цина, юридична психіатрія, юридична 
психологія, юридична бухгалтерія, 
юридична статистика, юридична кібе-
рнетика, юридична педагогіка та ін.). 
Запропонована концепція предме-

ту та системи юридичних наук може 
дозволити вдосконалити й існуючі 
підходи щодо підготовки юридич-
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них кадрів. Виходячи з того, що 
юридична освіта починається ще в 
загальноосвітніх школах доцільно 
розробити єдині стандарти: 

1.1. Обов’язкової загальної серед-
ньої освіти, які були б реально до-
ступні на рівні доброго засвоєння 
для переважної більшості учнів, на 
рівні задовільного засвоєнні для всіх 
учнів, за винятком тих, які мають 
відповідні фізичні, психічні та інші 
інтелектуальні вади. 
При цьому профілювання загаль-

ноосвітніх шкіл можливе не більше 
як до 15%, повинно для учнів бути 
лише добровільним і не повинно 
впливати на їх подальші кроки у ви-
борі майбутньої спеціальності. 

1.2. Вищої освіти в межах основних 
наукових напрямів і напрямів суспі-
льного життя – гуманітарні науки, то-
чні науки, технічні науки, юридичні 
науки, медичні науки тощо. 

2. Для підготовки юристів розро-
бити державні стандарти для таких 
чотирьох напрямів:  

2.1. Законодавчої діяльності, що 
може охоплюватися кваліфікаціями 
магістр-правознавець, кандидат чи 
доктор юридичних наук. 

2.2. Правозастосовчої діяльності, що 
може бути забезпечено кваліфікаціями 
бакалавр-правознавець, спеціаліст-
правознавець, магістр-правознавець 
тощо (нотаріуси, юрист-консуль-
танти). 

2.3. Правоохоронної діяльності, 
яку можуть забезпечити фахівці рів-
нів кваліфікації від бакалавр-право-
охоронець і далі, але за вказаною у 
дипломах спеціалізацією: 
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2.3.1. Суддя судів загальної ком-
петенції. 2.3.2. Суддя господарський 
судів. 2.3.3. Державний нотаріус. 
2.3.4. Фахівець прокуратури 2.3.5. 
Фахівець органів внутрішніх справ 
(доцільно з додатковою деталізаці-
єю спеціалізації: дізнавач, слідчий, 
ордист по боротьбі із загальними 
злочинами, ордист по боротьбі з ор-
ганізованими правопорушеннями, 
ордист по боротьбі з правопору-
шеннями, які пов’язані з наркотика-
ми, та ін.). 2.3.6. Фахівець Служби 
безпеки України (із додатковою 
спеціалізацією). 2.3.7. Охоронець 
державного кордону. 2.3.8. Фахівець 
митниці. 2.3.9. Фахівець податкової 
служби. 2.3.10. Фахівець служби ви-
конання покарань (с. 145). 
2.3.11. Фахівець пожежної охорони. 
2.3.12. Фахівець служби охорони. 
2.3.13. Фахівець правоохоронного 
органу спеціального призначення 
(з додатковою спеціалізацією). 

2.3. Освітянської юридичної дія-
льності, яка повинна забезпечувати-
ся фахівцями рівня кваліфікації ма-
гістр-правознавець, магістр-право-
охоронець, кандидат чи доктор 
юридичних та інших відповідних 
наук, у тому числі з вченими зван-
нями доцентів та професорів за від-
повідним профілем, та іншої більш 
вищої кваліфікації.  

3. Законодавчо встановити прави-
ло, згідно з яким:  

3.1. До ведення законодавчої, пра-
воохоронної, будь-якої медичної та 
будь-якої освітянської діяльності 
для підготовки цих спеціалістів, а 
також в якості педагогів дошкільних 
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закладів і загально освітніх середніх 
шкіл допускаються лише особи, які 
отримали відповідну освіту за дер-
жавним замовленням і тільки за 
денною формою навчання (в сноске 
указано “На думку О.А.Кириченка, 
який має багаторічний досвід вузів-
ської підготовки юристів, заочна і 
вечірня форма, навчання екстерном 
чи дистанційно, особливо на госп-
розрахунковій основі, можуть за-
безпечити отримання диплому про 
вищу юридичну освіти, а не саму 
вищу юридичну освіту. Випадки 
протилежного достатньо рідкі”).  

3.2. В дипломах про вищу освіту 
повинна обов’язково вказуватися 
такі форми отримання цієї освіти: 
3.2.1. Стаціонарне навчання за дер-
жавним замовленням. 3.2.2. Стаціо-
нарне навчання на госпрозрахунко-
вій основі. 3.2.3. Навчання за заоч-
ною формою за державним замов-
ленням. 3.2.4. Навчання за заочною 
формою на госпрозрахунковій осно-
ві. 3.2.5. Навчання екстерном.  
На думку Ю.О.Кириченка, врахо-

вуючи співвідношення понять “пра-
вознавство” (яке не може охопити 
всі юридичні науки, зокрема, теоро-
логічні, методичні і допоміжні юри-
дичні науки) та “юриспруденція”, 
більш правильним було б передба-
чити спочатку єдиний стандарт “ба-
калавр юриспруденції” (три роки 
навчання), а далі вже запровадити 
відповідну спеціалізацію: спеціаліст 
юриспруденції і спеціаліст-право-
охоронець (ще два роки навчання), 
магістр юриспруденції і магістр-
правоохоронець. Дидактичну юри-
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дичну діяльність краще іменувати 
“освітянська юридична діяльність”, 
до заняття будь-яких посад в ході 
здійснення якої достатньо мати ква-
ліфікації “магістр юриспруденції” 
чи “магістр-правоохоронець”. У той 
же час доцільно зберегти існуючий 
порядок отримання наукових ступе-
нів, запровадивши ступені “канди-
дат юриспруденції” і “доктор юрис-
пруденції”, наявність яких необхід-
на для заняття науковою діяльністю. 
Це, напевне, сприяло б підготовці 
саме вчених-юристів, а не суто док-
торів чи кандидатів юридичних на-
ук, що, на жаль, спостерігається за-
раз (с. 146).  
Якісному проведенню освітянської 

юридичної діяльності може сприяти 
й відповідна мовна реформа та вдо-
сконалення існуючого порядку пуб-
лікації юридичних видань, для чого 
можна запропонувати: 

1. Розробити та реалізувати кон-
цепцію обов`язкової трьохмовної 
освіти, яка передбачала б гаранто-
ване отримання у перебігу: 1.1. За-
гальної середньої освіти рівня віль-
ного володіння державною та регіо-
нальною мовами та рівня “вільно 
спілкуюсь на побутові теми” міжна-
родною мовою. 1.2. Вищої освіти 
вільного володіння міжнародною 
мовою. 

2. На законодавчому рівні конкре-
тизувати статус трьохмовності: 
державна мова – українська, регіо-
нальна – російська, міжнародна – 
англійська.  
Поряд з цим ініціювати узгоджен-

ня між країнами СНД статусу росій-
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ської мови як міжрегіональної, між 
провідними країнами світу – статусу 
англійської мови як міжнародної.     

2. Законодавчо закріпити 
обов’язкову: 2.1. Публікацію в 
Україні наукових і навчальних 
праць трьома названими мовами. 
2.2. Розсилку виданих наукових і 
навчальних праць в відповідні біб-
ліотеки та провідні наукові і навча-
льні установи в межах України – 
трьома мовами, в межах країн СНД 
– російською та англійською і в ме-
жах інших країн світу – англійською 
мовою.  
Це дозволить забезпечити реаль-

ний взаємний обмін науковим та на-
вчальним досвідом різних країн, те-
рмінове доведення результатів нау-
кової та навчальної діяльності до 
міжнародної спільноти. Це у свою 
чергу повинно зменшити випадки 
плагіату чи ізольованої дубльованої 
розробки проблем.  

3. Створити Всеукраїнську та іні-
ціювати створення для країн СНД 
робочі групи із розробки нових ста-
ндартів української та російської 
мови, які передбачали б дворівневі 
мови для: 

3.1. Відповідної професійної дія-
льності (літератори, філологи-
викладачі, поети та ін.) чи захоп-
лення (читання художньої літерату-
ри тощо). Для цих потреб придатні 
існуючі рівні української та російсь-
кої мови. 

3.2. Наукової діяльності та побу-
тового спілкування, для чого треба 
розробити такі мовні стандарти 
української та російської мови, яки-
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ми могла б оволодіти людина при 
наймі із середнім інтелектом та у 
перебігу загальної середньої освіти. 
Таких стандартів української та 

російської мови поки що не існує, 
але їх розробка і запровадження до-
зволило б не витрачати зайвого часу 
тим особам, для яких філологічна 
діяльність не планується стати про-
фесійної чи не є захопленням. У та-
кому разі й особи, які бачать себе в 
інших сферах людського життя, на-
приклад в юридичні діяльності, змо-
гли б більше часу приділяти само-
вдосконаленню саме у цих сферах і 
бути грамотною з точки зору зага-
льноосвітнього мовного рівня. Іс-
нуючий же рівень української, ро-
сійської, іншої слов`янської та іншої 
іноземної мови занадто складний і 
навіть фахівці-філологи не у всіх 
випадках без відповідного довідко-
вого матеріалу можуть відповісти на 
запитання про правильну промову 
чи написання того чи іншого слова 
тощо (с. 147). 

4. Законодавчо закріпити, що ви-
вчення інших, ніж українська, ро-
сійська та англійська, мов у перебігу 
загальної середньої освіти забороня-
ється. Вивчення мови національних 
меншин у перебігу загальної серед-
ньої освіти та інших іноземних мов 
у перебігу вищої освіти є тільки до-
бровільним, якщо в останньому ви-
падку вивчення такої мови не є ме-
тою підготовки відповідних фахів-
ців (с. 147-148).  

 Кириченко О.А., 
Кириченко Ю.О. 
Система права чи 

Саме тому у низці останніх робіт 
була представлена новітня концеп-
ція системи юридичних наук, яка 
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юридичних наук: 
продовження дис-
кусії // Проблеми 
кодифікації зако-
нодавства України. 
Матер. наук.-практ. 
конференції. – К.: 
Ін-т держави та 
права ім. В.М.Ко-
рецького НАН 
України, 2003. – 
С. 9-12. 

вже була побудована з урахуванням 
основних завдань юридичних наук 
загалом. Проте й ці варіанти також 
не вільні від певних недоліків, з 
урахуванням усунення яких новітня 
концепція система юридичних наук 
може бути представлена таким чи-
ном: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
соціологія права, теорія юриспруде-
нції, історія юриспруденції, історія 
правових вчень та ін.). 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, тобто науки, що мають розро-
бити правову основу (базис) для бо-
ротьби з кожним із різновидів право-
порушень, у силу чого перелік наук 
даної групи (як і перелік правопору-
шень) є вичерпним: конституційне 
право, кримінальне право, адмініст-
ративне право, трудове право, циві-
льне право, арбітражне право, міжна-
родне кримінальне право, міжнарод-
не публічно-майнове право і міжна-
родне приватномайнове право). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би з кожним із різновидів правопо-
рушень (загальна теорія інформації; 
процесуальні юридичні науки: кон-
ституційний процес, кримінальний 
процес, цивільний процес і госпо-
дарський процес; регламентні юри-
дичні науки: адміністративний рег-
ламент, трудовий регламент, ордис-
тичний регламент, виправно-
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трудовий регламент, судово-
виконавчий регламент, міжнародно-
кримінальний регламент, міжнарод-
но-публічний регламент і міжнаро-
дно-приватний регламент) (с.11).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики боротьби з кожним із різнови-
дів правопорушень (криміналістика, 
ордистика). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно-безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя (податкове право, бю-
джетне право, пенсійне право, сі-
мейне право, житлове право, водне 
право, земельне право, надрове пра-
во, лісне право тощо). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що мають 
створити інші умови щодо ефектив-
ного та раціонального правового 
врегулювання певних суспільних 
відношень або здійснення боротьби 
з тими чи іншими правопорушення-
ми (кримінологія, юридична меди-
цина, юридична психіатрія, юриди-
чна психологія, юридична бухгалте-
рія, юридична статистика, юридична 
кібернетика, юридична педагогіка та 
ін.) (с. 12). 

 Кириченко О.А., 
Кириченко Ю.О. 
Місце трудового 
права та права со-
ціального забезпе-
чення у системі 
юридичних наук 

Новітня концепція система юри-
дичних наук може бути представле-
на таким чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
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// Проблеми вдос-
коналення правово-
го регулювання 
щодо забезпечення 
прав і свобод лю-
дини і громадянина 
в Ук-раїні. Матер. 
Регіональної між-
вузівськ. наук. кон-
ференції. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
Плай, 2003. – 
С. 183-190. 

юридичних наук (філософія права, 
соціологія права, теорія юриспруде-
нції, історія юриспруденції, історія 
правових вчень та ін.) (с. 184). 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, тобто науки, що мають роз-
робити правову основу (базис) для 
боротьби з кожним із різновидів 
правопорушень, у силу чого перелік 
наук даної групи (як і перелік пра-
вопорушень) є вичерпним: консти-
туційне право, кримінальне право, 
адміністративне право, трудове пра-
во, цивільне право, арбітражне пра-
во, міжнародне кримінальне право, 
міжнародне публічно-майнове право 
і міжнародне приватномайнове пра-
во) (с. 184-185). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би з кожним із різновидів правопо-
рушень (загальна теорія інформації; 
процесуальні юридичні науки: кон-
ституційний процес, кримінальний 
процес, цивільний процес і госпо-
дарський процес; регламентні юри-
дичні науки: адміністративний рег-
ламент, трудовий регламент, ордис-
тичний регламент, виправно-
трудовий регламент, судово-
виконавчий регламент, міжнародно-
кримінальний регламент, міжнарод-
но-публічний регламент і міжнаро-
дно-приватний регламент).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики боротьби з кожним із різнови-
дів правопорушень (криміналістика, 
ордистика). 
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5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно-безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя (податкове право, бю-
джетне право, пенсійне право, сі-
мейне право, житлове право, водне 
право, земельне право, надрове пра-
во, лісне право тощо). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що мають 
створити інші умови щодо ефектив-
ного та раціонального правового 
врегулювання певних суспільних 
відношень або здійснення боротьби 
з тими чи іншими правопорушення-
ми (кримінологія, юридична меди-
цина, юридична психіатрія, юриди-
чна психологія, юридична бухгалте-
рія, юридична статистика, юридична 
кібернетика, юридична педагогіка та 
ін.) (с. 185). 

 Кириченко Ю.О. 
Можливості вдос-
коналення предме-
ту і системи юри-
дичних наук: Наук. 
робота. – К.: КІВС, 
2003. – 104 с. 

Підсумовуючи викладене, може 
бути запропонований такий вдоско-
налений виклад системи юридичних 
наук у цілому: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто такі, основним завданням 
яких є створення філософських, со-
ціологічних, політичних, історичних 
і теоретичних основ для ефективно-
го і раціонального проведення кож-
ного із напрямків юридичної діяль-
ності (філософія юриспруденції, по-
літологія юриспруденції, соціологія 
юриспруденції, філологія юриспру-
денції, енциклопедія юриспруденції, 
теорологія юриспруденції, історія 
вітчизняної юриспруденції, історія 
зарубіжної юриспруденції, порівня-
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льна сучасна юриспруденція, історія 
правових вчень та ін.) (с. 79). 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, які мають розробити правову 
основу (базис) для ефективного і 
раціонального введення боротьби з 
кожним із різновидів правопору-
шень (внутрішні базисноантиделік-
тні юридичні науки: конституційне 
право, кримінальне право, адмініст-
ративне право, трудове право, циві-
льне право, арбітражне право; між-
народні базисноантиделіктні юри-
дичні науки: міжнародно-кри-
мінальне право, міжнародно-
публічно-майнове право, міжнарод-
но-приватно-майнове право, міжна-
родно-публічно-немайнове право і 
міжнародно-приватно-немайнове 
право) (с. 79-80). 

3. Процедурні юридичні науки, на 
які покладається завдання створити 
нормативну процедуру ефективного 
і раціонального ведення боротьби з 
різного роду правопорушеннями 
(внутрішні процедурні юридичні 
науки: міжнаукова загальна теорія 
інформації; процесуальні юридичні 
науки: конституційний процес, кри-
мінальний процес, цивільний процес 
і господарський процес; регламентні 
юридичні науки: адміністративний 
регламент, трудовий регламент, ор-
дистичний регламент, виправно-
трудовий регламент, судово-
виконавчий регламент; міжнародні 
процедурні юридичні науки: міжна-
родно-кримінальний процес, міжна-
родний ордистичний регламент, 
міжнародно-публічно-майновий ре-
гламент, міжнародно-приватно-
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майновий регламент, міжнародно-
публічно-немайновий регламент 
міжнародно-приватно-немайновий 
регламент).  

4. Методичні юридичні науки, ос-
новним завданням яких є розробка 
складових частин методики бороть-
би із правопорушеннями (криміна-
лістика, ордистика) (с. 80). 

5. Регулятивні юридичні науки, які 
мають створити належне норматив-
но-безделіктне врегулювання необ-
хідних сторін суспільного життя 
(внутрішні регулятивні юридичні 
науки: податкове право, бюджетне 
право, пенсійне право, сімейне пра-
во, житлове право, водне право, зе-
мельне право, надрове право, лісне 
право тощо; міжнародні регулятивні 
юридичні науки: консульське право, 
міжнародне космічне право, міжна-
родне повітряне право, міжнародне 
морське право, міжнародне екологі-
чне право, міжнародне освітянське 
право, міжнародне антиконфліктне 
право та ін.) (с. 80-81). 

6. Допоміжні юридичні науки (кри-
мінологія, юридична медицина, юри-
дична психіатрія, юридична психоло-
гія, юридична бухгалтерія, юридична 
статистика, юридична кібернетика, 
юридична педагогіка та ін.). 
Завершуючи виклад основних по-

ложень даної наукової роботи, не 
буде, мабуть, зайвим, підкреслити, 
що кінцевим науковим продуктом 
вчених представників другої (базис-
ноантиделіктні), третьої (процедур-
ні) та п’ятої (регулятивні) груп 
юридичних наук має бути відповід-
ний кодекс – завершена форма 
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систематизації певної галузі законо-
давства. Так, базисноантиделіктні 
юридичні науки мають розробляти: 
Конституційне право – Конститу-
ційний кодекс України (Кон. К 
України), Антикримінальне право – 
Антикримінальний кодекс України 
(АКК України), Адміністративне 
право – Адміністративний кодекс 
України (Ад. К України), Трудове 
право – Трудовий кодекс України 
(ТК України, цивільне право – Ци-
вільний кодекс України (ЦК Украї-
ни), Арбітражне право – Арбітраж-
ний кодекс України (Арб. К Украї-
ни) (с. 81). 
Представники процедурних юри-

дичних наук мають розробити такі 
кодекси: процесуальні: конститу-
ційний процес – Конституційно-
процесуальний кодекс України 
(Кон. ПК України), Антикриміналь-
ний процес – Антикримінально-
процесуальний кодекс України 
(АКПК України), Цивільний процес 
– Цивільно-процесуальний кодекс 
України (ЦПК України), Арбітраж-
ний процес – Арбітражний процесу-
альний кодекс України (Арб. ПК 
України); регламентні: Адміністра-
тивний регламент – Адміністратив-
но-регламентний кодекс України 
(АРК України), Трудовий регламент 
– Трудо-регламентний кодекс Укра-
їни (ТРК України), Ордистичний 
регламент – Ордистично-регла-
ментний кодекс України (ОРК Укра-
їни), Виправно-трудовий регламент 
– Виправно-трудо-регламентний ко-
декс України (ВТРК України), Су-
дововиконавчий регламент – Судо-
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во-виконавчо-регламентний кодекс 
України (СВРК України) (с. 81-82).  

І нарешті, науковим продуктом 
регулятивних юридичних наук мо-
жуть бути такі кодекси: Податкове 
право – Податковий кодекс України 
(Под. К України), Бюджетне право – 
Бюджетний кодекс України (Бюд. К 
України), Пенсійне право (Право 
соціального забезпечення) – Пен-
сійний кодекс України (Пен. К 
України), Сімейне право – Сімейний 
кодекс України (Сім. К України), 
Житлове право – Житловий Кодекс 
України (ЖК України), Водне право 
– Водний кодекс України (ВК Укра-
їни), Земельне право – Земельний 
кодекс України (Зем. К України), 
Надрове право – Кодекс України 
про надра (Надр. К України), Лісне 
право – Лісний кодекс України 
(Лісн. К України) тощо (с. 82). 

 Кириченко Ю.О. 
Новий погляд на 
об’єкт, предмет та 
систему юридич-
них наук // Про-
блеми вдоскона-
лення правового 
регулювання щодо 
забезпечення прав і 
свобод людини і 
громадянина в 
Україні. Матер. Ре-
гіональної міжву-
зівськ. наук. кон-
ференції. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
Плай, 2003. – С. 11-
14. 

Підсумовуючі викладене, може 
бути запропонована така система 
юридичних наук: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, які розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
соціологія права, теорія юриспруде-
нції, історія вітчизняної юриспруде-
нції, історія юриспруденції зарубіж-
них країн, порівняльна сучасна 
юриспруденція, історія правових 
вчень, конституційне право зарубі-
жних країн та ін.). 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, тобто науки, що мають роз-
робити правову основу (базис) для 
боротьби з кожним із різновидів 
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правопорушень, у силу чого перелік 
наук даної групи (як і перелік пра-
вопорушень) є вичерпним: (внутрі-
шні базисноантиделіктні юридичні 
науки: конституційне право, кримі-
нальне право, адміністративне пра-
во, трудове право, цивільне право, 
арбітражне право; міжнародні бази-
сноантиделіктні юридичні науки: 
міжнародне кримінальне право, 
міжнародне публічно-майнове пра-
во, міжнародне приватномайнове 
право, міжнародне публічнонемай-
нове право і міжнародне приватно-
немайнове право).  

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би з кожним із різновидів правопо-
рушень (внутрішні процедурні юри-
дичні науки: загальна теорія інфор-
мації; процесуальні юридичні нау-
ки: конституційний процес, кримі-
нальний процес, цивільний процес і 
господарський процес; регламентні 
юридичні науки: адміністративний 
регламент, трудовий регламент, ор-
дистичний регламент, виправно-
трудовий регламент, судово-
виконавчий регламент; міжнародні 
процедурні юридичні науки: міжна-
родно-кримінальний регламент, 
міжнародно-публічно-майновий ре-
гламент, міжнародно-приватно-
майновий регламент, міжнародно-
публічно-немайновий регламент, 
міжнародно-приватнонемайновий 
регламент).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють складові частини методики 
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боротьби з кожним із різновидів 
правопорушень (криміналістика, 
ордистика) (с.13). 

5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно-безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя (внутрішні регулятивні 
юридичні науки: податкове право, 
бюджетне право, пенсійне право, 
сімейне право, житлове право, водне 
право, земельне право, надрове пра-
во, лісне право тощо; міжнародні 
регулятивні юридичні науки: кон-
сульське право, міжнародне косміч-
не право, міжнародне повітряне 
право, міжнародне морське право, 
міжнародне екологічне право, між-
народне освітянське право, міжна-
родне антиконфліктне право та ін.) 
(с. 13-14). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що мають 
створити інші умови щодо ефектив-
ного та раціонального правового 
врегулювання певних суспільних 
відносин або здійснення боротьби з 
тими чи іншими правопорушеннями 
(кримінологія, юридична медицина, 
юридична психіатрія, юридична 
психологія, юридична бухгалтерія, 
юридична статистика, юридична кі-
бернетика, юридична педагогіка та 
ін.) (с. 14) 

 Кириченко Ю.О. 
Можливості пода-
льшого удоскона-
лення теоретичних 
основ юридичних 
наук // Вісник 

Виходячи з цього, доцільно пере-
йти до викладу авторських варіантів 
системи юридичних наук, які мо-
жуть бути запропоновані різних то-
чок зору. Систему юридичних наук 
у контексті вирішення загальних 



 172

ОІВС. – Одеса: 
НДРВВ ОІВС, 
2003. – №4. – 
С. 127-131. 

завдань, краще за все, представити 
таким чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто такі науки, основним завдан-
ням яких є створення філософських, 
соціологічних, політологічних, фі-
лологічних, історичних, психологіч-
них і теоретичних основ для ефек-
тивного та раціонального здіснення 
будь-якого з напрямків юридичної 
діяльності (самостійні юридико-
теорологічні науки: філософія 
юриспруденції, політологія юрис-
пруденції, соціологія юриспруден-
ції, психологія юриспруденції, тео-
рологія юриспруденції, історія віт-
чизняної юриспруденції, історія за-
рубіжної юриспруденції, історія 
правових вчень та ін.; полінаукові 
юридико-теорологічні напрямки: 
філологія юриспруденції, енцикло-
педія юриспруденції, порівняльна 
сучасна юриспруденція, юридична 
педагогіка та ін.). 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, які мають розробити норма-
тивно-правову основу (базис) щодо 
ефективного і раціонального веден-
ня боротьби з будь-якою різновид-
ністю правопорушень (внутрішні 
базисноантиделіктні юридичні нау-
ки: конституційне, антикриміналь-
не, адміністративне, трудове, циві-
льне та арбітражне право; міжнаро-
дні базисноантиделіктні юридичні 
науки: міжнародне антикриміналь-
не, міжнародне публічне і міжнаро-
дне цивільне право). 

3. Процедурні юридичні науки, на 
які має бути покладене завдання із 
розробки нормативно-правової про-



 173

цедури ефективного і раціонального 
здійснення боротьби із різними ви-
дами правопорушень (самостійні 
процедурні науки: внутрішні юри-
дико-процедурні науки (процесуа-
льні юридичні науки: конституцій-
ний, антикримінальний, цивільний 
та арбітражний процес; регламентні 
юридичні науки: основні: адмініст-
ративний, трудовий та ордистичний 
регламент; допоміжні: виправно-
трудовий і судово-виконавчий рег-
ламент); і міжнародні юридико-
процедурні науки (міжнародні юри-
дико-процесуальні науки: міжнаро-
дний антикримінальний процес то-
що; міжнародні юридико-регла-
ментні науки: міжнародний ордис-
тичний, міжнародний публічний і 
міжнародний цивільний регламент); 
і полінаукові процедурні юридичні 
напрямки: юридико-процедурна те-
орія інформації. 

4. Методичні юридичні науки, за-
вданням яких є розробка складових 
частин методики боротьби із право-
порушеннями (самостійні юридико-
методичні науки: криміналістика та 
ордистика; полінаукові юридико-ме-
тодичні напрямки: юридична експе-
ртологія, юридична мікро-
об’єктологія, юридична одорологія, 
юридична медицина, юридична 
психіатрія, юридична бухгалтерія 
тощо).  

5. Регулятивні юридичні науки, які 
повинні створити належне нормати-
вно-правове врегулювання необхід-
них безделіктних сторін суспільного 
життя (внутрішні юридико-регу-
лятивні науки: податкове, бюджет-
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не, пенсійне, сімейне, житлове, вод-
не, земельне, лісне та інше право; 
міжнародні юридико-регулятивні 
науки: консульське чи дипломатич-
не, міжнародне космічне, повітряне, 
морське, екологічне та ін. право) 
(с. 129). 

6. Допоміжні юридичні науки: 
кримінологія, деонтологія, юридич-
на статистика, юридична кібернети-
ка тощо. 
У контексті поділу юридичних на-

ук на правові та неправові юридичні 
науки їх система може бути пред-
ставлена наступним чином: 

1. Правові юридичні науки:  
1.1. Регулятивні юридичні науки: 

1.1.1. Внутрішні регулятивні юри-
дичні науки. 1.1.2. Міжнародні ре-
гулятивні юридичні науки.  

1.2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки: 1.2.1. Внутрішні базисноан-
тиделіктні юридичні науки. 
1.2.2. Міжнародні базисноантиделі-
ктні юридичні науки.  

1.3. Процедурні юридичні науки: 
1.3.1. Самостійні процедурні юри-
дичні науки: 1.3.1.1. Процесуальні 
юридичні науки: 1.3.1.1. Внутрішні 
процесуальні юридичні науки. 
1.3.1.2. Міжнародні процесуальні 
юридичні науки. 1.3.1.2. Регламент-
ні юридичні науки: 1.3.1.2.1. Внут-
рішні регламентні юридичні науки. 
1.3.1.2.2. Міжнародні регламентні 
юридичні науки. 1.3.2. Полінаукові 
юридико-процедурні напрямки. 

2. Неправові юридичні науки: 
2.1. Теорологічні юридичні науки: 

2.1.1. Самостійні теорологічні юри-
дичні науки: 2.1.1.1. Внутрішні 
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теорологічні юридичні науки. 
2.1.1.2. Міжнародні теорологічні 
юридичні науки. 2.1.2. Полінаукові 
теорологічні юридичні напрямки.  

2.2. Методичні юридичні науки: 
2.2.1. Самостійні методичні юриди-
чні науки (криміналістика, ордисти-
ка). 2.2.2. Полінаукові методичні 
юридичні напрямки. 

2.3. Допоміжні юридичні науки. 
У відповідності з викладеним мо-

жна дійти висновку, що кінцевим 
завданням правових юридичних на-
ук (базисноантиделіктних, процеду-
рних та регулятивних) повинна ста-
ти розробка відповідного кодифіко-
ваного нормативно-правового акту – 
кодексу, у зв’язку з чим може бути 
запропонована й така система зако-
нодавства (права):  

1. Базисноантиделіктні кодекси:  
1.1. Внутрішні базисноантиделікт-

ні кодекси: Конституційний кодекс 
України (Конст. К України), Анти-
кримінальний кодекс України (Ан-
ти-КК України), Адміністративний 
кодекс України (Адм. К України), 
Трудовий кодекс України (Тр. К 
України), Цивільний кодекс Ук-
раїни (Цив. К України) та Арбітра-
жний кодекс України (Арб. К Укра-
їни). 

1.2. Міжнародні базисноантиделі-
ктні кодекси: Міжнародний анти-
кримінальний кодекс (Міжн. Анти-
КК), Міжнародний публічний ко-
декс (Міжн. ПК) і Міжнародний ци-
вільний кодекс (Міжн. ЦК). 

2. Процедурні кодекси:  
2.1. Внутрішні юридико-проце-

дурні кодекси: 
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2.1.1. Юридико-процесуальні ко-
декси: Конституційно-процес-
суальний кодекс України (Конст. 
ПК України), Антикримінально-
процесуальний кодекс України (Ан-
ти-КПК України), Цивільно-
процесуальний кодекс України 
(Цив. ПК України) та Арбітражно-
процесуальний кодекс України 
(Арб.ПК України). 

2.1.2. Юридико-регламентні коде-
кси:  

2.1.2.1. Основні юридико-
регламентні кодекси: Адміністрати-
вний регламент України (Адм. Р 
України), Трудовий регламент 
України (Тр. Р України) и Ордисти-
чний регламент України (Орд. Р 
України). 

2.1.2.2. Допоміжні юридико-
регламентні кодекси: Виправно-
трудовий регламент України (Випр. 
Тр. Р України) і Судово-виконавчий 
регламент України (Суд. ВР Украї-
ни). 

2.2. Міжнародні юридико-проце-
дурні кодекси:  

2.2.1. Міжнародні юридико-
процесуальні кодекси: Міжнарод-
ний антикримінально-процессуаль-
ний кодекс (Міжн. Анти-КК). 

2.2.2. Міжнародні юридико-
регламентні кодекси: Міжнародний 
ордистичний регламент (Міжн. ОР), 
Міжнародний публічний регламент 
(Міжн. ПР) і Міжнародний цивіль-
ний регламент (Міжн. ЦР) (с. 130). 

3. Регулятивні кодекси:  
3.1. Внутрішні юридико-регуля-

тивні кодекси: Податковий кодекс 
України (Подат. К України), Бю-
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джетний кодекс України (Бюд. К 
України), Пенсійний кодекс України 
(Пенс. К України), Сімейний кодекс 
України (Сім. К України), Житло-
вий кодекс України (Житл. К Украї-
ни), Водний кодекс України (Водн. 
К України), Земельний кодекс Укра-
їни (Зем. К України), Лісний кодекс 
України (Лісн. К України) тощо 
(с. 130-131). 

3.2. Міжнародні юридико-регу- 
лятивні кодекси: Консульський 
(Дипломатичний) кодекс (Конс. чи 
Дипл. К), Міжнародний космічний 
кодекс (Міжн. Косм. К), Міжнарод-
ний повітряний кодекс (Міжн. По-
віт. К), Міжнародний морський ко-
декс (Міжн. Морськ. К), Міжнарод-
ний екологічний кодекс (Міжн. 
Екол. К) та ін. 
При цьому треба зауважити, що 

система юридичних наук та система 
законодавства (права), розвиваю-
чись відносно самостійно, повинні 
бути між собою узгоджені (с. 132). 

 Кириченко Ю.О. 
Сучасна юридична 
діяльність та осві-
та: можливості ре-
формування // Ак-
туальні проблеми 
вдосконалення чин-
ного законодавства 
України. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
“Плай”, 2003. – 
Вип. ХІ. – С. 46-52. 

З урахуванням викладеного може 
бути запропонована така вдоскона-
лена система юридичних наук: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють філософські, історичні та інші 
теорологічні основи всієї системи 
юридичних наук (філософія права, 
соціологія права, теорія юриспруде-
нції, історія вітчизняної юриспруде-
нції, історія зарубіжної юриспруде-
нції, історія правових учень, порів-
няльна юриспруденція та ін.). 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, тобто науки, що мають роз-
робити правову основу (базис) для 
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боротьби з кожним із різновидів 
правопорушень, у силу чого перелік 
наук даної групи (як і перелік пра-
вопорушень) є вичерпним: консти-
туційне право, кримінальне право, 
адміністративне право, трудове пра-
во, цивільне право, арбітражне пра-
во, міжнародне кримінальне право, 
міжнародне публічно-майнове пра-
во, міжнародне приватно-публічне 
право) (с. 48). 

3. Процедурні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють нормативну процедуру бороть-
би з кожним із різновидів правопо-
рушень (загальна теорія інформації; 
процесуальні юридичні науки: кон-
ституційний процес, кримінальний 
процес, цивільний процес і госпо-
дарський процес; регламентні юри-
дичні науки: адміністративний рег-
ламент, трудовий регламент, ордис-
тичний регламент, виправно-
трудовий регламент, судово-
виконавчий регламент, міжнародно-
кримінальний регламент, міжнарод-
но-публічно-майновий регламент, 
міжнародно-приватний регламент) 
(с. 49).  

4. Методичні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що розробля-
ють окремі складові частини мето-
дики боротьби з кожним із різнови-
дів правопорушень (криміна-
лістика, ордистика). 

 5. Регулятивні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є розробка належно-
го нормативно-безделіктного врегу-
лювання необхідних сторін суспіль-
ного життя (податкове право, 
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бюджетне право, пенсійне право, 
сімейне право, житлове право, водне 
право, земельне право, надрове пра-
во, лісне право, консульське право, 
міжнародне космічне право, міжна-
родне повітряне право, міжнародне 
морське право, міжнародне екологі-
чне право тощо). 

6. Допоміжні юридичні науки, 
тобто наукові галузі, що мають 
створити інші умови щодо ефектив-
ного та раціонального правового 
врегулювання певних суспільних 
відношень або здійснення боротьби 
з тими чи іншими правопорушення-
ми (кримінологія, юридична меди-
цина, юридична психіатрія, юриди-
чна психологія, юридична бухгалте-
рія, юридична статистика, юридична 
кібернетика, юридична педагогіка та 
ін.) (с. 50). 
Викладені положення можуть ста-

ти основою для розробки нової кон-
цепції підготовки юридичних кад-
рів, коли замість спеціалізації “пра-
вознавство” і “правоохоронна дія-
льність” ввести спеціалізації “юрис-
пруденція” і “антиделіктна діяль-
ність” за єдиною кваліфікацією 
“юрист”. Перші три роки майбутні 
юристи мають отримувати кваліфі-
кацію “бакалавр юриспруденції”, а 
після цього ще протягом двох років 
– “спеціаліст юриспруденції” і “спе-
ціаліст антиделіктної діяльності”, 
причому із додатковою спеціалізаці-
єю з кожного з напрямів даної спе-
ціальності: судова діяльність, арбіт-
ражна діяльність, прокурорська дія-
льність, адвокатська діяльність, слі-
дча діяльність, ордистична діяль-
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ність тощо. Останню доцільно ще 
додатково спеціалізувати: ордист 
загальної компетенції, ордист по 
боротьбі з економічними правопо-
рушеннями, ордист по боротьбі з 
незаконним обігом наркотиків, ор-
дист по боротьбі з організованими 
правопорушеннями тощо (с. 50-51). 
Через рік після цього юристи мо-

жуть отримати кваліфікацію “ма-
гістр юриспруденції” чи “магістр 
антиделіктної діяльності”, в остан-
ньому випадку з аналогічною спеці-
алізацією. Для заняття науковою, 
законодавчою і освітянською юри-
дичною діяльністю треба мати спе-
ціалізацію “магістр юриспруденції” 
чи “магістр антиделіктної діяльнос-
ті” відповідної спеціалізації право-
застосовчої діяльності – “спеціаліст 
юриспруденції” і для будь-якої ан-
тиделіктної діяльності – “спеціаліст 
антиделіктної діяльності” відповід-
ної спеціалізації. Спеціалізація “ба-
калавр юриспруденції” не повинна 
надавати можливість займатися 
будь-якою юридичною діяльністю, 
її треба розглядати як базову для 
відповідної перепрофілізації юриста 
(с. 51).    

 Кириченко Ю.А. 
Система юридиче-
ских наук в контексте 
решения их общих 
задач // Ткач Ю.Д., 
Кириченко С.А., Ки-
риченко Ю.А., Акту-
альные проблемы 
юриспруденции: про-
должение дискус-
сии / Под ред. 

В то же время каждая из групп 
юридических наук имеет свои зада-
чи, которые, как и система юриди-
ческих наук в целом, а также иные 
связанные с этим теорологические 
проблемы юриспруденции могут 
быть представлены с различных то-
чек зрения, например, в контексте 
(с. 7): 1. Решения общих задач юри-
дических наук. 2. Деления юридиче-
ских наук на правовые и неправовые 
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А.А.Кириченко. – 
Ивано-Франковск: 
Изд-во “Плай”, 
2003. – С. 7-10. 

юридические науки. 3. Осуществле-
ния борьбы с правонарушениями. 
Основываясь на позиции А.А.Ки-

риченко, которая в этом отношении 
имела разновариантное развитие, 
систему юридических наук в кон-
тексте решения их общих задач, 
лучше всего, представить таким об-
разом: 

1. Теорологические юридические 
науки, то есть такие науки, основ-
ной задачей которых является соз-
дание философских, социологиче-
ских, политических, филологиче-
ских, исторических, психологиче-
ских и иных теоретических основ 
для эффективного и рационального 
осуществления каждого из направ-
лений юридической деятельности: 
1.1. Самостоятельные юридико-
теорологические науки: философия 
юриспруденции, политология юрис-
пруденции, социология юриспру-
денции, психология юриспруден-
ции, теорология юриспруденции, 
история отечественной юриспру-
денции, история зарубежной юрис-
пруденции, история правовых уче-
ний и др. 1.2. Полинаучные юриди-
ко-теорологические направления: 
филология юриспруденции, энцик-
лопедия юриспруденции, сравни-
тельная современная юриспруден-
ция, юридическая педагогика и др. 

2. Базисноантиделиктные юриди-
ческие науки, которые должны раз-
работать нормативно-правовую ос-
нову (базис) для эффективного и ра-
ционального проведения борьбы с 
каждым видом правонарушений: 
2.1. Внутренние базисноантиде-
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ликтные юридические науки: кон-
ституционное, антикриминальное, 
административное, трудовое, ци-
вильное и арбитражное право. 
2.2. Международные базисноанти-
деликтные юридические науки: ме-
ждународное антикриминальное, 
международное публичное и меж-
дународное цивильное право. 

3. Процедурные юридические нау-
ки, на которые возлагается задача по 
созданию нормативной процедуры 
эффективного и рационального 
осуществления борьбы с различны-
ми правонарушениями:  

3.1.Внутренние юридико-
процедурные науки: 3.1.1. Полина-
учные юридико-процедурные на-
правления: юридико-процедурная 
теория информации. 3.1.2. Процес-
суальные юридические науки: кон-
ституционный, антикриминальный, 
цивильный и арбитражный процесс. 
3.1.3. Регламентные юридические 
науки: 3.1.3.1. Основные юридико-
регламентные науки: администра-
тивный, трудовой и ордистический 
регламент (с. 8). 3.1.3.2. Вспомога-
тельные юридико-регламентные 
науки: исправительно-трудовой и 
судебно-исполнительный регла-
мент. 

3.2. Международные юридико-
процедурные науки: 3.2.1. Между-
народные юридико-процессуальные 
науки: международный антикрими-
нальный процесс. 3.2.2. Междуна-
родные юридико-регламентные нау-
ки: международный ордистический, 
международный публичный и меж-
дународный цивильный регламент.  
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4. Методические юридические 
науки, задачей которых является 
разработка составных частей мето-
дики борьбы с правонарушениями: 
4.1. Самостоятельные юридико-
методические науки: криминали-
стика и ордистика. 4.2. Полинауч-
ные юридико-методические направ-
ления: юридическая экспертология, 
юридическая микрообъектология, 
юридическая одорология, юридиче-
ская медицина, юридическая психи-
атрия, юридическая бухгалтерия и 
др.  

5. Регулятивные юридические 
науки, которые должны создать 
надлежащее нормативно-правовое 
урегулирование необходимых без-
деликтных сторон общественной 
жизни: 

5.1. Внутренние юридико-
регулятивные науки: налоговое, 
бюджетное, пенсионное, семейное, 
жилищное, водное, земельное, лес-
ное и др. право. 

5.2. Международные юридико-
регулятивные науки: консульское 
или дипломатическое, международ-
ное космическое, воздушное, мор-
ское, экологическое и другое право. 

6. Вспомогательные юридические 
науки: криминология, деонтология, 
юридическая статистика, юридиче-
ская кибернетика и др. 
Возможно и несколько иное тер-

минолого-текстуальное изложение 
данного варианта:  

1. Теорологические юридические 
науки, то есть такие науки, основ-
ной задачей которых является соз-
дание философских, социологиче-
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ских, политических, филологиче-
ских, исторических, психологиче-
ских и иных теоретических основ 
для эффективного и рационального 
осуществления любого из направле-
ний юридической деятельности (са-
мостоятельные теорологические 
юридические науки: философия 
юриспруденции, политология юрис-
пруденции, социология юриспру-
денции, психология юриспруден-
ции, теорология юриспруденции, 
история отечественной юриспру-
денции, история зарубежной юрис-
пруденции, история правовых уче-
ний и др.; полинаучные теорологи-
ческие юридические направления: 
филология юриспруденции, энцик-
лопедия юриспруденции, сравни-
тельная современная юриспруден-
ция, юридическая педагогика и др.) 
(с. 9). 

2. Базисноантиделиктные юриди-
ческие науки, которые должны раз-
работать правовую основу (базис) 
для эффективного и рационального 
ведения борьбы с любым из разно-
видностей правонарушений (внут-
ренние базисноантиделиктные юри-
дические науки: конституционное 
право, антикриминальное право, 
административное право, трудовое 
право, цивильное право, арбитраж-
ное право; международные базисно-
антиделиктные юридические науки: 
международное антикриминальное 
право, международное публичное 
право и международное цивильное 
право) (с. 9-10). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, на которые возлагается задача по 
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созданию нормативной процедуры 
эффективного и рационального 
осуществления борьбы с различны-
ми правонарушениями (внутренние 
процедурные юридические науки: 
полинаучная юридико-процедурная 
теория информации; процессуаль-
ные юридические науки: конститу-
ционный, антикриминальный, ци-
вильный и арбитражный процесс; 
регламентные юридические науки: 
основные: административный, тру-
довой и ордистический регламент; 
вспомогательные: исправительно-
трудовой и судебно-исполнитель-
ный регламент; международные 
процедурные юридические науки: 
международный антикриминальный 
процесс, международный ордисти-
ческий регламент, международный 
публичный и международный ци-
вильный регламент).  

4. Методические юридические 
науки, задачей которых является 
разработка составных частей мето-
дики борьбы с правонарушениями 
(самостоятельные методические 
юридические науки: криминалисти-
ка, ордистика; полинаучные юриди-
ко-методические направления: юри-
дическая экспертология, юридиче-
ская микрообъектология, юридиче-
ская одорология, юридическая ме-
дицина, юридическая психиатрия, 
юридическая бухгалтерия и др.).  

 5. Регулятивные юридические 
науки, которые должны создать 
надлежащее нормативно-правовое 
урегулирование необходимых без-
деликтных сторон общественной 
жизни (внутренние регулятивные 
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юридические науки: налоговое, 
бюджетное, пенсионное, семейное, 
жилищное, водное, земельное, лес-
ное и др. право; международные ре-
гулятивные юридические науки: 
консульское или дипломатическое, 
международное космическое, меж-
дународное воздушное, междуна-
родное морское, международное 
экологическое и др. право). 

6. Вспомогательные юридические 
науки (криминология, деонтология, 
юридическая статистика, юридиче-
ская кибернетика и др.) (с. 10). 

 Кириченко Ю.А. 
Система законода-
тельства и права 
// Ткач Ю.Д., Кири-
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. 10-13. 

Как видим, базисноантиделикт-
ные, процедурные и регулятивные 
юридические науки являются пра-
вовыми. Исходя из этого основным 
научным “продуктом” любой из них 
должна стать разработка соответст-
вующего кодифицированного нор-
мативно-правового акта (кодекса), 
которые могут быть систематизиро-
ваны таким образом (с. 10): 

1. Базисноантиделиктные кодексы: 
1.1. Внутренние базисноантиде-
ликтные кодексы: Конституцион-
ный кодекс Украины (Конст. К Ук-
раины), Антикриминальный кодекс 
Украины (Акти-КК Украины), Ад-
министративный кодекс Украины 
(Адм. К Украины), Трудовой кодекс 
Украины (Тр. К Украины), Цивиль-
ный кодекс Украины (Цив. К Ук-
раины) и Арбитражный кодекс Ук-
раины (Арб. К Украины) (с. 10-11). 
1.2. Международные базисноанти-
деликтные кодексы: Международ-
ный антикриминальный кодекс 
(Межд. Анти-КК), Международный 
публичный кодекс (Межд. ПК) и 
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Международный цивильный кодекс 
(Межд. ЦК). 

2. Процедурные кодексы: 
2.1. Внутренние юридико-

процедурные кодексы: 2.1.1. Юри-
дико-процессуальные кодексы: Кон-
ституционно-процессуальный ко-
декс Украины (Конст. ПК Украи-
ны), Антикриминально-процес-
суальный кодекс Украины (Анти-
КПК Украины), Цивильно-процес-
суальный кодекс Украины (Цив. ПК 
Украины) и Арбитражно-процес-
суальный кодекс Украины (Арб. ПК 
Украины). 2.1.2. Юридико-
регламентные кодексы: 2.1.2.1. Ос-
новные юридико-регламентные ко-
дексы: Административный регла-
мент Украины (Адм. Р Украины), 
Трудовой регламент Украины (Тр. Р 
Украины) и Ордистический регла-
мент Украины (Орд. Р Украины). 
2.1.2.2. Вспомогательные юридико-
регламентные кодексы: Исправи-
тельно-трудовой регламент Украи-
ны (Испр. Тр. Р Украины) и Судеб-
но-исполнительный регламент Ук-
раины (Суд. ИР Украины). 2.2. Ме-
ждународные юридико-проце-
дурные кодексы: 2.2.1. Междуна-
родные юридико-процессуальные 
кодексы: Международный антикри-
минально-процессуальный кодекс 
(Межд. Анти-КК). 2.2.2. Междуна-
родные юридико-регламентные ко-
дексы: Международный ордистиче-
ский регламент (Межд. ОР), Меж-
дународный публичный регламент 
(Межд. ПР) и Международный ци-
вильный регламент (Межд. ЦР). 
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3. Регулятивные кодексы: 
3.1. Внутренние юридико-регу-

лятивные кодексы: Налоговый ко-
декс Украины (Нал. К Украины), 
Бюджетный кодекс Украины (Бюд. 
К Украины), Пенсионный кодекс 
Украины (Пенс. К Украины), Се-
мейный кодекс Украины (Сем. К 
Украины), Жилищный кодекс Ук-
раины (Жил. К Украины), Водный 
кодекс Украины (Водн. К Украины), 
Земельный кодекс Украины (Зем. К 
Украины), Лесной кодекс Украины 
(Лес. К Украины) и др. 3.2. Между-
народные юридико-регулятивные 
кодексы: Консульский (Дипломати-
ческий) кодекс (Конс. или Дипл. К), 
Международный космический ко-
декс (Межд. Косм. К), Междуна-
родный воздушный кодекс (Межд. 
Возд. К), Международный морской 
кодекс (Межд. Морск. К), Между-
народный экологический кодекс 
(Межд. Экол. К) и др. (с. 11). 
Основываясь на данном подходе, 

можно предложить систематизацию 
правовых юридических наук, на ко-
торые и должна быть возложена за-
дача по разработке указанных ко-
дексов. Такая система может выгля-
деть таким образом (с. 11-12): 

1. Базисноантиделиктные отрасли 
права: 1.1. Внутренние базисноан-
тиделиктные отрасли права: Кон-
ституционное право Украины, Ан-
тикриминальное право Украины, 
Административное право Украины, 
Трудовой кодекс Украины, Цивиль-
ное право Украины и Арбитражное 
право Украины. 1.2. Международ-
ные базисноантиделиктные отрасли 
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права: Международное антикрими-
нальное право, Международное 
публичное право и Международное 
цивильное право. 

2. Процедурные отрасли права: 
2.1. Внутренние юридико-проце-

дурные отрасли права: 2.1.1. Юри-
дико-процессуальные отрасли пра-
ва: Конституционно-процессуаль-
ное право Украины, Антикрими-
нально-процессуальное право Ук-
раины, Цивильно-процессуаль-ное 
право Украины и Арбитражно-
процессуальное право Украины. 
2.1.2. Юридико-регламентные от-
расли права: 2.1.2.1. Основные юри-
дико-регламентные отрасли права: 
Административно-регламентное 
право Украины, Трудо-регла-
ментное право Украины и Ордо-
регламентное право Украины. 
2.1.2.2. Вспомогательные юридико-
регламентные отрасли права: Ис-
правительно-трудо-регламентное 
право Украины и Судебноисполни-
тельнн-орегламентное право Украи-
ны. 2.2. Международные юридико-
процедурные отрасли права: 2.2.1. 
Международные юридико-процес-
суальные отрасли права: Междуна-
родное антикриминально-процес-
суальное право. 2.2.2. Международ-
ные юридико-регламентные отрасли 
права: Международное ордо-
регламентное право, Международ-
ное публично-регламентное право и 
Международное цивильно-регла-
ментное право. 

3. Регулятивные отрасли права: 
3.1. Внутренние юридико-регу-

лятивные отрасли права: Налоговое 
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право Украины, Бюджетное право 
Украины, Пенсионное право Украи-
ны, Семейное право Украины, Жи-
лищное право Украины, Водное 
право Украины, Земельное право 
Украины, Лесное право Украины и 
др. 3.2. Международные юридико-
регулятивные отрасли права: Кон-
сульское (Дипломатическое) право, 
Международное космическое право, 
Международное воздушное право, 
Международное морское право, 
Международное экологическое пра-
во и др. 
Правовые юридические науки мо-

гут именоваться и по-иному, без 
упоминания слова «право», напри-
мер, Антикриминальный процесс, 
Ордистический регламент Украины, 
Международный цивильный регла-
мент и др. либо Антикриминально-
процессуальная наука, Ордо-
регламентная наука, Международ-
ная цивильно-регламентная наука и 
т.д. (с. 11).  
Однако в любом случае предло-

женные системы законодательства и 
правовых наук могут дать основу 
для совершенствования их сущест-
вующей систематизации. При этом 
система законодательства, права и 
юридических наук, развиваясь па-
раллельно, должны быть согласова-
ны между собой. Система юриспру-
денции занимает более высокую 
ступень, но, тем не менее, двигаясь 
в данном направлении, не нужно за-
бывать о необходимости согласова-
ния системы юриспруденции с сис-
темой законодательства, права и 
юридических наук в целом (с. 12).  
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 Кириченко Ю.А. 
Система юридичес-
ких наук в контексте 
их деления на право-
вые и неправовые на-
уки // Ткач Ю.Д., Ки-
риченко С.А., Кири-
ченко Ю.А. Актуаль-
ные проблемы юрис-
пруденции: продол-
жение дискуссии / 
Под ред. А.А.Ки-
риченко. – Ивано-
Франковск: Изд-во 
“Плай”, 2003. – 
С. 13. 

Логическое развитие предложен-
ной систематизации юридических 
наук, законодательства и права мо-
жет позволить прийти к выводу о 
необходимости разработки системы 
юридических наук в контексте их 
деления на правые и неправовые, 
что более целесообразно предста-
вить таким образом: 

1. Правовые юридические науки:  
1.1. Регулятивные юридические 

науки: 1.1.1. Внутренние регулятив-
ные юридические науки. 1.1.2. Ме-
ждународные регулятивные юриди-
ческие науки.  

1.2. Базисноантиделиктные юри-
дические науки: 1.2.1. Внутренние 
базисноантиделиктные юридиче-
ские науки. 1.2.2. Международные 
базисноантиделиктные юридиче-
ские науки.  

1.3. Процедурные юридические 
науки: 1.3.1. Самостоятельные про-
цедурные юридические науки: 
1.3.1.1. Процессуальные юридиче-
ские науки: 1.3.1.1. Внутренние 
процессуальные юридические нау-
ки. 1.3.1.2. Международные процес-
суальные юридические науки. 
1.3.1.2. Регламентные юридические 
науки: 1.3.1.2.1. Внутренние регла-
ментные юридические науки. 
1.3.1.2.2. Международные регла-
ментные юридические науки. 1.3.2. 
Полинаучные юридико-процедур-
ные направления. 

2. Неправовые юридические науки: 
2.1. Теорологические юридические 

науки: 2.1.1. Самостоятельные тео-
рологические юридические науки: 
2.1.1.1. Внутренние теорологиче-
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ские юридические науки. 
2.1.1.2. Международные теорологи-
ческие юридические науки. 
2.1.2. Полинаучные теорологиче-
ские юри-дические направления. 

2.2. Методические юридические 
науки: 2.2.1. Самостоятельные ме-
тодические юридические науки 
(криминалистика, ордистика). 
2.2.2. Полинаучные методические 
юридические направления. 

2.3. Вспомогательные юридиче-
ские науки (с. 13). 

 Кириченко Ю.А. 
Система юридичес-
ких наук в контексте 
решения задач борь-
бы с правонарушени-
ями // Ткач Ю.Д., Ки-
риченко С.А., Кири-
ченко Ю.А. Актуаль-
ные проблемы юрис-
пруденции: продол-
жение дискуссии / 
Под ред. А.А.Кири-
ченко. – Ивано-
Франковск: Изд-во 
“Плай”, 2003. – С. 14. 

Не трудно заметить, что все юриди-
ческие науки могут быть системати-
зированы и в контексте решения за-
дач борьбы с правонарушениями на: 

1. Общие юридические науки:  
1.1. Теорологические юридические 

науки: Самостоятельные теорологи-
ческие юридические науки: 
1.1.1.1. Внутренние теорологические 
юридические науки. 1.1.1.2. Между-
народные теорологические юридиче-
ские науки. 1.1.2. Полинаучные юри-
дико-теорологические направления.  

1.2. Вспомогательные юридичес-
кие науки: 1.2.1. Основные вспомо-
гательные юридические науки. 1.2.2. 
Полинаучные юридико-вспомо-
гательные направления.  

2. Регулятивные юридические на-
уки: 2.1. Внутренние регулятивные 
юридические науки. 

2.2. Международные регулятивные 
юридические науки.  

3. Антиделиктные юридические 
науки: 

3.1. Базисноантиделиктные юри-
дические науки: 3.1.1. Внутренние 
базисноантиделиктные юридичес-
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кие науки. 3.1.2. Международные 
базисноантиделиктные юридичес-
кие науки.  

3.2. Процедурные юридические 
науки: 3.2.1. Самостоятельные про-
цедурные юридические науки: 
3.2.1.1. Процессуальные юридичес-
кие науки: 3.2.1.1.1. Внутренние 
процессуальные юридические нау-
ки. 3.2.1.1.2. Международные про-
цессуальные юридические науки. 
3.2.1.2. Регламентные юридические 
науки: 3.2.1.2.1. Внутренние регла-
ментные юридические науки. 
3.2.1.2.2. Международные регламен-
тные юридические науки. 3.2.2. По-
линаучные юридико-процедурные 
направления.  

3.3. Методические юридические 
науки: 3.3.1. Самостоятельные юри-
дико-методические науки (кримина-
листика, ордистика). 3.3.2. Полина-
учные юридико-методические на-
правления (с. 14).  

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

Висловлені концептуальні поло-
ження дозволяють розробити прин-
ципово нову систему юридичних 
наук, яка може бути побудована за 
різними основами. Найбільше при-
кладне значення має розподіл юри-
дичних наук у контексті:   

1. Розв’язання їхніх загальних за-
вдань на (с. 4): 

1.1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто такі юридичні науки, основ-
ним завданням яких є створення фі-
лософських, соціологічних, полі-
тичних, філологічних, історичних, 
психологічних та інших теоретич-
них основ для ефективного і раціо-
нального здійснення будь-якого з 
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напрямів юридичної діяльності (са-
мостійні теорологічні юридичні на-
уки: філософія юриспруденції, полі-
тологія юриспруденції, соціологія 
юриспруденції, психологія юрис-
пруденції, теорологія юриспруден-
ції, історія вітчизняної юриспруден-
ції, історія зарубіжної юриспру-
денції, історія правових вчень та ін.; 
полінаукові теорологічні юридичні 
напрямки: філологія юриспруденції, 
енциклопедія юриспруденції, сучас-
на порівняльна юриспруденція, 
юридична педагогіка та ін.). 

1.2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, які повинні розробити право-
ву основу (базис) для ефективного і 
раціонального введення боротьби з 
будь-яким із різновидів правопору-
шень (внутрішні базисноантиделік-
тні юридичні науки: конституційне 
право, антикримінальне право, ад-
міністративне право, трудове право, 
цивільне право, арбітражне право; 
міжнародні базисноантиделіктні 
юридичні науки: міжнародне анти-
кримінальне право, міжнародне ар-
бітражне право і міжнародне циві-
льне право). 

1.3. Процедурні юридичні науки, 
на які покладається завдання зі ство-
рення нормативної процедури ефек-
тивного і раціонального здійснення 
боротьби з різними правопорушен-
нями (внутрішні процедурні юриди-
чні науки: теорія антиделіктної ін-
формації; процесуальні юридичні 
науки: конституційний, анти-
кримінальний, цивільний та арбіт-
ражний процес; регламентні юриди-
чні науки: основні: адміністратив-
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ний, трудовий та ордистичний рег-
ламент; допоміжні: виправно-
трудовий і судово-виконавчий рег-
ламент; міжнародні процедурні 
юридичні науки: міжнародний ан-
тикримінальний процес, міжнарод-
ний ордистичний регламент, міжна-
родний арбітражний і міжнародний 
цивільний регламент) (с. 5).  

1.4. Методичні юридичні науки, за-
вданням яких є розробка складових 
частин методики боротьби з правопо-
рушеннями (самостійні методичні 
юридичні науки: криміналістика, ор-
дистика; полінаукові методичні юри-
дичні напрямки: юридична експерто-
логія, юридична мікрооб’єктологія, 
юридична одорологія, юридична ме-
дицина, юридична психіатрія, юриди-
чна бухгалтерія та ін.).  

1.5. Регулятивні юридичні науки, 
які повинні створити належне нор-
мативно-правове врегулювання не-
обхідних безделіктних сторін суспі-
льного життя (внутрішні регулятив-
ні юридичні науки: податкове, бю-
джетне, пенсійне, сімейне, житлове, 
водне, земельне, лісне23, повітряне 
та ін. право; міжнародні регулятивні 
юридичні науки: консульське або 
дипломатичне, міжнародне косміч-
не, міжнародне повітряне, міжнаро-
дне морське, міжнародне екологічне 
та ін. право). 

1.6. Допоміжні юридичні науки 
(кримінологія, деонтологія, юриди-
чна статистика, юридична кіберне-
тика та ін.). 

 

                                                 
23Офіційно даний кодекс іменується лісовим. У такому разі треба й Водний ко-
декс України іменувати водяним, що уявляється не досить коректним.   
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2. Здійснення антиделіктної діяль-
ності на: 

2.1. Загальні юридичні науки: 
2.1.1. Теорологічні юридичні нау-

ки: самостійні теорологічні юриди-
чні науки, внутрішні теорологічні 
юридичні науки, міжнародні теоро-
логічні юридичні науки, полінаукові 
теорологічні напрямки.  

2.1.2. Допоміжні юридичні науки: 
самостійні допоміжні юридичні на-
уки, полінаукові допоміжні напрям-
ки.  

2.1.3. Регулятивні юридичні науки: 
внутрішні регулятивні юридичні на-
уки, міжнародні регулятивні юри-
дичні науки.  

2.2. Антиделіктні юридичні науки: 
2.2.1. Базисноантиделіктні юриди-

чні науки: внутрішні базисноанти-
деліктні юридичні науки, міжнарод-
ні базисноантиделіктні юридичні 
науки.  

2.2.2. Процедурні юридичні науки: 
самостійні процедурні юридичні на-
уки (процесуальні юридичні науки: 
внутрішні процесуальні юридичні 
науки, міжнародні процесуальні 
юридичні науки; регламентні юри-
дичні науки: внутрішні регламентні 
юридичні науки, міжнародні регла-
ментні юридичні науки), полінауко-
ві процедурні напрямки.  

2.2.3. Методичні юридичні науки: 
самостійні методичні науки, поліна-
укові методичні напрямки. 

3. Розподілу юридичних наук на 
правові і неправові науки:  

3.1. Правові юридичні науки:  
3.1.1. Регулятивні юридичні науки: 

внутрішні регулятивні юридичні на-
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уки, міжнародні регулятивні юри-
дичні науки.  

3.1.2. Базисноантиделіктні юриди-
чні науки: внутрішні базисноанти-
деліктні юридичні науки, міжнарод-
ні базисноантиделіктні юридичні 
науки (с. 6).  

3.1.3. Процедурні юридичні науки: 
самостійні процедурні юридичні на-
уки (процесуальні юридичні науки: 
внутрішні процесуальні юридичні 
науки, міжнародні процесуальні 
юридичні науки; регламентні юри-
дичні науки: внутрішні регламентні 
юридичні науки, міжнародні регла-
ментні юридичні науки), полінауко-
ві процедурні юридичні напрямки. 

3.2. Неправові юридичні науки:  
3.2.1. Теорологічні юридичні нау-

ки: самостійні теорологічні юриди-
чні науки (внутрішні теорологічні 
юридичні науки, міжнародні теоро-
логічні юридичні науки), полінауко-
ві теорологічні юридичні напрямки.  

3.2.2. Методичні юридичні науки: 
самостійні методичні юридичні нау-
ки, полінаукові методичні юридичні 
напрямки.  

3.2.3. Допоміжні юридичні науки. 
Як бачимо, базисноантиделіктні, 

процедурні і регулятивні юридичні 
науки є правовими і основним нау-
ковим “продуктом” будь-якою з них 
повинна стати розробка відповідно-
го нормативно-правового акту (ко-
дексу). 
Існуючі удосконалені і можливі 

нові кодекси можуть бути система-
тизовані таким чином: 

1. Базисноантиделіктні кодекси: 
1.1. Внутрішні базисноантиделіктні 
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кодекси: Конституційний кодекс 
України (Конст. К України), Анти-
кримінальний кодекс України (Ан-
тикрим. К України), Адміністратив-
ний кодекс України (Адм. К Украї-
ни), Трудовий кодекс України 
(Труд. К України), Цивільний ко-
декс України (Цив. К України) та 
Арбітражний кодекс України (Арб. 
К України). 1.2. Міжнародні базис-
ноантиделіктні кодекси: Міжнарод-
ний антикримінальний кодекс 
(Міжн. Антикрим. К), Міжнародний 
арбітражний кодекс (Міжн. Арб. К) і 
Міжнародний цивільний кодекс 
(Міжн. Цив. К). 

2. Процедурні кодекси:  
2.1. Внутрішні процедурні кодекси:  
2.1.1. Процесуальні кодекси: Кон-

ституційно-процесуальний кодекс 
України (Конст. ПК України), Ан-
тикримінально-процесуальний ко-
декс України (Антикрим. ПК Украї-
ни), Цивільно-процесуальний ко-
декс України (Цив. ПК України) та 
Арбітражно-процесуальний кодекс 
України (Арб. ПК України).  

2.1.2. Регламентні кодекси: 2.1.2.1. 
Основні регламентні кодекси: Адмі-
но-регламентний кодекс України 
(Адм. РК України), Трудо-
регламентний кодекс України (Труд. 
РК України) та Ордистично-
регламентний кодекс України (Орд. 
РК України). 2.1.2.2. Допоміжні рег-
ламентні кодекси: Виправно-трудо-
регламентний кодекс України (Ви-
пр. Труд. РК України) і Судово-
виконавчо-регламентний кодекс 
України (Суд. Вик. РК України). 

2.2. Міжнародні процедурні кодекси: 
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2.2.1. Міжнародні процесуальні 
кодекси: Міжнародний антикримі-
нально-процесуальний кодекс 
(Міжн. Антикрим. К) та ін. (с. 7). 

2.2.2. Міжнародні регламентні коде-
кси: Міжнародний ордистично-
регламентний кодекс (Міжн. Орд. 
РК), Міжнародний арбітражно-
регламентний кодекс (Міжн. Арб. РК) 
і Міжнародний цивільно-регламент-
ний кодекс (Міжн. Цив. РК). 

3. Регулятивні кодекси:  
3.1. Внутрішні регулятивні кодек-

си: Податковий кодекс України 
(Под. К України), Бюджетний ко-
декс України (Бюдж. К України), 
Пенсійний кодекс України (Пенс. К 
України), Сімейний кодекс України 
(Сім. К України), Житловий кодекс 
України (Житл. К України), Водний 
кодекс України (Водн. К України), 
Земельний кодекс України (Зем. К 
України), Лісний кодекс України 
(Лісн. К України), Повітряний ко-
декс України (Пов. К України) та ін. 

3.2. Міжнародні регулятивні кодек-
си: Консульський (Дипломатичний) 
кодекс (Конс. або Дипл. К), Міжнаро-
дний космічний кодекс (Міжн. Косм. 
К), Міжнародний повітряний кодекс 
(Міжн. Пов. К), Міжнародний морсь-
кий кодекс (Міжн. Морськ. К), Між-
народний екологічний кодекс (Міжн. 
Екол. К) та ін. 
З урахуванням викладеного, можна 

запропонувати й систематизацію 
правових юридичних наук, яка може 
виглядати таким чином: 

1. Базисноантиделіктні галузі права:  
1.1. Внутрішні базисноантиделік-

тні галузі права: Конституційне 
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право України, Антикримінальне 
право України, Адміністративне 
право України, Трудове право Укра-
їни, Цивільне право України та Ар-
бітражне право України.  

1.2. Міжнародні базисноантиделік-
тні галузі права: Міжнародне анти-
кримінальне право, Міжнародне ар-
бітражне право і Міжнародне циві-
льне право. 

2. Процедурні галузі права:  
2.1. Внутрішні процедурні галузі 

права:  
2.1.1. Процесуальні галузі права: 

Конституційно-процесуальне право 
України, Антикримінально-проце-
суальне право України, Цивільно-
процесуальне право України та Ар-
бітражно-процесуальне право Укра-
їни.  

2.1.2. Регламентні галузі права:  
2.1.2.1. Основні регламентні галузі 

права: Адміністративно-регламент-
не право України, Трудо-регламент-
не право України та Ордистично-
регламентне право України. 

 2.1.2.2. Допоміжні регламентні га-
лузі права: Виправно-трудо-регла-
ментне право України і Судово-
виконавчо-регламентне України.  

2.2. Міжнародні процедурні галузі 
права: 2.2.1. Міжнародні процесуа-
льні галузі права: Міжнародне анти-
кримінально-процесуальне право 
та ін.  

2.2.2. Міжнародні регламентні га-
лузі права: Міжнародне ордистично-
регламентне право, Міжнародне ар-
бітражно-регламентне право і Між-
народне цивільно-регламентне пра-
во (с. 8). 
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3. Регулятивні галузі права: 3.1. 
Внутрішні регулятивні галузі права: 
Податкове право України, Бюджет-
не право України, Пенсійне право 
України, Сімейне право України, 
Житлове право України, Водне пра-
во України, Земельне право Украї-
ни, Лісне право України, Повітряне 
право України та ін. 3.2. Міжна-
родні регулятивні галузі права: Кон-
сульське (Дипломатичне) право, 
Міжнародне космічне право, Між-
народне повітряне право, Міжнаро-
дне морське право, Міжнародне 
екологічне право та ін. 
Правові юридичні науки та відпо-

відні кодекси можуть іменуватися і 
без згадки відповідно слів “право” 
чи “кодекс”, наприклад, Антикримі-
нальний процес України, Ордистич-
ний регламент України, Міжнарод-
ний антикримінальний процес, 
Міжнародний цивільний регламент 
та ін. (с. 9). 

 Кириченко Ю.О. 
Висновки // Кири-
ченко С.А., Кири-
ченко Ю.О., Ткач 
Ю.Д. Основи одо-
рології: Лекція №10 
/ За ред. О.А.Ки-
риченка. – К.: РВВ 
КІВС, 2003. – 
С. 37-43.  

Міжнауковий статус юридичної 
одорології, яка має охопити при-
наймні криміналістичну та ордисти-
чну одорологію, краще за все пред-
ставити на основі систематизації 
юридичних наук в залежності від їх 
поділу на правові та неправові: 

1. Правові юридичні науки: 
1.1. Регулятивні юридичні науки, 

які повинні створити належне нор-
мативно-правове врегулювання не-
обхідних безделіктних сторін суспі-
льного життя (внутрішні юридико-
регулятивні науки: податкове, бюд-
жетне, пенсійне, сімейне, житлове, 
водне, земельне, лісне та інше пра-
во; міжнародні юридико-
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регулятивні науки: консульське чи 
дипломатичне, міжнародне косміч-
не, повітряне, морське, екологічне 
та ін. право). 

1.2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, які мають розробити норма-
тивно-правову основу (базис) щодо 
ефективного і раціонального веден-
ня боротьби з будь-яким різновидом 
правопорушень (внутрішні базисно-
антиделіктні юридичні науки: кон-
ституційне, антикримінальне, адмі-
ністративне, трудове, цивільне та 
арбітражне право; міжнародні бази-
сноантиделіктні юридичні науки: 
міжнародне антикримінальне, між-
народне публічне і міжнародне ци-
вільне право). 

1.3. Процедурні юридичні науки, 
на які має бути покладене завдання з 
розробки нормативно-правової про-
цедури ефективного і раціонального 
здійснення боротьби з різними ви-
дами правопорушень (самостійні 
процедурні науки: внутрішні юри-
дико-процедурні науки (процесуа-
льні юридичні науки: конституцій-
ний, антикримінальний, цивільний 
та арбітражний процес; регламентні 
юридичні науки: основні: адмініст-
ративний, трудовий та ордистичний 
регламент; допоміжні: виправно-
трудовий і судово-виконавчий рег-
ламент); і міжнародні юридико-
процедурні науки (міжнародні юри-
дико-процесуальні науки: міжнаро-
дний антикримінальний процес то-
що; міжнародні юридико-рег-
ламентні науки: міжнародний орди-
стичний, міжнародний публічний і 
міжнародний цивільний регламент); 
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і полінаукові процедурні юридичні 
напрямки: юридико-процедурна те-
орія інформації) (с. 42). 

2. Неправові юридичні науки:  
2.1. Теорологічні юридичні науки, 

тобто такі науки, основним завдан-
ням яких є створення філософських, 
соціологічних, політологічних, фі-
лологічних, історичних, психологіч-
них і теоретичних основ для ефек-
тивного та раціонального здійснен-
ня будь-якого з напрямків юридич-
ної діяльності (самостійні юридико-
теоро-логічні науки: філософія 
юриспруденції, політологія юрис-
пруденції, соціологія юриспруден-
ції, психологія юриспруденції, тео-
рологія юриспруденції, історія віт-
чизняної юриспруденції, історія за-
рубіжної юриспруденції, історія 
правових вчень та ін.; полінаукові 
юридико-теорологічні напрямки: 
філологія юриспруденції, енцикло-
педія юриспруденції, порівняльна 
сучасна юриспруденція, юридична 
педагогіка та ін.) (с. 42-43). 

2.2. Методичні юридичні науки, за-
вданням яких є розробка складових 
частин методики боротьби із право-
порушеннями (самостійні юридико-
методичні науки: криміналістика та 
ордистика; полінаукові юридико-
методичні напрямки: юридична екс-
пертологія, юридична мікро-
об’єктологія, юридична одорологія, 
юридична медицина, юридична пси-
хіатрія, юридична бухгалтерія тощо).  

2.3. Допоміжні юридичні науки: 
кримінологія, деонтологія, юридич-
на статистика, юридична кібернети-
ка тощо. 
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Як бачимо, юридична одорологія 
вказана поряд з іншими полінауко-
вими юридико-методичними напря-
мами, що характеризує її як непра-
вову, методичну та антиделіктну су-
купність наукових знань (с. 43). 

 Кириченко Ю.О. 
Нові погляди на 
поняття, об’єкти і 
систему юридич-
них наук // Актуа-
льні проблеми вдо-
сконалення чинно-
го законодавства 
України. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
“Плай”, 2004. – 
Вип. XІІ. – С. 17-
19.  

Так, у контексті вирішення загаль-
них завдань система юридичних на-
ук може виглядати так: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто такі науки, основним завдан-
ням яких є створення філософських, 
соціологічних, політологічних, фі-
лологічних, історичних, психологіч-
них і теоретичних основ для ефек-
тивного та раціонального здійснен-
ня будь-якого з напрямків юридич-
ної діяльності (законотворчої, пра-
возастосувальної, правоохоронної, 
юридико-наукової, юридико-педаго-
гічної чи юридико-освітянської): 
1.1. Самостійні юридико-теоро-
логічні науки: філософія юриспру-
денції, політологія юриспруденції, 
соціологія юриспруденції, психоло-
гія юриспруденції, теорологія юрис-
пруденції, історія вітчизняної юрис-
пруденції, історія зарубіжної юрис-
пруденції, історія правових вчень та 
ін. 1.2. Полінаукові юридико-
теорологічні напрямки: філологія 
юриспруденції, енциклопедія юрис-
пруденції, порівняльна сучасна 
юриспруденція, юридична педагогі-
ка та ін. 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, які мають розробити норма-
тивно-правову основу (базис) щодо 
ефективного і раціонального веден-
ня боротьби з будь-яким різновидом 
правопорушень: 2.1. Внутрішні 
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базисноантиделіктні юридичні нау-
ки: конституційне, антикриміналь-
не, адміністративне, трудове, циві-
льне та арбітражне право. 2.2. Між-
народні базисноантиделіктні юри-
дичні науки: міжнародне антикри-
мінальне, міжнародне публічне і 
міжнародне цивільне право. 

3. Процедурні юридичні науки, на 
які має бути покладене завдання з 
розробки нормативно-правової про-
цедури ефективного і раціонального 
здійснення боротьби із різними ви-
дами правопорушень: 

3.1. Самостійні юридико-проце-
дурні науки: 

3.1.1. Внутрішні юридико-проце-
дурні науки.  

3.1.1.1. Процесуальні юридичні 
науки: конституційний, антикримі-
нальний, цивільний та арбітражний 
процес.  

3.1.1.2. Регламентні юридичні науки: 
3.1.1.2.1. Основні юридико-

регламентні науки: адміністратив-
ний, трудовий та ордистичний рег-
ламент. 

3.1.1.2.2. Допоміжні юридико-
регламентні науки: виправно-
трудовий і судово-виконавчий рег-
ламент. 

3.1.2. Міжнародні юридико-
процедурні науки:  

3.1.2.1. Міжнародні юридико-
процесуальні науки: міжнародний 
антикримінальний процес тощо. 

3.1.2.2. Міжнародні юридико-
регламентні науки: міжнародний 
ордистичний, міжнародний публіч-
ний і міжнародний цивільний рег-
ламент.  
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3.2. Полінаукові юридико-проце-
дурні напрямки: юридико-
процедурна теорія інформації. 

4. Методичні юридичні науки, за-
вданням яких є розробка складових 
частин методики боротьби з право-
порушеннями: 

4.1. Самостійні юридико-мето-
дичні науки: криміналістика та ор-
дистика. 

4.2. Полінаукові юридико-мето-
дичні напрямки: юридична експер-
тологія, юридична мікрооб’єкто-
логія, юридична одорологія, юриди-
чна медицина, юридична психіатрія, 
юридична бухгалтерія тощо.  

5. Регулятивні юридичні науки, які 
повинні створити належне нормати-
вно-правове врегулювання необхід-
них безделіктних сторін суспільного 
життя: 

5.1. Внутрішні юридико-регуля-
тивні науки: податкове, бюджетне, 
пенсійне, сімейне, житлове, водне, 
земельне, лісне та інше право. 

5.2. Міжнародні юридико-регулят-
ивні науки: консульське чи дипло-
матичне, міжнародне космічне, по-
вітряне, морське, екологічне та ін. 
право. 

6. Допоміжні юридичні науки: 
кримінологія, деонтологія, юридич-
на статистика, юридична кібернети-
ка тощо. 
Система юридичних наук в кон-

тексті розв’язання завдань боротьби 
з правопорушеннями може мати та-
кий вигляд: 

1. Загальні юридичні науки:  
1.1. Теорологічні юридичні науки 

(самостійні (внутрішні теорологічні 
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юридичні науки; міжнародні теороло-
гічні юридичні науки) і полінаукові 
юридико-теорологічні напрямки).  

1.2. Допоміжні юридичні науки 
(самостійні допоміжні юридичні на-
уки; полінаукові юридико-допо-
міжні напрямки).  

2. Регулятивні юридичні науки 
(внутрішні регулятивні юридичні 
науки; міжнародні регулятивні юри-
дичні науки).  

3. Антиделіктні юридичні науки:  
3.1. Базисноантиделіктні юридичні 

науки (внутрішні базисноантиделік-
тні юридичні науки і міжнародні ба-
зисноантиделіктні юридичні науки). 

3.2. Процедурні юридичні науки 
(самостійні процедурні юридичні 
науки (процесуальні юридичні науки: 
внутрішні процесуальні юридичні на-
уки, міжнародні процесуальні юриди-
чні науки; регламентні юридичні нау-
ки: внутрішні регламентні юридичні 
науки, міжнародні регламентні юри-
дичні науки) і полінаукові юридико-
процедурні напрямки). 

3.3. Методичні юридичні науки 
(самостійні юридико-методичні на-
уки: криміналістика, ордистика; і 
полінаукові юридико-методичні на-
прямки).  

 Кириченко Ю.А. 
Основы теорологии 
юриспруденции         
// Кириченко Ю.А., 
Огородник А.П., 
Ткач Ю.Д. Теоро-
логия и частные 
проблемы юрис-
пруденции: при-
глашение к дискус-

Изложенные концептуальные 
положения позволяют разработать 
принципиально новую систему юри-
дических наук, которая может быть 
построена по различным основа-
ниям.  

Наибольшее научное и приклад-
ное значение имеет классификаци-
онное деление юридических наук в 
контексте:   
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сии / Под научн. 
ред. А.А.Кири-
ченко. – Ивано-
Франковск: Изд-во 
“Плай”, 2003. –  
С. 3-11. 

1. Проведения юридической дея-
тельности в целом на:  

1.1. Теорологические юридиче-
ские науки, то есть такие юридиче-
ские науки, основной задачей кото-
рых является создание философ-
ских, социологических, политиче-
ских, филологических, историче-
ских, психологических и иных тео-
ретических основ для качественно-
го, эффективного и рационального 
осуществления каждого из направ-
лений юридической деятельности 
(мононаучные теорологические 
юридические науки: философия 
юриспруденции, политология юрис-
пруденции, социология юриспру-
денции, психология юриспруден-
ции, теорология юриспруденции, 
история отечественной юрис-
пруденции, история зарубежной 
юриспруденции и др.; полинаучные 
теорологические юридические на-
правления: филология юриспруден-
ции, энциклопедия юриспруденции, 
современная сравнительная юрис-
пруденция, юридическая педагогика 
и др.) (с. 5). 

1.2. Базисноантиделиктные юри-
дические науки, которые призваны 
разработать нормативно-правовую 
основу (базис) для качественного, 
эффективного и рационального про-
ведения борьбы с правонарушения-
ми (осуществления антиделиктной 
(внутренние базисноантиделиктные 
юридические науки: конституцион-
ное право, антикриминальное право, 
административное право, трудовое 
право (с. 5), цивильное право, ар-
битражное право; международные 



 209

базисноантиделиктные юридиче-
ские науки: международное анти-
криминальное право, международ-
ное арбитражное право, междуна-
родное цивильное право). 

1.3. Процедурные юридические 
науки, на которые возлагается зада-
ча по созданию нормативно-
правовой регламентации (процедур-
ной формы) качественного, эффек-
тивного и рационального осуществ-
ления борьбы с правонарушениями 
(полинаучные процедурные направ-
ления: теория антиделиктной ин-
формации; мононаучные процедур-
ные юридические науки: внутрен-
ние процедурные юридические нау-
ки: процессуальные юридические 
науки: конституционно-процес-
суальное, антикриминально-процес-
суальное, цивильно-процессуальное, 
арбитражно-процессуальное право; 
регламентные юридические науки: 
основные: админо-регламентное, 
трудо-регламентное и ордисто-
регламентное право; вспомога-
тельные: исправительно-трудо-рег-
ламентное и судебно-исполни-
тельно-регламентное право; между-
народные процедурные юридиче-
ские науки: процессуальные юриди-
ческие науки: международное анти-
криминально-процесссуальное пра-
во; регламентные юридические нау-
ки: международное ордисто-
регламентное право, международное 
арбитражно-регламентное и между-
народное цивильно-регламентное 
право).  

1.4. Методические юридические 
науки, задачей которых является 
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разработка составных частей глас-
ной и негласной методики борьбы с 
правонарушениями (мононаучные 
методические юридические науки: 
криминалистика, ордистика; поли-
научные методические юридические 
направления (с. 6): юридическая 
экспертология, юридическая микро-
объектология, юридическая одоро-
логия, юридическая медицина, юри-
дическая психиатрия, юридическая 
бухгалтерия и др.).  

1.5. Регулятивные юридические 
науки, которые призваны создать 
надлежащее нормативно-правовое 
урегулирование необходимых без-
деликтных сторон общественной 
жизни (внутренние регулятивные 
юридические науки: бюджетное, на-
логовое, страховое, пенсионное, се-
мейное, жилищное, земельное, лес-
ное, водное, ископаемое, атмосфер-
ное, строительное и др. право; меж-
дународные регулятивные юридиче-
ские науки: консульское или дипло-
матическое, международное косми-
ческое, международное воздушное, 
международное морское (с. 7), меж-
дународное экологическое, между-
народное образовательное, между-
народное атмосферное, межнацио-
нально-этническое и др. право). 

1.6. Вспомогательные юридиче-
ские науки (криминология, юриди-
ческая деонтология, юридическая 
статистика, юридическая киберне-
тика и др.). 

2. Осуществления антиделиктной 
деятельности на: 

2.1. Антиделиктные юридические 
науки: 



 211

2.1.1. Базисноантиделиктные 
юридические науки: внутренние ба-
зисноантиделиктные юридические 
науки, международные базисноан-
тиделиктные юридические науки.  

2.1.2. Процедурные юридические 
науки: мононаучные процедурные 
юридические науки (процессуаль-
ные юридические науки: внутрен-
ние процессуальные юридические 
науки, международные процессу-
альные юридические науки; регла-
ментные юридические науки: внут-
ренние регламентные юридические 
науки, международные регламент-
ные юридические науки), полинауч-
ные процедурные юридические на-
правления (с. 8).  

2.1.3. Методические юридиче-
ские науки: мононаучные методиче-
ские юридические науки, полинауч-
ные методические юридические на-
правления. 

2.2. Безделиктные юридические 
науки: 

2.2.1. Теорологические юридиче-
ские науки: мононаучные теороло-
гические юридические науки, внут-
ренние теорологические юридиче-
ские науки, международные теоро-
логические юридические науки, по-
линаучные теорологические юриди-
ческие направления.  

2.2.2. Регулятивные юридические 
науки: внутренние регулятивные 
юридические науки, международ-
ные регулятивные юридические 
науки.  

2.2.3. Вспомогательные юриди-
ческие науки: мононаучные вспомо-
гательные юридические науки, 
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полинаучные вспомогательные юри-
дические направления.  

3. Осуществления правотворче-
ской деятельности:  

3.1. Правовые юридические нау-
ки:  

3.1.1. Регулятивные юридические 
науки: внутренние регулятивные 
юридические науки, международ-
ные регулятивные юридические 
науки.  

3.1.2. Базисноантиделиктные 
юридические науки: внутренние ба-
зисноантиделиктные юридические 
науки, международные базисноан-
тиделиктные юридические науки.  

3.1.3. Процедурные юридические 
науки: мононаучные процедурные 
юридические науки (процессуаль-
ные юридические науки: внутрен-
ние процессуальные юридические 
науки, международные процессу-
альные юридические науки; регла-
ментные юридические науки: внут-
ренние регламентные юридические 
науки, международные регламент-
ные юридические науки), полинауч-
ные процедурные юридические на-
правления (с. 8). 

3.2. Внеправовые юридические 
науки:  

3.2.1. Теорологические юридиче-
ские науки: мононаучьные теороло-
гические юридические науки (внут-
ренние теорологические юридиче-
ские науки, международные теоро-
логические юридические науки), 
полинаучные теорологические юри-
дические направления.  

3.2.2. Методические юридиче-
ские науки: мононаучные методиче-
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ские юридические науки, полинауч-
ные методические юридические на-
правления.  

3.2.3. Вспомогательные юриди-
ческие науки: мононаучные вспомо-
гательные юридические науки, по-
линаучные вспомогательные юри-
дические направления. 

Как видим, базисноантиделикт-
ные, процедурные и регулятивные 
юридические науки являются право-
выми и основным научным “продук-
том” каждой из них должна стать 
разработка соответствующего коди-
фицированного нормативно-право-
вого акта, то есть кодекса, которые 
также могут быть систематизированы 
соответствующим образом. 

Классификация кодексов в кон-
тексте выполнения общих задач 
правовых юридических наук:  

1. Базисноантиделиктные кодексы: 
1.1. Внутренние базисноантиде-

ликтные кодексы: Конституцион-
ный кодекс Украины (Конст. К Ук-
раины), Антикриминальный кодекс 
Украины (Антикрим. К Украины), 
Административный кодекс Украины 
(Адм. К Украины), Трудовой кодекс 
Украины (Труд. К Украины), Ци-
вильный кодекс Украины (Цив. К 
Украины) и Арбитражный кодекс 
Украины (Арб. К Украины).  

1.2. Международные базисноан-
тиделиктные кодексы: Междуна-
родный антикриминальный кодекс 
(Межд. Антикрим. К), Между-
народный арбитражный кодекс 
(Межд. Арб. К) и Международный 
цивильный кодекс (Межд. Цив. К). 

2. Процедурные кодексы:  
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2.1. Внутренние процедурные ко-
дексы:  

2.1.1. Процессуальные кодексы: 
Конституционно-процессуальный 
кодекс Украины (Конст. ПК Украи-
ны), Антикриминально-процес-
суальный кодекс Украины (Анти-
крим. ПК Украины), Цивильно-
процессуальный кодекс Украины 
(Цив. ПК Украины) и Арбитражно-
процессуальный кодекс Украины 
(Арб. ПК Украины).  

2.1.2. Регламентные кодексы: 
2.1.2.1. Основные регламентные ко-
дексы: Админо-регламентный ко-
декс Украины (Адм. РК Украины), 
Трудо-регламентный кодекс Украи-
ны (Труд. РК Украины) и Ордисто-
регламентный кодекс Украины 
(Орд. РК Украины). 2.1.2.2. Вспомо-
гательные регламентные кодексы: 
Исправительно-трудо-регламентный 
кодекс Украины (Испр. Труд. РК 
Украины) и Судебно-исполнитель-
но-регламентный кодекс право Ук-
раины (Суд. Исп. РК Украины). 

2.2. Международные процедур-
ные кодексы (с. 9): 

2.2.1. Международные процессу-
альные кодексы: Международный 
антикриминально-процессуальный 
кодекс (Межд. Антикрим. К). 

2.2.2. Международные регла-
ментные кодексы: Международный 
ордисто-регламентный кодекс 
(Межд. Орд. РК), Международный 
арбитражно-регламентный кодекс 
(Межд. Арб. РК) и Международный 
цивильно-регламентный кодекс 
(Межд. Цив. РК). 

3. Регулятивные кодексы:  
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3.1. Внутренние регулятивные 
кодексы: Бюджетный кодекс Ук-
раины (Бюдж. К Украины), Налого-
вый кодекс Украины (Налог. К Ук-
раины), Пенсионный кодекс Украи-
ны (Пенс. К Украины), Страховой 
кодекс Украины (Страхов. К Украи-
ны), Семейный кодекс Украины 
(Сем. К Украины), Жилищный ко-
декс Украины (Жил. К Украины), 
Водный кодекс Украины (Водн. К 
Украины), Земельный кодекс Ук-
раины (Зем. К Украины), Лесной 
кодекс Украины (Лесн. К Украины), 
Ископаемый кодекс Украины (Ис-
коп. К Украины), Атмосферный ко-
декс Украины (Атмосф. К Украины) 
и др.  

3.2. Международные регулятив-
ные кодексы: Консульский (Дипло-
матический) кодекс (Конс. или Дипл. 
К), Международный космический 
кодекс (Межд. Косм. К), Междуна-
родный атмосферный кодекс (Межд. 
Атмосф. К), Международный мор-
ской кодекс (Межд. Морск. К), Меж-
дународный экологический кодекс 
(Межд. Экол. К) и др. 

Основываясь на данном подходе, 
можно предложить и классифика-
цию правовых юридических наук в 
контексте решения их общих задач, 
которая может быть представлена 
таким образом: 

1. Базисноантиделиктные отрасли 
права: 1.1. Внутренние базисноанти-
деликтные отрасли права: Консти-
туционное право Украины, Анти-
криминальное право Украины, Ад-
министративное право Украины, 
Трудовое право Украины, Цивиль-
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ное право Украины и Арбитражное 
право Украины. 1.2. Международ-
ные базисноантиделиктные отрасли 
права: Международное антикрими-
нальное право, Международное ар-
битражное право и Международное 
цивильное право. 

2. Процедурные отрасли права: 
2.1. Внутренние процедурные от-
расли права: 2.1.1. Процессуальные 
отрасли права: Конституционно-
процессуальное право Украины, 
Антикриминально-процессуальное 
право Украины, Цивильно-процес-
суальное право Украины и Арбит-
ражно-процессуальное право Ук-
раины. 2.1.2. Регламентные отрасли 
права: 2.1.2.1. Основные регламент-
ные отрасли права: Админо-
регламентное право Украины, Тру-
до-регламентное право Украины и 
Ордисто-регламентное право Ук-
раины. 2.1.2.2. Вспомогательные 
регламентные отрасли права: Ис-
правительно-трудо-регламентное 
право Украины и Судебно-
исполнительно-регламентное Ук-
раины. 2.2. Международные проце-
дурные отрасли права: 2.2.1. Меж-
дународные процессуальные отрас-
ли права: Международное антикри-
минально-процессуальное право. 
2.2.2. Международные регламент-
ные отрасли права: (с.10) Междуна-
родное ордисто-регламентное право, 
Международное арбитражно-рег-
ламентное право и Международное 
цивильно-регламентное право. 

3. Регулятивные отрасли права: 
3.1. Внутренние регулятивные от-
расли права: Бюджетное, Налоговое, 
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Семейное, Жилищное, Пенсионное, 
Страховое, Земельное, Водное, Лес-
ное, Ископаемое, Атмосферное, Об-
разовательное и иное право Украи-
ны. 3.2. Международные регулятив-
ные отрасли права: Консульское 
(Дипломатическое) право, Между-
народное космическое право, Меж-
дународное атмосферное право, 
Международное морское право, 
Международное экологическое пра-
во и др. 
Правовые юридические науки мо-

гут именоваться и без упоминания 
слова “право”, например, Антикри-
минальный процесс, Ордистический 
регламент, Международный ци-
вильный регламент и др. Это, с од-
ной стороны, нарушает логику тер-
минологической концепции, а, с 
другой стороны, выглядит более 
простым. Какой из предложенных 
вариантов является наиболее обос-
нованным, видимо, должны указать 
результаты научной дискуссии 
(с. 11).  

 Кириченко Ю.А. 
Послесловие              
// Ткач Ю.Д., Кири-
ченко С.А., Кири-
ченко Ю.А. Систе-
матизация литера-
турных данных о 
предмете и системе 
криминалистики: 
Учеб.-справ. посо-
бие. В 3 ч. / Под 
ред. проф. А.А.Ки-
риченко. – Ивано-
Франковск: Изд-во 
“Плай”, 2004. – 

Система юридических наук в це-
лом, как полагает Ю.А.Кириченко, 
может быть представлена по не-
скольким классификационным ос-
нованиям, наибольшее теоретиче-
ское и практическое значение из ко-
торых представляют следующие: 
А. Система юридических наук в 

контексте решения их общих задач: 
1. Теорологические юридические 

науки, то есть такие науки, основ-
ной задачей которых является соз-
дание философских, социологиче-
ских, политических, филологиче-
ских, исторических, психологиче-
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Ч. 1: Библиография. 
– С. 48-65. 

ских и иных теоретических основ 
для эффективного и рационального 
осуществления любого из направле-
ний юридической деятельности:  

1.1. Самостоятельные юридико-
теорологические науки: философия 
юриспруденции, политология юрис-
пруденции, социология юриспру-
денции, психология юриспруден-
ции, теорология юриспруденции, 
история отечественной юриспру-
денции, история зарубежной юрис-
пруденции, история правовых уче-
ний и др. 

1.2. Полинаучные юридико-
теорологические направления: фи-
лология юриспруденции, энцикло-
педия юриспруденции, сравнитель-
ная современная юриспруденция, 
юридическая педагогика и др. 

2. Базисноантиделиктные юриди-
ческие науки, которые должны раз-
работать правовую основу (базис) 
для эффективного и рационального 
введения борьбы с любым из разно-
видностей правонарушений (с. 56):  

2.1. Внутренние базисноантиде-
ликтные юридические науки: кон-
ституционное, антикриминальное, 
административное, трудовое, ци-
вильное и арбитражное право (с. 56-
57). 

2.2. Международные базисноанти-
деликтные юридические науки: ме-
ждународное антикриминальное, 
международное публичное и меж-
дународное цивильное право. 

3. Процедурные юридические нау-
ки, на которые возлагается задача по 
созданию нормативной процедуры 
эффективного и рационального 
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осуществления борьбы с различны-
ми правонарушениями: 

3.1. Внутренние юридико-
процедурные науки:  

3.1.1. Полинаучные юридико-
процедурные направления: юриди-
ко-процедурная теория информа-
ции. 

3.1.2. Процессуальные юридиче-
ские науки: конституционный, ан-
тикриминальный, цивильный и ар-
битражный процесс.  

3.1.3. Регламентные юридические 
науки:  

3.1.3.1. Основные юридико-
регламентные науки: администра-
тивный, трудовой и ордистический 
регламент. 

3.1.3.2. Вспомогательные юриди-
корегламентные науки: исправи-
тельно-трудовой и судебно-
исполнительный регламент. 

3.2. Международные юридико-
процедурные науки:  

3.2.1. Международные юридико-
процессуальные науки: междуна-
родный антикриминальный процесс.

3.2.2. Международные юридико-
регламентные науки: международ-
ный ордистический, международ-
ный публичный и международный 
цивильный регламент.  

4. Методические юридические 
науки, задачей которых является 
разработка составных частей мето-
дики борьбы с правонарушениями: 

4.1. Самостоятельные юридико-
методические науки: криминали-
стика и ордистика. 

4.2. Полинаучные юридико-
методические направления: юриди-
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ческая экспертология, юридическая 
микрообъектология, юридическая 
одорология, юридическая медицина, 
юридическая психиатрия, юридиче-
ская бухгалтерия и др.  

5. Регулятивные юридические нау-
ки, которые должны создать надле-
жащее нормативно-правовое урегу-
лирование необходимых безделикт-
ных сторон общественной жизни: 

5.1. Внутренние юридико-регуля-
тивные науки: налоговое, бюджет-
ное, пенсионное, семейное, жилищ-
ное, водное, земельное, лесное, эко-
логическое и др. право. 

5.2. Международные юридико-
регулятивные науки: консульское 
или дипломатическое, международ-
ное космическое, воздушное, мор-
ское, экологическое и др. право  
(с. 57). 

6. Вспомогательные юридические 
науки: криминология, деонтология, 
юридическая статистика, юридиче-
ская кибернетика и др. 
Б. Иное терминолого-текстуальное 

изложение указанного варианта 
классификации юридических наук:  

1. Теорологические юридические 
науки, то есть такие науки, основ-
ной задачей которых является соз-
дание философских, социологиче-
ских, политических, филологиче-
ских, исторических, психологиче-
ских и иных теоретических основ 
для эффективного и рационального 
осуществления любого из направле-
ний юридической деятельности (са-
мостоятельные теорологические 
юридические науки: философия 
юриспруденции, политология юрис-



 221

пруденции, социология юриспру-
денции, психология юриспруден-
ции, теорология юриспруденции, 
история отечественной юриспру-
денции, история зарубежной юрис-
пруденции, история правовых уче-
ний и др.; полинаучные теорологи-
ческие юридические направления: 
филология юриспруденции, энцик-
лопедия юриспруденции, сравни-
тельная современная юриспруден-
ция, юридическая педагогика и др.). 

2. Базисноантиделиктные юриди-
ческие науки, которые должны раз-
работать правовую основу (базис) 
для эффективного и рационального 
введения борьбы с любым из разно-
видностей правонарушений (внут-
ренние базисноантиделиктные юри-
дические науки: конституционное 
право, антикриминальное право, 
административное право, трудовое 
право, цивильное право, арбитраж-
ное право; международные базисно-
антиделиктные юридические науки: 
международное антикриминальное 
право, международное публичное 
право и международное цивильное 
право). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, на которые возлагается задача по 
созданию нормативной процедуры 
эффективного и рационального 
осуществления борьбы с различны-
ми правонарушениями (внутренние 
процедурные юридические науки: 
полинаучная юридико-процедурная 
теория информации; процессуаль-
ные юридические науки: конститу-
ционный, антикриминальный, ци-
вильный и арбитражный процесс; 
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регламентные юридические науки: 
основные: административный, тру-
довой и ордистический регламент; 
вспомогательные: исправительно-
трудовой и судебно-исполни-
тельный регламент; международные 
процедурные юридические науки: 
международный антикриминальный 
процесс, международный ордисти-
ческий регламент, международный 
публичный и международный ци-
вильный регламент) (с. 58). 

4. Методические юридические нау-
ки, задачей которых является разра-
ботка составных частей методики 
борьбы с правонарушениями (само-
стоятельные методические юри-
дические науки: криминалистика, ор-
дистика; полинаучные юридико-
методические направления: юридиче-
ская экспертология, юридическая 
микрообъектология, юридическая 
одорология, юридическая медицина, 
юридическая психиатрия, юридиче-
ская бухгалтерия и др.) (с. 58-59).  

5. Регулятивные юридические нау-
ки, которые должны создать надле-
жащее нормативно-правовое урегу-
лирование необходимых безделикт-
ных сторон общественной жизни 
(внутренние регулятивные юриди-
ческие науки: налоговое, бюджет-
ное, пенсионное, семейное, жилищ-
ное, водное, земельное, лесное и др. 
право; международные регулятив-
ные юридические науки: консуль-
ское или дипломатическое, между-
народное космическое, междуна-
родное воздушное, международное 
морское, международное экологиче-
ское и др. право). 
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6. Вспомогательные юридические 
науки (криминология, деонтология, 
юридическая статистика, юридиче-
ская кибернетика и др.). 
В. Система юридических наук в 

контексте их деления на правовые и 
неправовые науки:  

1. Правовые юридические науки:  
1.1. Регулятивные юридические 

науки: 1.1.1. Внутренние регулятив-
ные юридические науки. 1.1.2. Ме-
ждународные регулятивные юриди-
ческие науки.  

1.2. Базисноантиделиктные юри-
дические науки: 1.2.1. Внутренние 
базисноантиделиктные юридиче-
ские науки. 1.2.2. Международные 
базисноантиделиктные юридиче-
ские науки.  

1.3. Процедурные юридические 
науки:  

1.3.1. Самостоятельные процедур-
ные юридические науки:  

1.3.1.1. Процессуальные юридиче-
ские науки: 1.3.1.1. Внутренние 
процессуальные юридические нау-
ки. 1.3.1.2. Международные процес-
суальные юридические науки.    

1.3.1.2. Регламентные юридиче-
ские науки: 1.3.1.2.1. Внутренние 
регламентные юридические науки. 
1.3.1.2.2. Международные регла-
ментные юридические науки. 

1.3.2. Полинаучные юридико-
процедурные направления. 

2. Неправовые юридические науки:
2.1. Теорологические юридические 

науки: 
2.1.1.Самостоятельные теорологи-

ческие юридические науки: 
2.1.1.1. Внутренние теорологиче-
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ские юридические науки. 2.1.1.2. 
Международные теорологические 
юридические науки. 

2.1.2. Полинаучные теорологиче-
ские юридические направления. 

2.2. Методические юридические 
науки: 2.2.1. Самостоятельные ме-
тодические юридические науки. 
2.2.2. Полинаучные методические 
юридические направления. 

2.3. Вспомогательные юридиче-
ские науки (с. 59). 
Указанаое классификационное де-

ление позволяет соответствующим 
образом развить и существующую 
систему права: правовых юридиче-
ских наук и их основного научного 
“продукта” – кодексов (с. 59-60):  

1. Базисноантиделиктные отрасли 
права:  

1.1. Внутренние базисноантиде-
ликтные отрасли права: Конститу-
ционное право Украины (Конст. К 
Украины), Антикриминальное право 
Украины (АнтиКрим. К Украины), 
Административное право Украины 
(Адм. К Украины), Трудовой кодекс 
Украины (Труд. К Украины), Ци-
вильное право Украины (Цив. К Ук-
раины) и Арбитражное право Ук-
раины (Арб. К Украины). 

1.2. Международные базисноанти-
деликтные отрасли права: Между-
народное антикриминальное право 
(М Анти. КК), Международное пуб-
личное право (М  Публ. К) и Меж-
дународное цивильное право (М 
Цив. К). 

2. Процедурные отрасли права:  
2.1. Внутренние юридико-проце-

дурные отрасли права: 
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2.1.1. Юридико-процессуальные 
отрасли права: Конституционно-
процессуальное право Украины 
(Конс. ПК Украины), Антикрими-
нально-процессуальное право Ук-
раины (АнтиКрим. ПК Украины), 
Цивильно-процессуальное право 
Украины (Цив. ПК Украины) и Ар-
битражно-процессуальное право 
Украины (Арб. ПК Украины). 

2.1.2. Юридико-регламентные от-
расли права:  

2.1.2.1. Основные юридико-рег-
ламентные отрасли права: Админи-
стративно-регламентное право Ук-
раины (Админ РК Украины), Трудо-
регламентное право Украины (Труд. 
РК Украины) и Ордорегламентное 
право Украины (ОРК Украины). 

2.1.2.2. Вспомогательные юридико-
регламентные отрасли права: Испра-
вительно-трудо-регламентное право 
Украины (ИТРК Украины) и Судеб-
но-исполнительно-регламентное пра-
ва Украины (СИРК Украины). 

2.2. Международные юридико-
процедурные отрасли права:  

2.2.1. Международные юридико-
процессуальные отрасли права: Ме-
ждународное антикриминально-про-
цессуальное право (М Анти КК). 

2.2.2. Международные юридико-
регламентные отрасли права: Между-
народное ордорегламентное право (М 
Труд. РК), Международное публично-
регламентное право (М Публ. РК) и 
Международное цивильнорегламент-
ное право (М Цив. РК). 

3. Регулятивные отрасли права:  
3.1. Внутренние юридико-регуля-

тивные отрасли права: Налоговое 
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право Украины (Налог. К Украины), 
Бюджетное право Украины (Бюдж. 
К Украины), Пенсионное право Ук-
раины (Пенс. К Украины), Семейное 
право Украины (Сем. К Украины), 
Жилищное право Украины (Жил. К 
Украины), Водное право Украины 
(Водн. К Украины), Земельное пра-
во Украины (Зем. К Украины) Ук-
раины и др. (с. 60). 

3.2. Международные юридико-
регулятивные отрасли права: Кон-
сульское (Дипломатическое) право 
(Конс. К или Дип. К), Международ-
ное космическое право (М Косм. К), 
Международное воздушное право 
(М Возд. К), Международное мор-
ское право (М Мор. К), Междуна-
родное экологическое право (М 
Косм. К) и др. 
Г. Система юридических наук в 

контексте решения задач борьбы с 
правонарушениями:  

1. Общие юридические науки:  
1.1. Теорологические юридические 

науки: Самостоятельные теорологи-
ческие юридические науки: 1.1.1.1. 
Внутренние теорологические юри-
дические науки. 1.1.1.2. Междуна-
родные теорологические юридиче-
ские науки. 1.1.2. Полинаучные 
юридико-теорологические направ-
ления. 1.2. Вспомогательные юри-
дические науки: 1.2.1. Самостоя-
тельные вспомогательные юридиче-
ские науки. 1.2.2. Полинаучные 
юридико-вспомогательные направ-
ления.  

2. Регулятивные юридические нау-
ки: 2.1. Внутренние регулятивные 
юридические науки. 2.2. Междуна-
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родные регулятивные юридические 
науки.  

3.2. Процедурные юридические 
науки: 3.2.1. Самостоятельные про-
цедурные юридические науки: 
3.2.1.1. Процессуальные юридиче-
ские науки: 3.2.1.1.1. Внутренние 
процессуальные юридические нау-
ки. 3.2.1.1.2. Международные про-
цессуальные юридические науки. 
3.2.1.2. Регламентные юридические 
науки: 3.2.1.2.1. Внутренние регла-
ментные юридические науки. 
3.2.1.2.2. Международные регла-
ментные юридические науки. 
3.2.2. Полинаучные юридико-
процедурные направления.  

3.3. Методические юридические 
науки: 3.3.1. Самостоятельные юри-
дико-методические науки. 3.3.2. По-
линаучные юридико-методические 
направления (с. 61).  
Предложенные классификацион-

ные системы юридических наук по-
зволяют по-новому взглянуть на ряд 
иных проблем юриспруденции, к 
примеру, осуществления юридико-
педагогической деятельности. Так, 
общепринятое словосочетание “пра-
воведение” как всеохватывающее 
для любой юридической специали-
зации подлежит замене на более 
подходящий в этом отношении тер-
мин “юриспруденция”, который 
может охватить все юридические 
науки: правовые, неправовые, анти-
деликтные и иные, а не только пер-
вые из них (с. 62).  
Термином “юриспруденция” могут 

быть объединены и все направления 
юридической деятельности: законо-
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дательная, юридико-научная, юри-
дико-педагогическая, правоприме-
нительная и антиделиктная (право-
охранительная). Последнюю целе-
сообразно представить и соответст-
вующей юридической специально-
стью – “антиделиктная деятель-
ность” (с. 62-63). 
В таком случае целесообразно 

юридическое образование предста-
вить посредством следующих четы-
рех квалификационных уровней: 
первый из них – “бакалавр юрис-
пруденции”, который должен при-
обретаться в течение трех лет и рас-
сматриваться лишь в качестве базо-
вого для последующей юридической 
специализации. Само же по себе по-
лучение данного квалификационно-
го уровня не должно предоставлять 
права на ведение любой юридиче-
ской деятельности.  
Второй квалификационнный уро-

вень “специалист юриспруденции”, 
получаемый в процессе дополни-
тельного двухлетнего вузовского 
образования (обеспечивает право-
применительную деятельность: 
юрисконсультант, нотариус) и “спе-
циалист антиделиктной деятельно-
сти”, которая должна иметь более 
детальную специализацию, к при-
меру, судебная, следственная, про-
курорская, адвокатская, ордистиче-
ская или иная антиделиктная дея-
тельность (ордистическая деятель-
ность с дополнительной специали-
зацией: ордист МВД общей компе-
тенции, ордист МВД по борьбе с 
экономическими правонарушения-
ми, ордист МВД по борьбе с неза-
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конным оборотом наркотиков и т.д.; 
ордист службы безопасности анало-
гичных и иных специализаций, ор-
дист налоговой службы, ордист та-
моженной службы и др.).          
Третий квалификационный уро-

вень “магистр юриспруденции” и 
“магистр антиделиктной деятельно-
сти”, присвоение которых требует 
еще годичного вузовского образо-
вания, необходимы для занятия за-
конодательной, юридико-научной и 
юридико-педагогической деятель-
ности. Причем последнюю деятель-
ность не следует обусловливать на-
личием научных степеней и ученых 
званий, поскольку это, как свиде-
тельствует практика последних де-
сятилетий, приводит к появлению 
кандидатов и докторов юридиче-
ских наук, а не ученых, только ко-
торые и могут творить новое. Фак-
тически ученых немного и плановая 
подготовка такого уровня специали-
стов нецелесообразна.  
Более правильно при ВАК Украи-

ны создать лишь по одному про-
фильному специализированному со-
вету, в который может обратиться 
любой, кто считает, что сделал в 
юриспруденции определенное от-
крытие или разрешил действительно 
фундаментальную проблему (с. 63).  

 Подготовку ученых с научной 
степенью кандидат (когда лишь 
обоснованы подходы указанного от-
крытия или путей разрешения тако-
го уровня проблемы юриспруден-
ции) и доктор юридических наук 
(если указанное изобретение и раз-
решение уже завершено) должны 
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рассматриваться четвертым высшим 
юридическим квалификационным 
уровнем, но не быть самоцелью с точ-
ки зрения получения права занятия 
определенным видом юридической 
деятельности (с. 63-64). Данный ква-
лификационный уровень призван 
лишь обеспечить реализацию при-
родного стремления будущего учено-
го что-то создать новое или разре-
шить настолько фундаментальную 
проблему, которая реально может из-
менить тот или иной существенный 
аспект ведения юридической деятель-
ности. Достижения этих целей будет, 
по сути, означать общественное при-
знание, и этого достаточно для заня-
тия научной деятельностью, посколь-
ку настоящий ученый творит не в це-
лях получения материальных благ. 
Понятие и система криминалисти-

ки может рассматриваться в контек-
сте традиционной борьбы лишь с 
преступлениями, что рассматрива-
ется как первая концепция, и борь-
бы с любыми правонарушениями, а 
также защиты специальных интере-
сов государства и личности. По-
следнее составляет сущность уже 
второй концепции понятия и систе-
мы криминалистики. 
В то же время, как по первой, так и 

второй концепции система учебного 
курса криминалистики призвана 
обеспечивать уровень квалифика-
ции (бакалавр, специалист, магистр) 
и специализации (юрисруденция, 
антиделиктная деятельность; спе-
циализации последней: судебная, 
прокурорская, следственная, орди-
стическая и др.) юристов. 
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С учетом этого может быть три ва-
рианта учебного курса криминали-
стики (ордистики): 

1. Модельный курс криминалисти-
ки (ордистики), который должен 
представлять собой некую теорети-
ческую модель (своего рода деталь-
ную энциклопедию, которая могла 
бы быть ориентиром для юристов с 
точки зрения существующего со-
держания криминалистики: что на 
сегодняшний день уже разработано 
и на каком уровне) этой учебной 
дисциплины и содержать достаточ-
но полное и вместе с тем лаконич-
ное изложение всех разработанных 
на данный момент тем, особенно в 
отношении методик борьбы с от-
дельными видами или группами 
преступлений и методик борьбы с 
преступлениями при особых обстоя-
тельствах. 

2. Базовый курс криминалистики, 
тематическое наполнение и объем 
материала, в котором следует вы-
держать применительно к подготов-
ке бакалавров юриспруденции, что, 
как уже отмечалось, более правиль-
но рассматривать лишь в качестве 
основы для приобретения специали-
зации юридических кадров (с. 64). 

3. Специализированный курс кри-
миналистики, тематическое напол-
нение и уровень изложения мате-
риала, в котором должны отражать 
особенности подготовки (с. 64-65):  

3.1. Юристов-специалистов опре-
деленной специализации: “специа-
лист юриспруденции”, “специалист 
антиделиктной деятельности”, в по-
следнем случае с дополнительной 
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специализацией: судебная, проку-
рорская, экспертная, следственная, 
ордистическая, иная антиделиктная 
деятельность. 

3.2. Юристов-магистров аналогич-
ных специальностей и специали-
заций.  
Указанные специализированные 

курсы более правильно готовить в 
виде набора определенных спецкур-
сов, читаемых после базового курса 
в целях подготовки юристов опре-
деленной специализации. При этом 
существуют два курса криминали-
стики – модельный и базовый, пер-
вый из которых фактически не пре-
подается и существует лишь как 
теоретическая модель, в первую 
очередь, криминалистики как науки, 
а не учебной дисциплины (с. 65).  

 Клименко Н.И. 
Система и структу-
ра криминалисти-
ческих знаний. 
Система кримина-
листики // Климен-
ко Н.И., Кириченко 
А.А. Криминали-
стика как наука и 
учебная дисципли-
на: Монография. – 
Днепропетровск: 
Изд-во ДГУ, 1994. 
– С. 33-69, 172-181. 

В конце работы имеется несколь-
ко приложений, текстовая перера-
ботка которых пожмет быть пред-
ставлена следующим образом: 
Рис. 1. Структура общественных 

научных знаний  
Общественные научные знания: 
1. Общетеоретические (общие): 

1.1. Философия. 1.2. Логика. 1.3. 
Этика. 1.4. Психология. 1.5. Бухгал-
терский учет. 1.6. Статистика. 1.7. 
Науки юридической надстройки: 
конституционное право, трудовое 
право и др. 

2. Прикладные (специальные): 
2.1. Науки политической надстрой-
ки. 2.2. Юридические науки: уго-
ловное право, уголовный процесс, 
криминалистика. 2.3. Судебная бух-
галтерия. 2.4. Судебная этика. 2.5. 
Судебная психология. 2.6. Товаро-
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ведение. 2.7. Экономика промыш-
ленности (с. 172).  

 Колодій А.М., 
Копєйчиков В.В., 
Лисенков С.Л., Па-
стухов В.А., Тихо-
миров О.Д. Загаль-
на теорія держави і 
права: Навч. посіб-
ник / За ред. 
В.В.Копєйчикова. – 
К.: Юрінком, 1997. 
– 320 с. 

Юридичні науки поділяються на:  
1. Загальнотеоретичні та історичні 

науки (теорія держави і права, істо-
рія держави і права, історія політич-
них і правових вчень). 

2. Галузеві юридичні науки (науки 
адміністративного права, цивільного 
права, кримінального права, цивіль-
но-процесуального права та ін.).  

3. Міжгалузеві юридичні науки 
(господарське право, природоохо-
ронне право та ін.).  

4. Спеціальні юридичні науки (су-
дова медицина, судова психологія, 
криміналістика та ін.).  

5. Прикладні юридичні науки (до 
недавнього часу – наука радянсько-
го будівництва).  

6. Науки, що вивчають міжнарод-
не і зарубіжне право (с. 13-14).  
Окрему увагу приділено поняттю 

матеріального і процесуального 
права, їх співвідношенню і конкре-
тизації останніх як складової юри-
дичного процесу (с. 225-232). 

44 Комаров С.А., 
Малько А.В. Теория 
государства и права:: 
Краткий учебник для 
вузов. – М.: НОРМА-
ИНФРА-М, 1999. – 
448 с.  

Предлагается несколько схем сис-
темы юридических наук, которые 
текстуально могут быть интерпре-
тированы следующим образом: 1. 
Историко-теоретические науки (те-
ория государства и права, история 
государства и права, история поли-
тических и правовых учений).  

2. Отраслевые юридические науки 
(конституционное право, уголовное 
право, уголовно-исполнительное 
право, административное право, му-
ниципальное право, экологическое 
право, уголовно-процессуальное 



 234

право, гражданское право, трудовое 
право, семейное право, право соци-
ального обеспечения, предпринима-
тельское право, финансовое право, 
земельное право, налоговое право, 
коммерческое право, гражданско-
процессуальное право, арбитражно-
процессуальное право).  

3. Межотраслевые науки (крими-
нология, прокурорский надзор, ор-
ганизация правосудия).  

4. Науки, изучающие зарубежное 
государство и право (римское право, 
конституционное право зарубежных 
стран).  

5. Прикладные юридические науки 
(криминалистика, судебная медици-
на, юридическая психология, право-
вая статистика, судебно-бухгал-
терская экспертиза, судебная психи-
атрия).  

6. Международное право (между-
народное публичное право: право 
международных договоров, право 
международных организаций, дип-
ломатическое и консульское право, 
право международной безопасности, 
международное экономическое пра-
во, международные права человека, 
международное морское право, ме-
ждународное воздушное право, ме-
ждународное космическое право, 
международное право охраны окру-
жающей среды; международное ча-
стное право) (с. 390-392). 

 Котюк В.О. Тео-
рія права: Курс ле-
кцій: Навч. посіб-
ник для юрид. фак. 
вузів. – К.: Вентурі, 
1996. – 208 с.  

Систему юридичних наук склада-
ють: 

1. Філософія права, правова соціо-
логія, правова (юридична) психологія. 

2. Теорія держави і права.  
3. Історія держави і права.  
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4. Галузеві юридичні науки.  
5. Міжгалузеві юридичні науки 

(прокурорський нагляд, житлове 
право тощо).  

6. Науки, що вивчають міжнарод-
не право і державу.  

7. Спеціальні прикладні науки (су-
дова медицина, психіатрія) (с. 4-5).  

 Лазарев В.В., 
Темнов Е.И. Пред-
мет теории права и 
государства // Об-
щая теория госу-
дарства и права: 
Учебник / Под ред. 
В.В.Лазарева. – М.: 
Юрист, 1994. – 
С. 3-15. 

Достаточно признанным в науке 
деление всего комплекса юридиче-
ских наук на три большие группы: 
фундаментальные историко-теоре-
тические, отраслевые и специальные 
юридические науки (с. 6).  
Однако существуют и иные клас-

сификации… Некоторые из них, на-
пример, включают в историко-
юридический цикл римское и му-
сульманское право, а хозяйственно-
правовой цикл (хозяйственное пра-
во, земельное право, трудовое право 
и др.) отделяют от гражданско-
правового цикла (гражданское пра-
во, семейное право и др.) (с. 7). 

 Рабінович П.М. 
Основи загальної 
теорії права і дер-
жави: Навч. посіб-
ник. 5-е вид. – К.: 
Атіка, 2001. – 176 с.

Основні галузі сучасного права: 
конституційне (державне), адмініст-
ративне, фінансове, земельне, циві-
льне, сімейне, трудове, кооператив-
не, сільськогосподарське, соціально-
забезпечувальне, цивільно-процесу-
альне, кримінальне, кримінально-
процесуальне, виправно-трудове 
право. 
У різних країнах зміст, обсяг і на-

зви зазначених галузей права мо-
жуть помітно відрізнятися. Крім то-
го, у деяких правових системах збе-
рігає певне значення загальний по-
діл системи права на так зване пуб-
лічне право і право приватне 
(с. 120).  
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 Скакун О.Ф. Те-
орія держави та 
права: Підручник / 
Пер. з рос. – Хар-
ків: Консум, 2001. – 
656 с. 

Юридична наука представлена че-
рез структуру (внутрішній поділ на 
основні групи чи види наук, що зна-
ходяться у взаємному зв’язку) у ви-
гляді таких груп:  

1. Теоретико-історичні (теорія 
держави і права, історія держави і 
права – загальна і вітчизняна, істо-
рія вчень про державу і право).  

2. Галузеві (державне право, циві-
льне право, кримінальне право, тру-
дове право, сімейне право, адмініст-
ративне право, фінансове право, 
екологічне право, комерційне право 
та ін.).  

3. Міжгалузеві (кримінологія, про-
курорський нагляд, організація пра-
восуддя).  

4. Спеціальні прикладні (криміна-
лістика, судова медицина, судова 
психологія, судова бухгалтерія та 
ін.). Прикладні науки є комплекс-
ними. Для вирішення правових пи-
тань вони використовують поло-
ження і висновки як юридичних, так 
і неюридичних наук (фізики, хімії, 
загальної теорії статистики, меди-
цини та ін.).  

5. Науки, що вивчають публічне і 
приватне міжнародне право, консти-
туційне право інших країн та ін. (с. 7). 
Юридична наука виступає в якості 

юриспруденції і одночасно право-
знавства, тобто галузі знань, яка за 
сферами прояву може бути дифере-
нційована на такі цикли наук:  

1. Теоретико-історичні (теорія 
держави і права, історія держави і 
права та ін.).  

2. Державознавчі (державне право, 
адміністративне право та ін.).  



 237

3. Цивілістичні (цивільне право, 
цивільний процес, господарський 
процес, сімейне право та ін.).  

4. Криміналістичні (кримінальне 
право, кримінальний процес, випра-
вно-трудове право та ін.).  
Окреме місце посідають науки, які 

вивчають такі, що реалізують пра-
вовідносини між державами – між-
народне право (приватне і публіч-
не), а також науки, що вивчають 
державу і право інших країн (с. 7). 

49  Тією мірою, якою державно-
правові явища мають, як правило, 
складну будову, характеризуються 
різними сторонами, гранями, аспек-
тами, так саме й юридична наука 
(юриспруденція) є багатопрофіль-
ною, системною наукою.  
У системі юридичної науки 

(юриспруденції) можна виділити та-
кі елементи: 

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

2) залежно від безпосереднього 
предмету дослідження: науки теоре-
тико-історичні, галузеві, міжгалузе-
ві (наприклад, наука екологічного 
права), прикладні (наприклад, судо-
ва психіатрія), міжнародно-правові 
(науки міжнародного публічного і 
міжнародного приватного права), 
науки про сучасні іноземні держави 
і правові системи; 
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3) залежно від конкретного елеме-
нта предмету дослідження: вчення 
про право, вчення про правове 
(юридичне) регулювання, вчення 
про державу, вчення про правосві-
домість, вчення про юридичну нау-
ку (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, призна-
чення для людини і суспільства, їх 
місце в соціокультурній системі, у 
людській цивілізації), оксіологія 
права і держави (вчення про значи-
мість, цінність цих явищ для особи і 
суспільства), соціологія права і дер-
жави (знання про “динаміку”, меха-
нізм і соціальні результати функціо-
нування держави і права), гносіоло-
гія права і держави (знання про ме-
тодологію 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, поняття, 
теорії, концепції державно-правових 
явищ), практична частина (рекомен-
дації, пропозиції по удосконаленню 
держави і права, правового регулю-
вання) (с. 154-155).  

 Ткач Ю.Д., Ки-
риченко С.А., Ки-
риченко Ю.О. Пе-
ріодизація розвит-
ку, поняття і систе-
мно-структурна бу-

Систему юридичних наук у кон-
тексті вирішення загальних завдань, 
на думку Ю.О.Кириченко, краще за 
все, представити таким чином: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто такі науки, основним завдан-
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дова криміналісти-
ки: Навч. посібник / 
За ред. О.А.Кири-
ченка. – К.: ВОН 
РВВ КІВС, 2004. – 
80 с. 

ням яких є створення філософських, 
соціологічних, політологічних, фі-
лологічних, історичних, психологіч-
них і теоретичних основ для ефек-
тивного та раціонального здіснення 
будь-якого з напрямків юридичної 
діяльності (самостійні юридико-
теорологічні науки: філософія 
юриспруденції, політологія юрис-
пруденції, соціологія юриспруден-
ції, психологія юриспруденції, тео-
рологія юриспруденції, історія віт-
чизняної юриспруденції, історія за-
рубіжної юриспруденції, історія 
правових вчень та ін.; полінаукові 
юридико-теорологічні напрямки: 
філологія юриспруденції, енцикло-
педія юриспруденції, порівняльна 
сучасна юриспруденція, юридична 
педагогіка та ін.). 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, які мають розробити норма-
тивно-правову основу (базис) щодо 
ефективного і раціонального веден-
ня боротьби з будь-якою різновид-
ністю правопорушень (внутрішні 
базисноантиделіктні юридичні нау-
ки: конституційне, антикриміналь-
не, адміністративне, трудове, циві-
льне та арбітражне право; міжнаро-
дні базисноантиделіктні юридичні 
науки: міжнародне антикриміналь-
не, міжнародне публічне і міжнаро-
дне цивільне право) (с. 56). 

3. Процедурні юридичні науки, на 
які має бути покладене завдання з 
розробки нормативно-правової про-
цедури ефективного і раціонального 
здійснення боротьби з різними ви-
дами правопорушень (самостійні 
процедурні науки: внутрішні юри-
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дико-процедурні науки (процесуа-
льні юридичні науки: конституцій-
ний, антикримінальний, цивільний 
та арбітражний процес; регламентні 
юридичні науки: основні: адмініст-
ративний, трудовий та ордистичний 
регламент; допоміжні: виправно-
трудовий і судово-виконавчий рег-
ламент); і міжнародні юридико-
процедурні науки (міжнародні юри-
дико-процесуальні науки: міжнаро-
дний антикримінальний процес то-
що; міжнародні юридико-регла-
ментні науки: міжнародний ордис-
тичний, міжнародний публічний і 
міжнародний цивільний регламент); 
і полінаукові процедурні юридичні 
напрямки: юридико-процедурна те-
орія інформації) (с. 56-57). 

4. Методичні юридичні науки, за-
вданням яких є розробка складових 
частин методики боротьби з право-
порушеннями (самостійні юридико-
методичні науки: криміналістика та 
ордистика; полінаукові юридико-ме-
тодичні напрямки: юридична експе-
ртологія, юридична мікро-
об’єктологія, юридична одорологія, 
юридична медицина, юридична 
психіатрія, юридична бухгалтерія 
тощо).  

5. Регулятивні юридичні науки, які 
повинні створити належне нормати-
вно-правове врегулювання необхід-
них безделіктних сторін суспільного 
життя (внутрішні юридико-
регулятивні науки: податкове, бю-
джетне, пенсійне, сімейне, житлове, 
водне, земельне, лісне та інше пра-
во; міжнародні юридико-регу-
лятивні науки: консульське чи дип-
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ломатичне, міжнародне космічне, 
повітряне, морське, екологічне та ін. 
право). 

6. Допоміжні юридичні науки: 
кримінологія, деонтологія, юридич-
на статистика, юридична кібернети-
ка тощо. 
У контексті поділу юридичних на-

ук на правові і неправові юридичні 
науки їх система може бути пред-
ставлена наступним чином: 

1. Правові юридичні науки:  
1.1. Регулятивні юридичні науки: 

1.1.1. Внутрішні регулятивні юри-
дичні науки. 1.1.2. Міжнародні ре-
гулятивні юридичні науки. 1.2. Ба-
зисноантиделіктні юридичні науки: 
1.2.1. Внутрішні базисноантиделікт-
ні юридичні науки. 1.2.2. Міжнаро-
дні базисноантиделіктні юридичні 
науки. (С. 57) 1.3. Процедурні юри-
дичні науки: 1.3.1. Самостійні про-
цедурні юридичні науки: 
1.3.1.1. Процесуальні юридичні нау-
ки: 1.3.1.2. Внутрішні процесуальні 
юридичні науки. 1.3.1.3. Міжнарод-
ні процесуальні юридичні науки. 
1.3.1.4. Регламентні юридичні нау-
ки: 1.3.1.2.1. Внутрішні регламентні 
юридичні науки. 1.3.1.2.2. Міжнаро-
дні регламентні юридичні науки. 
1.3.2. Полінаукові юридико-
процедурні напрямки (с. 57-58). 

2. Неправові юридичні науки:  
2.1. Теорологічні юридичні науки: 

2.1.1. Самостійні теорологічні юри-
дичні науки: 2.1.1.1. Внутрішні тео-
рологічні юридичні науки. 
2.1.1.2. Міжнародні теорологічні 
юридичні науки. 2.1.2. Полінаукові 
теорологічні юридичні напрямки. 
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2.2. Методичні юридичні науки: 
2.2.1. Самостійні методичні юриди-
чні науки (криміналістика, ордисти-
ка). 2.2.2. Полінаукові методичні 
юридичні напрямки. 2.3. Допоміжні 
юридичні науки. 
У відповідності з викладеним мо-

жна дійти висновку, що кінцевим 
завданням правових юридичних на-
ук (базисноантиделіктних, процеду-
рних та регулятивних) повинна ста-
ти розробка відповідного кодифіко-
ваного нормативно-правового акту – 
кодексу, у зв’язку з чим може бути 
запропонована й така система зако-
нодавства (права):  

1. Базисноантиделіктні кодекси: 
1.1. Внутрішні базисноантиделіктні 
кодекси: Конституційний кодекс 
України (Конст. К України), Анти-
кримінальний кодекс України (Акти 
КК України), Адміністративний ко-
декс України (Адм. К України), 
Трудовий кодекс України (Тр. К 
України), Цивільний кодекс України 
(Цив. К України) та Арбітражний 
кодекс України (Арб. К України). 
1.2. Міжнародні базисноантиделікт-
ні кодекси: Міжнародний антикри-
мінальний кодекс (Міжн. АнтиКК), 
Міжнародний публічний кодекс 
(Міжн. ПК) і Міжнародний цивіль-
ний кодекс (Міжн. ЦК). 

2. Процедурні кодекси: 2.1. Внут-
рішні юридико-процедурні кодекси: 
2.1.1. Юридико-процесуальні кодек-
си: Конституційно-процесуальний 
кодекс України (Конст. ПК Украї-
ни), Антикримінально-процесуаль-
ний кодекс України (Анти КПК 
України), Цивільно-процесуальний 
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кодекс України (Цив. ПК України) 
та Арбітражно-процесуальний ко-
декс України (Арб. ПК України). 
2.1.2. Юридико-регламентні кодек-
си: 2.1.2.1. Основні юридико-
регламентні кодекси: Адміністрати-
вний регламент України (Адм. Р 
України), Трудовий регламент 
України (Тр. Р України) та Ордис-
тичний регламент України (Орд. Р 
України). 2.1.2.2. Допоміжні юриди-
ко-регламентні кодекси: Виправно-
трудовий регламент України (Випр. 
Тр. Р України) і Судово-виконавчий 
регламент України (Суд. ВР Украї-
ни) (с. 58). 

2.2. Міжнародні юридико-
процедурні кодекси: 2.2.1. Міжна-
родні юридико-процесуальні кодек-
си: Міжнародний антикримінально-
процесуальний кодекс (Міжн. Анти-
КК). 2.2.2. Міжнародні юридико-
регламентні кодекси: Міжнародний 
ордистичний регламент (Міжн. ОР), 
Міжнародний публічний регламент 
(Міжн. ПР) і Міжнародний цивіль-
ний регламент (Міжн. ЦР). 

3. Регулятивні кодекси: 3.1. Внут-
рішні юридико-регулятивні кодекси: 
Податковий кодекс України (По-
дат.К України), Бюджетний кодекс 
України (Бюд. К України), Пенсій-
ний кодекс України (Пенс. К Украї-
ни), Сімейний кодекс України (Сім. 
К України), Житловий кодекс Укра-
їни (Житл. К України), Водний ко-
декс України (Водн. К України), Зе-
мельний кодекс України (Зем. К 
України), Лісний кодекс України 
(Лісн. К України) тощо. 3.2. Міжна-
родні юридико-регулятивні кодекси: 
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Консульський (Дипломатичний) ко-
декс (Конс. чи Дипл. К), Міжнарод-
ний космічний кодекс (Міжн. Косм. 
К), Міжнародний повітряний кодекс 
(Міжн. Повіт. К), Міжнародний 
морський кодекс (Міжн. Морськ. К), 
Міжнародний екологічний кодекс 
(Міжн. Екол. К) та ін. 
Система юридичних наук в кон-

тексті розв’язання завдань боротьби 
з правопорушеннями може мати та-
кий вигляд: 

1. Загальні юридичні науки:  
1.1. Теорологічні юридичні науки 

(самостійні (внутрішні теорологічні 
юридичні науки; міжнародні теоро-
логічні юридичні науки) і полінау-
кові юридико-теорологічні напрям-
ки). 1.2. Допоміжні юридичні науки 
(самостійні допоміжні юридичні на-
уки; полінаукові юридико-допо-
міжні напрямки).  

2. Регулятивні юридичні науки 
(внутрішні регулятивні юридичні 
науки; міжнародні регулятивні юри-
дичні науки).  

3. Антиделіктні юридичні науки: 
3.1. Базисноантиделіктні юридичні 
науки (внутрішні базисноантиделік-
тні юридичні науки і міжнародні ба-
зисноантиделіктні юридичні науки). 
3.2. Процедурні юридичні науки 
(самостійні процедурні юридичні 
науки (процесуальні юридичні нау-
ки: внутрішні процесуальні юриди-
чні науки, міжнародні процесуальні 
юридичні науки; регламентні юри-
дичні науки: внутрішні регламентні 
юридичні науки, міжнародні регла-
ментні юридичні науки) і полінау-
кові юридико-процедурні напрям-
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ки). 3.3. Методичні юридичні науки 
(самостійні юридико-методичні на-
уки: криміналістика, ордистика; і 
полінаукові юридико-методичні на-
прямки (с. 59)24. 

 Ткач Ю.Д., Кири-
ченко С.А., Кири-
ченко Ю.А. Систе-
матизация литера-
турных данных о 
предмете и системе 
криминалистики: 
Учеб.-справ. посо-
бие. В 3 ч. / Под 
ред. проф. А.А.Ки-
риченко. – Ивано-
Франковск: Изд-во 
“Плай”, 2004. – 
Ч. 1: Библиография. 
– 67 с.  

Система юридических наук в це-
лом, как полагает Ю.А.Кириченко, 
может быть представлена по не-
скольким классификационным ос-
нованиям, наибольшее теоретиче-
ское и практическое значение из ко-
торых представляют следующие: 
А. Система юридических наук в 

контексте решения их общих задач: 
1. Теорологические юридические 

науки, то есть такие науки, основ-
ной задачей которых является соз-
дание философских, социологиче-
ских, политических, филологиче-
ских, исторических, психологиче-
ских и иных теоретических основ 
для эффективного и рационального 
осуществления любого из направле-
ний юридической деятельности:  

1.1. Самостоятельные юридико-
теорологические науки: философия 
юриспруденции, политология юрис-
пруденции, социология юриспру-
денции, психология юриспруден-
ции, теорология юриспруденции, 
история отечественной юриспру-
денции, история зарубежной юрис-
пруденции, история правовых уче-
ний и др. 

1.2. Полинаучные юридико-
теорологические направления: фи-
лология юриспруденции, энцикло-

                                                 
24Такий же варіант викладено в одному із таємних видань: “Ткач Ю.Д., Киричен-
ко С.А., Кириченко Ю.О. Періодизація розвитку, поняття і система криміналісти-
ки: Лекція №1 / За ред. О.А.Кириченка. – Одеса: НД РВВ ОЮІ НУВС, 2003. –       
70 с. (таємн.)”.   
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педия юриспруденции, сравнитель-
ная современная юриспруденция, 
юридическая педагогика и др.). 

2. Базисноантиделиктные юриди-
ческие науки, которые должны раз-
работать правовую основу (базис) 
для эффективного и рационального 
введения борьбы с любым из разно-
видностей правонарушений (с. 56): 
2.1. Внутренние базисноантиде-
ликтные юридические науки: кон-
ституционное, антикриминальное, 
административное, трудовое, ци-
вильное и арбитражное право. 2.2. 
Международные базисноантиде-
ликтные юридические науки: меж-
дународное антикриминальное, ме-
ждународное публичное и междуна-
родное цивильное право (с. 56-57). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, на которые возлагается задача по 
созданию нормативной процедуры 
эффективного и рационального 
осуществления борьбы с различны-
ми правонарушениями:  

3.1. Внутренние юридико-
процедурные науки: 3.1.1. Полинауч-
ные юридико-процедурные направ-
ления: юридико-процедурная теория 
информации. 3.1.2. Процессуальные 
юридические науки: конституцион-
ный, антикриминальный, цивильный 
и арбитражный процесс. 3.1.3. Регла-
ментные юридические науки: 3.1.3.1. 
Основные юридико-регламентные 
науки: административный, трудовой 
и ордистический регламент. 3.1.3.2. 
Вспомогательные юридико-регла-
ментные науки: исправительно-
трудовой и судебно-исполнительный 
регламент.  
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3.2. Международные юридико-
процедурные науки:  

3.2.1. Международные юридико-
процессуальные науки: междуна-
родный антикриминальный процесс. 
3.2.2. Международные юридико-
регламентные науки: международ-
ный ордистический, международ-
ный публичный и международный 
цивильный регламент.  

4. Методические юридические 
науки, задачей которых является 
разработка составных частей мето-
дики борьбы с правонарушениями: 
4.1. Самостоятельные юридико-
методические науки: криминали-
стика и ордистика. 4.2. Полинауч-
ные юридико-методические направ-
ления: юридическая экспертология, 
юридическая микрообъектология, 
юридическая одорология, юридиче-
ская медицина, юридическая психи-
атрия, юридическая бухгалтерия 
и др.  

5. Регулятивные юридические 
науки, которые должны создать 
надлежащее нормативно-правовое 
урегулирование необходимых без-
деликтных сторон общественной 
жизни: 5.1. Внутренние юридико-
регулятивные науки: налоговое, 
бюджетное, пенсионное, семейное, 
жилищное, водное, земельное, лес-
ное, экологическое и др. право. 5.2. 
Международные юридико-регу-
лятивные науки: консульское или 
дипломатическое, международное 
космическое, воздушное, морское, 
экологическое и др. право (с. 57). 

6. Вспомогательные юридические 
науки: криминология, деонтология, 
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юридическая статистика, юридиче-
ская кибернетика и др. 
Б. Иное терминолого-текстуальное 

изложение указанного варианта 
классификации юридических наук:  

1. Теорологические юридические 
науки, то есть такие науки, основ-
ной задачей которых является соз-
дание философских, социологиче-
ских, политических, филологиче-
ских, исторических, психологиче-
ских и иных теоретических основ 
для эффективного и рационального 
осуществления любого из направле-
ний юридической деятельности (са-
мостоятельные теорологические 
юридические науки: философия 
юриспруденции, политология юрис-
пруденции, социология юриспру-
денции, психология юриспруден-
ции, теорология юриспруденции, 
история отечественной юриспру-
денции, история зарубежной юрис-
пруденции, история правовых уче-
ний и др.; полинаучные теорологи-
ческие юридические направления: 
филология юриспруденции, энцик-
лопедия юриспруденции, сравните-
льная современная юриспруденция, 
юридическая педагогика и др.). 

2. Базисноантиделиктные юриди-
ческие науки, которые должны раз-
работать правовую основу (базис) 
для эффективного и рационального 
введения борьбы с любым из разно-
видностей правонарушений (внут-
ренние базисноантиделиктные юри-
дические науки: конституционное 
право, антикриминальное право, 
административное право, трудовое 
право, цивильное право, арбитраж-
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ное право; международные базисно-
антиделиктные юридические науки: 
международное антикриминальное 
право, международное публичное 
право и международное цивильное 
право). 

3. Процедурные юридические нау-
ки, на которые возлагается задача по 
созданию нормативной процедуры 
эффективного и рационального 
осуществления борьбы с различны-
ми правонарушениями (внутренние 
процедурные юридические науки: 
полинаучная юридико-процедурная 
теория информации; процессуаль-
ные юридические науки: конститу-
ционный, антикриминальный, ци-
вильный и арбитражный процесс; 
регламентные юридические науки: 
основные: административный, тру-
довой и ордистический регламент; 
вспомогательные: исправительно-
трудовой и судебно-исполни-
тельный регламент; международные 
процедурные юридические науки: 
международный антикриминальный 
процесс, международный ордисти-
ческий регламент, международный 
публичный и международный ци-
вильный регламент) (с. 58).  

4. Методические юридические 
науки, задачей которых является 
разработка составных частей мето-
дики борьбы с правонарушениями 
(самостоятельные методические 
юридические науки: криминалисти-
ка, ордистика; полинаучные юриди-
ко-методические направления: юри-
дическая экспертология, юридиче-
ская микрообъектология, юридиче-
ская одорология, юридическая 
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медицина, юридическая психиатрия, 
юридическая бухгалтерия и др.) 
(с. 58-59).  

5. Регулятивные юридические 
науки, которые должны создать 
надлежащее нормативно-правовое 
урегулирование необходимых без-
деликтных сторон общественной 
жизни (внутренние регулятивные 
юридические науки: налоговое, 
бюджетное, пенсионное, семейное, 
жилищное, водное, земельное, лес-
ное и др. право; международные ре-
гулятивные юридические науки: 
консульское или дипломатическое, 
международное космическое, меж-
дународное воздушное, междуна-
родное морское, международное 
экологическое и др. право). 

6. Вспомогательные юридические 
науки (криминология, деонтология, 
юридическая статистика, юридиче-
ская кибернетика и др.). 
В. Система юридических наук в 

контексте их деления на правовые и 
неправовые науки:  

1. Правовые юридические науки: 
1.1. Регулятивные юридические 
науки: 1.1.1. Внутренние регулятив-
ные юридические науки. 1.1.2. Ме-
ждународные регулятивные юриди-
ческие науки. 1.2. Базисноантиде-
ликтные юридические науки: 
1.2.1. Внутренние базисноантиде-
ликтные юридические науки. 
1.2.2. Международные базисноанти-
деликтные юридические науки.  

1.3. Процедурные юридические 
науки: 1.3.1. Самостоятельные про-
цедурные юридические науки: 
1.3.1.1. Процессуальные юридиче-
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ские науки: 1.3.1.1. Внутренние 
процессуальные юридические нау-
ки. 1.3.1.2. Международные процес-
суальные юридические науки. 
1.3.1.2. Регламентные юридические 
науки: 1.3.1.2.1. Внутренние регла-
ментные юридические науки. 
1.3.1.2.2. Международные регла-
ментные юридические науки. 
1.3.2. Полинаучные юридико-
процедурные направления. 

2. Неправовые юридические науки: 
2.1. Теорологические юридические 

науки: 2.1.1. Самостоятельные тео-
рологические юридические науки: 
2.1.1.1. Внутренние теорологиче-
ские юридические науки. 
2.1.1.2. Международные теорологи-
ческие юридические науки. 
2.1.2. Полинаучные теорологиче-
ские юридические направления. 

2.2. Методические юридические 
науки: 2.2.1. Самостоятельные ме-
тодические юридические науки. 
2.2.2. Полинаучные методические 
юридические направления. 

2.3. Вспомогательные юридиче-
ские науки (с. 59). 
Указанное классификационное де-

ление позволяет соответствующим 
образом развить и существующую 
систему права: правовых юридиче-
ских наук и их основного научного 
“продукта” – кодексов (с. 59-60):  

1. Базисноантиделиктные отрасли 
права: 1.1. Внутренние базисноан-
тиделиктные отрасли права: Кон-
ституционное право Украины 
(Конст. К Украины), Антикрими-
нальное право Украины (Анти-
Крим. К Украины), Административ-
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ное право Украины (Адм. К Украи-
ны), Трудовой кодекс Украины 
(Труд. К Украины), Цивильное пра-
во Украины (Цив. К Украины) и 
Арбитражное право Украины (Арб. 
К Украины). 1.2. Международные 
базисноантиделиктные отрасли пра-
ва: Международное антикрими-
нальное право (М Анти-КК), Меж-
дународное публичное право (М 
публ. К) и Международное цивиль-
ное право (М Цив. К). 

2. Процедурные отрасли права:  
2.1. Внутренние юридико-

процедурные отрасли права: 
2.1.1. Юридико-процессуальные от-
расли права: Конституционно-
процессуальное право Украины 
(Конс. ПК Украины), Антикрими-
нально-процессуальное право Ук-
раины (АнтиКрим. ПК Украины), 
Цивильно-процессуальное право 
Украины (Цив. ПК Украины) и Ар-
битражно-процессуальное право 
Украины (Арб. ПК Украины). 
2.1.2. Юридико-регламентные от-
расли права: 2.1.2.1. Основные юри-
дико-регламентные отрасли права: 
Административно-регламентное 
право Украины (Админ. РК Украи-
ны), Трудо-регламентное право Ук-
раины (Труд. РК Украины) и Ордо-
регламентное право Украины (ОРК 
Украины). 2.1.2.2. Вспомогательные 
юридико-регламентные отрасли 
права: Исправительно-трудо-регла-
ментное право Украины (ИТРК Ук-
раины) и Судебно-исполнительно-
регламентное Украины (СИРК Ук-
раины).  
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2.2. Международные юридико-
процедурные отрасли права:  
2.2.1. Международные юридико-
процессуальные отрасли права: Меж-
дународное антикриминально-про-
цессуальное право (М Анти-КК). 
2.2.2. Международные юридико-
регламентные отрасли права: Между-
народное ордо-регламентное право 
(М Труд. РК), Международное пуб-
лично-регламентное право (М Публ. 
РК) и Международное цивильно-
регламентное право (М Цив. РК). 

3. Регулятивные отрасли права:  
3.1. Внутренние юридико-

регулятивные отрасли права: Нало-
говое право Украины (Налог. К Ук-
раины), Бюджетное право Украины 
(Бюдж. К Украины), Пенсионное 
право Украины (Пенс. К Украины), 
Семейное право Украины (Сем. К 
Украины), Жилищное право Украи-
ны (Жил. К Украины), Водное право 
Украины (Водн. К Украины), Зе-
мельное право Украины (Зем. К Ук-
раины) и др. (с. 60). 

3.2. Международные юридико-
регулятивные отрасли права: Кон-
сульское (Дипломатическое) право 
(Конс. К или Дип. К), Международ-
ное космическое право (М Косм. К), 
Международное воздушное право 
(М Возд. К), Международное мор-
ское право (М Мор. К), Междуна-
родное экологическое право (М 
Косм. К) и др. 
Г. Система юридических наук в 

контексте решения задач борьбы с 
правонарушениями: 

1. Общие юридические науки: 1.1. 
Теорологические юридические нау-
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ки: Самостоятельные теорологиче-
ские юридические науки: 
1.1.1.1. Внутренние теорологиче-
ские юридические науки. 
1.1.1.2. Международные теорологи-
ческие юридические науки. 
1.1.2. Полинаучные юридико-
теорологические направления. 
1.2. Вспомогательные юридические 
науки: 1.2.1. Самостоятельные 
вспомогательные юридические нау-
ки. 1.2.2. Полинаучные юридико-
вспомогательные направления.  

2. Регулятивные юридические 
науки: 2.1. Внутренние регулятив-
ные юридические науки. 2.2. Меж-
дународные регулятивные юридиче-
ские науки.  

3.2. Процедурные юридические 
науки: 3.2.1. Самостоятельные про-
цедурные юридические науки: 
3.2.1.1. Процессуальные юридиче-
ские науки: 3.2.1.1.1. Внутренние 
процессуальные юридические нау-
ки. 3.2.1.1.2. Международные про-
цессуальные юридические науки. 
3.2.1.2. Регламентные юридические 
науки: 3.2.1.2.1. Внутренние регла-
ментные юридические науки. 
3.2.1.2.2. Международные регла-
ментные юридические науки. 
3.2.2. Полинаучные юридико-
процедурные направления.  

3.3. Методические юридические 
науки: 3.3.1. Самостоятельные юри-
дико-методические науки. 3.3.2. По-
линаучные юридико-методические 
направления.  
Деление процедурных юридиче-

ских наук на процессуальные и рег-
ламентные определяется порядком 
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рассмотрения дел о тех или иных 
правонарушениях: судебный (про-
цессуальный) или частично внесу-
дебный (регламентный). В силу этих 
же причин регламентами следует 
именовать процедуры, следующие 
после судебного разрешения дел: 
исправительно-трудовой и судебно-
исполнительный, а также особая 
внесудебная процедура – ордисти-
ческий регламент (с. 61). 
Словосочетания “антикриминаль-

ное право” и “антикриминальный 
процесс” более семантически обос-
нованы, поскольку переносят акцент 
внимания с “криминальности” пра-
вовых норм (что рядом с аналогич-
ными словосочетаниями “крими-
нальное сообщество””, “криминаль-
ное государство” и др. обусловлива-
ет появление нежелательных срав-
нений) (с. 61-62).   
Если подвергнуть анализу систему 

базисноантиделиктных и процедур-
ных юридических наук и их основ-
ного “научного продукта” – коди-
фицированного нормативно-право-
вого акта, то можно заметить, что не 
все позиции на сегодняшний день 
заполнены. К примеру, можно гово-
рить о наличии конституционного 
права как о базисноантиделиктной 
юридической науке, однако соот-
ветствующего кодекса пока что нет. 
В некоторой мере в качестве таково-
го может быть признана Конститу-
ция Украины. При этом имеется еще 
и ряд так называемых конституци-
онных законов, кодификация кото-
рых вместе с Конституцией Украи-
ны наиболее правильно представить 
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в виде, к примеру, Конституционно-
го кодекса Украины.  
Что же касается процедуры рас-

смотрения дел о конституционных 
спорах и деликтах, то здесь положе-
ние дел еще парадоксальнее: имеет-
ся Конституционный суд Украины, 
который рассматривает дела о кон-
ституционных спорах и деликтах, 
руководствуясь Регламентом Кон-
ституционного Суда Украины, при-
нятым не парламентом, самим су-
дом. Более правильно в этом отно-
шении иметь Конституционно-
процессуальный кодекс Украины. 
Аналогично существующий Ко-

декс Украины об административных 
правонарушениях и Кодекс законов 
о труде содержат в себе базисноан-
тиделиктные и процедурные право-
вые нормы, которые подлежат обо-
соблению в виде соответственно 
Административного кодекса Украи-
ны и Админорегламентного кодекса 
Украины, Трудового кодекса Ук-
раины и Трудо-регламентного ко-
декса Украины. 
Предстоит создать новые проце-

дурные юридические науки и кодек-
сы: 1. “Ордистический регламент” и 
Ордо-регламентный кодекс Украи-
ны. 2. “Судебно-исполнительный 
регламент” и Судебно-исполнитель-
но-регламентный кодекс Украины. 
Существующие, по сути, проце-

дурная юридическая науки “Уго-
ловно-исполнительное право” и Ис-
правильно-трудовой кодекс Украи-
ны подлежат терминологической и 
концептуальной конкретизации в 
виде соответственно “Исправитель-
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но-трудовой регламент” и Исправи-
тельно-трудовой кодекс Украины. 
Предложенные классификацион-

ные системы юридических наук по-
зволяют по-новому взглянуть на ряд 
иных проблем юриспруденции, к 
примеру, осуществления юридико-
педагогической деятельности. Так, 
общепринятое словосочетание “пра-
воведение” как всеохватывающее 
для любой юридической специали-
зации подлежит замене на более 
подходящий в этом отношении тер-
мин “юриспруденция”, который 
может охватить все юридические 
науки: правовые, неправовые, анти-
деликтные и иные, а не только пер-
вые из них (с. 62).  
Термином “юриспруденция” и мо-

гут быть объединены и все направ-
ления юридической деятельности: 
законодательная, юридико-научная, 
юридико-педагогическая, право-
применительная и антиделиктная 
(правоохранительная). Последнюю 
целесообразно представить и соот-
ветствующей юридической специ-
альностью – “антиделиктная дея-
тельность” (с. 62-63). 
В таком случае целесообразно 

юридическое образование предста-
вить посредством следующих четы-
рех квалификационных уровней: 
Первый из них – “бакалавр юрис-
пруденции”, который должен при-
обретаться в течение трех лет и рас-
сматриваться лишь в качестве базо-
вого для последующей юридической 
специализации. Само же по себе по-
лучение данного квалификационно-
го уровня не должно предоставлять 
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права на ведение любой юридиче-
ской деятельности.  
Второй квалификационный уро-

вень “специалист юриспруденции”, 
получаемый в процессе дополни-
тельного двухлетнего вузовского 
образования (обеспечивает право-
применительную деятельность: 
юрисконсультант, нотариус) и “спе-
циалист антиделиктной деятельно-
сти”, которая должна иметь более 
детальную специализацию, к при-
меру, судебная, следственная, про-
курорская, адвокатская, ордистиче-
ская или иная антиделиктная дея-
тельность (ордистическая деятель-
ность с дополнительной специали-
зацией: ордист МВД общей компе-
тенции, ордист МВД по борьбе с 
экономическими правонарушения-
ми, ордист МВД по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков и т.д.; 
ордист службы безопасности анало-
гичных и иных специализаций, ор-
дист налоговой службы, ордист та-
моженной службы и др.).          
Третий квалификационный уро-

вень “магистр юриспруденции” и 
“магистр антиделиктной деятельно-
сти”, присвоение которых требует 
еще годичного вузовского образо-
вания, необходимы для занятия за-
конодательной, юридико-научной и 
юридико-педагогической деятель-
ности. Причем последнюю деятель-
ность не следует обусловливать на-
личием научных ступеней и ученых 
званий, поскольку это, как свиде-
тельствует практика последних де-
сятилетий, приводит к появлению 
кандидатов и докторов юридиче-
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ских наук, а не ученых, только ко-
торые и могут творить новое. Фак-
тически ученых немного и плановая 
подготовка такого уровня специали-
стов нецелесообразна.  
Более правильно при ВАКе Ук-

раины создать лишь по одному про-
фильному специализированному со-
вету, в который может обратиться 
любой, кто считает, что сделал в 
юриспруденции определенное от-
крытие или разрешил действительно 
фундаментальную проблему (с. 63).  
Подготовку ученых с научной сте-

пенью кандидат (когда лишь обос-
нованы подходы указанного откры-
тия или путей разрешения такого 
уровня проблемы юриспруденции) и 
доктор юридических наук (если ука-
занное изобретение и разрешение 
уже завершены) должны рассматри-
ваться четвертым высшим юридиче-
ским квалификационным уровнем, 
но не быть самоцелью с точки зре-
ния получения права занятия опре-
деленным видом юридической дея-
тельности. Данный квалификацион-
ный уровень призван лишь обеспе-
чить реализацию природного стрем-
ления будущего ученого что-то соз-
дать новое или разрешить настолько 
фундаментальную проблему, которая 
реально может изменить тот или иной 
существенный аспект ведения юри-
дической деятельности. Достижения 
этих целей будет, по сути, означать 
общественное признание, и этого дос-
таточно для занятия научной деятель-
ностью, поскольку настоящий ученый 
творит не в целях получения матери-
альных благ (с. 63-640). 
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Понятие и система криминалисти-
ки может рассматриваться в контек-
сте традиционной борьбы лишь с 
преступлениями, что рассматрива-
ется как первая концепция и борьбы 
с любыми правонарушениями, а 
также защиты специальных интере-
сов государства и личности. По-
следнее составляет сущность уже 
второй концепции понятия и систе-
мы криминалистики. 
В то же время как по первой, так и 

второй концепции система учебного 
курса криминалистики призвана 
обеспечивать уровень квалифика-
ции (бакалавр, специалист, магистр) 
и специализации (юриспруденция, 
антиделиктная деятельность; спе-
циализации последней: судебная, 
прокурорская, следственная, орди-
стическая и др.) юристов. 
С учетом этого может быть три 

варианта учебного курса кримина-
листики (ордистики): 

1. Модельный курс криминалисти-
ки (ордистики), который должен 
представлять собой некую теорети-
ческую модель (своего рода деталь-
ную энциклопедию, которая могла 
бы быть ориентиром для юристов с 
точки зрения существующего со-
держания криминалистики: что на 
сегодняшний день уже разработано 
и на каком уровне) этой учебной 
дисциплины и содержать достаточ-
но полное и вместе с тем лаконич-
ное изложение всех разработанных 
на данный момент тем (сноска: 
Представляется целесообразным в 
модельный учебный курс кримина-
листики включать только те поло-
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жения, которые прошли защиту в 
форме диссертации или выдержали 
надлежащую дискуссию на научно-
практической конференции или 
ином подобном научном форуме), 
особенно в отношении методик 
борьбы с отдельными видами или 
группами преступлений и методик 
борьбы с преступлениями при осо-
бых обстоятельствах. 

2. Базовый курс криминалистики, 
тематическое наполнение и объем 
материала, в котором следует вы-
держать применительно к подготов-
ке бакалавров юриспруденции, что, 
как уже отмечалось, более правиль-
но рассматривать лишь в качестве 
основы для приобретения специали-
зации юридических кадров (с. 64). 

3. Специализированный курс кри-
миналистики, тематическое напол-
нение и уровень изложения мате-
риала, в котором должны отражать 
особенности подготовки (с. 64-65):  

3.1. Юристов-специалистов опре-
деленной специализации: “специа-
лист юриспруденции”, “специалист 
антиделиктной деятельности”, в по-
следнем случае с дополнительной 
специализацией: судебная, проку-
рорская, экспертная, следственная, 
ордистическая, иная антиделиктная 
деятельность. 

3.2. Юристов-магистров аналогич-
ных специальностей и специализаций. 
Указанные специализированные 

курсы более правильно готовить в 
виде набора определенных спецкур-
сов, читаемых после базового курса 
в целях подготовки юристов опре-
деленной специализации. При этом 
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существуют два курса криминали-
стики – модельный и базовый, пер-
вый из которых фактически не пре-
подается и существует лишь как 
теоретическая модель, в первую 
очередь, криминалистики как науки, 
а не учебной дисциплины (с. 65).  

 Ткач Ю.Д., Кири-
ченко С.А., Кири-
ченко Ю.О. Мож-
ливості вдоскона-
лення окремих тео-
ретичних основ 
криміналістики          
/ Актуальні про-
блеми держави і 
права / Зб. наук. 
праць. – Одеса: 
Юрид. літ., 2003. – 
Вип. 20. – С. 115-
120. 

На думку Ю.О.Кириченко, систе-
ма юридичних наук може бути по-
будована за декількома класифіка-
ційними основами, з яких заслуго-
вують на увагу такі: 1. В контексті 
вирішення загальних задач юридич-
них наук. 2. В залежності від право-
вої природи юридичних наук. 3. З 
огляду здіснення боротьби з право-
порушеннями.  
За першим класифікаційним поді-

лом систему юридичних наук можна 
представити так: 

1. Теорологічні юридичні науки, 
тобто такі наукові галузі, основним 
завданням яких є створення філо-
софських, соціологічних, політич-
них, філологічних, історичних, пси-
хологічних та інших теорологічних 
основ щодо забезпечення ефектив-
ного і раціонального здійснення 
будь-якого напряму юридичної дія-
льності (юридико-наукового, зако-
нодавчого, правозастосувального, 
антиделіктного, юридико-освітян-
ського): 1.1. Самостійні юридико-
теорологічні науки: філософія 
юриспруденції, політологія юрис-
пруденції, соціологія юриспруден-
ції, психологія юриспруденції, тео-
рологія юриспруденції, історія віт-
чизняної юриспруденції, історія іно-
земної юриспруденції, історія пра-
вових вчень та ін. (с. 115) 1.2. Полі-
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наукові юридико-теорологічні на-
прями: філологія юриспруденції, 
енциклопедія юриспруденції, порів-
няльна сучасна юриспруденція, 
юридична педагогіка тощо. 

2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки, які мають розробити правову 
основу (базис) ефективного і раціо-
нального ведення боротьби з будь-
якими правопорушеннями: 2.1. Вну-
трішні базисноантиделіктні юриди-
чні науки: конституційне, антикри-
мінальне, адміністративне, трудове, 
цивільне та арбітражне право. 
2.2. Міжнародні базисноантиделікт-
ні юридичні науки: міжнародне ан-
тикримінальне, міжнародне публіч-
не і міжнародне цивільне право. 

3. Процедурні юридичні науки, на 
які покладається завдання з ство-
рення нормативно-правової проце-
дури ефективного і раціонального 
здійснення боротьби з відповідними 
правопорушеннями: 

3.1. Внутрішні юридико-проце-
дурні науки: 3.1.1. Полінаукові 
юридико-процедурні напрями: юри-
дико-процедурна теорія інформації 
тощо. 3.1.2. Процесуальні юридичні 
науки: конституційний, антикримі-
нальний, цивільний та арбітражний 
процес. 3.1.3. Регламентні юридичні 
науки: 3.1.3.1. Основні юридико-
регламентні науки: адміністратив-
ний, трудовий та ордистичний рег-
ламент. 3.1.3.2. Допоміжні юридико-
регламентні науки: виправно-
трудовий і судово-виконавчий рег-
ламент. 

3.2. Міжнародні юридико-проце-
дурні науки: 3.2.1. Міжнародні 
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юридико-процесуальні науки: між-
народний антикримінальний процес. 
3.2.2. Міжнародні юридико-рег-
ламентні науки: міжнародний орди-
стичний, міжнародний публічний і 
міжнародний цивільний регламент.  

4. Методичні юридичні науки, за-
вданням яких має стати розробка 
складових частин методики бороть-
би з правопорушеннями: 4.1. Само-
стійні юридико-методичні науки: 
криміналістика та ордистика. 
4.2. Полінаукові юридико-методичні 
напрями: юридична експертологія, 
юридична мікрооб’єктологія, юри-
дична одорологія, юридична меди-
цина, юридична психіатрія, юриди-
чна бухгалтерія тощо. 

5. Регулятивні юридичні науки, які 
мають створити належне норматив-
но-правове врегулювання необхід-
них безделіктних сторін суспільного 
життя: 5.1. Внутрішні юридико-
регулятивні науки: податкове, бю-
джетне, пенсійне, сімейне, житлове, 
водне, земельне, лісне та інше пра-
во. 5.2. Міжнародні юридико-
регулятивні науки: консульське чи 
дипломатичне, міжнародне косміч-
не, повітряне, морське, екологічне 
та інше право. 

6. Допоміжні юридичні науки: 
кримінологія, деонтологія, юридич-
на статистика, юридична кібернети-
ка тощо (с. 116). 
Як бачимо, криміналістика за да-

ною класифікаційною основою по-
ділу юридичних наук є самостійною 
юридико-методичною наукою поряд 
із ордистикою, що відображає дру-
гий варіант концепції предмету та 
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системи цих наук, згідно з яким за-
вдання криміналістики та ордистики 
поширюються до розробки складо-
вих частин методики боротьби з 
будь-якими правопорушеннями, а не 
тільки зі злочинами (с. 116-117).  
Варто підкреслити, що поміж мето-

дичних юридичних наук вказані й по-
лінаукові юридико-методичні напря-
ми, окремі з яких (юридична експер-
тологія, юридична мікрооб’єктологія, 
юридична одорологія та ін.) предста-
влені у навчальних курсах криміналі-
стики та ордистики лише у вигляді 
відповідних часткових вчень – “Кри-
міналістична (ордистична) експерто-
логія”, “Криміналістична (ордистич-
на) мікрооб’єктологія”, “Криміналіс-
тична (ордистична) одорологія” тощо. 
У той же час існують експертологічні, 
мікрооб’єктологічні, одорологічні та 
деякі інші подібні положення й про-
цедурно-правового характеру, які час-
ткових вчень у відповідних процеду-
рних юридичних науках створити не 
можуть, а тому існують у межах своїх 
“материнських” наук і вказаних полі-
наукових юридико-методичних на-
прямів. Саме з огляду на те, що ці на-
прями представлені переважно юри-
дико-методичними частковими вчен-
нями, вони й отримали таку назву і 
місце у запропонованому варіанті си-
стеми юридичних наук (с. 117).   

 Тацій В., Шем-
шученко Ю. Кон-
цепція розвитку 
юридичної освіти в 
Україні. – К., 1994. 
– №1-2. – С. 3-6. 

Юридична наука: 
Теорія держави і права 
Історія держави і права 
Державно-правові науки 
Економіко-правові та аграрно-

екологічні науки 
Цивільно-правові науки 
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Кримінально-правові науки 
Наукові основи судоустрою та су-

дочинства 
Міжнародне право і порівняльне 

правознавство 
51 Ткаченко В.Д. 

Система права і си-
стема законодав-
ства // Загальна те-
орія держави і пра-
ва: Підручник / За 
ред. М.В.Цвіка, 
В.Д.Ткаченка, 
О.В.Петришина. – 
Харків: Право, 
2002. – С. 254-278. 

Класифікація галузей права на такі 
види:  

1. Фундаментальні (профілюючі) 
(конституційне, адміністративне, 
кримінальне, цивільно-процесуаль-
не і кримінально-процесуальне пра-
во).  

2. Спеціальні (трудове право, зе-
мельне, сімейне та ін.).  

3. Комплексні (підприємницьке чи 
господарське, торгове, морське та 
ін.) (с. 262). 
В залежності від предмету та ме-

тоду правового регулювання і соці-
ального призначення вся система 
права поділяється на два великих 
масиви: матеріальне і процесуальне 
право. Зберігає своє значення поділ 
права на публічне і приватне право 
(с. 262-264). 
Дається характеристика окремим 

галузям права: конституційному, ци-
вільному, адміністративному, фінан-
совому, трудовому, земельному, еко-
логічному, кримінальному, цивільно-
процесуальному і кримінально-
процесуальному праву (с. 264-267). 

 Хропанюк В.Н. 
Теория государства 
и права: Учеб. по-
собие / Под ред. 
В.Г.Стрекозова. – 
М.: Дабахов, Тка-
чев, Димов, 1995. – 
384 с. 

Юридические науки могут быть 
поделены на такие группы:  

1. Общетеоретические юридиче-
ские науки: теория государства и 
права.  

2. Общеисторические науки о го-
сударстве и праве: история государ-
ства и права, история политических 
и правовых учений.  
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3. Отраслевые юридические науки: 
конституционного, административ-
ного, гражданского, семейного, уго-
ловного права и др.  

4. Специальные юридические нау-
ки: криминалистика, судебная ме-
дицина, судебная психиатрия и др. 
(с. 29). 

 Цвік М.В., Тка-
ченко В.Д. Предмет 
і метод загальної 
теорії держави і 
права // Загальна 
теорія держави і 
права: Підручник  
/ За ред. М.В.Цвіка, 
В.Д.Ткаченка, 
О.В.Петришина. – 
Харків: Право, 
2002. – С. 3-21. 

Юридичні науки складають такі 
групи:  

1. Теоретичні та історичні юриди-
чні науки: теорія держави і права, 
історія держави і права, історія по-
літичних і правових вчень.  

2. Галузеві юридичні науки: консти-
туційне, адміністративне, цивільне, 
сімейне, кримінальне право та ін.  

3. Прикладні юридичні науки: 
криміналістика, судова медицина, 
судова психіатрія та ін.  

4. Юридичні науки, що вивчають 
зарубіжні держави і право і порівня-
льне правознавство. 

5. Юридичні науки, що досліджу-
ють міжнародне право (с. 4-5). 

 Шабуров А.С. 
Система советского 
права // Теория го-
сударства и права: 
Учебник / Под ред. 
С.С.Алексеева. – 
М.: Юрид. лит., 
1985. – С. 27-292.  

Система советского права состоит 
из следующих основных отраслей: 1) 
государственное право, 2) фундамен-
тальные материальные отрасли (гра-
жданское, уголовное и администра-
тивное право), 3) молодые материаль-
ные отрасли, сочетающие методы 
фундаментальных материальных от-
раслей (трудовое, земельное, финан-
совое, исправительно-трудовое, се-
мейное и колхозное право), 4) процес-
суальные отрасли, обеспечивающие 
“жизнь” материальных отраслей (уго-
ловно-процессуальное, гражданско-
процессуальное и административно-
процессуальное право) (с. 282). 


