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П И Т А Н Н Я  3 
ОСНОВНІ СИСТЕМИ (КЛАСИФІКАЦІЙНІ 
ПОДІЛИ) ЮРИДИЧНИХ НАУК У ЦІЛОМУ 

І КОДЕКСІВ 
 
 
 
Висловлені при розгляді другого питання лекції концептуа-

льні положення дозволяють впритул підійти до розробки прин-
ципово нових класифікаційних поділів юридичних наук і кодек-
сів. Останні презентують основний науковий “продукт” лише тієї 
частини юридичних наук, яка має розробити належне норматив-
но-правове врегулювання необхідних сторін суспільного життя. 
Проте науковим “продуктом” іншої частини юридичних наук є 
розробка необхідних засобів боротьби з правопорушеннями та 
інших аспектів здійснення юридичної діяльності, що і мають від-
дзеркалити відповідні класифікаційні поділи юридичних наук. 

Зрозуміло, що дана проблема дуже давня і саме у контексті 
розробки таких класифікаційних поділів тільки права спочатку й 
велася основна дискусія з приводу теорологічних проблем юрис-
пруденції (див. додат. 3). І лише останніми роками вчені-юристи-
теоретики стали говорити про розробку системи (класифікації) 
вже юридичних наук (див. додат. 3), найбільш типовою з яких 
можна назвати поділ юридичних наук на такі групи:  

1. Загальнотеоретичні та історичні науки (теорія держави і 
права, історія держави і права, історія політичних і правових 
вчень).  

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

3. Міжгалузеві юридичні науки (господарське право, приро-
доохоронне право та ін.).  

4. Спеціальні юридичні науки (судова медицина, судова пси-
хологія, криміналістика та ін.).  

5. Прикладні юридичні науки (до недавнього часу – наука 
радянського будівництва).  

6. Науки, що вивчають міжнародне і зарубіжне право (17,        
с. 13-14).  

Не враз можна зрозуміти, яка саме чи які саме основи класи-
фікаційного поділу юридичних наук були застосовані у даному і, 
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на жаль, у всіх інших існуючих варіантах розв’язання вказаної 
надто важливої теорологічної проблеми юриспруденції (див.     
додат. 3). 

Саме тому стає зрозумілою принципова новизна і надзвичай-
на наукова і прикладна актуальність запропонованих О.А.Кири-
ченком, а пізніше розвинутих Ю.О.Кириченко єдиних за основою 
поділу і більш практично спрямованих класифікацій юридич-
них наук у цілому (юриспруденції) (див. додат. 3), що на сього-
дні пропонується зробити у контексті: 

1. Розв’язання їхніх загальних завдань на:  
1.1. Теорологічні юридичні науки, тобто такі юридичні на-

уки, основним завданням яких є створення філософських, соціо-
логічних, політичних, філологічних, історичних, психологічних 
та інших теоретичних основ для раціонального, ефективного та 
якісного здійснення будь-якого з напрямків юридичної діяльності 
(мононаукові теорологічні юридичні науки: Філософія юриспру-
денції, Політологія юриспруденції, Соціологія юриспруденції, Пси-
хологія юриспруденції, Теорологія юриспруденції, Історія вітчиз-
няної юриспруденції, Історія зарубіжної юриспруденції, Історія 
правових вчень та ін.; полінаукові теорологічні юридичні напря-
мки: Філологія юриспруденції, Енциклопедія юриспруденції, Су-
часна порівняльна юриспруденція, Юридична педагогіка та ін.). 

1.2. Базисноантиделіктні юридичні науки10, які повинні 
розробити правову основу (базис) для раціонального, ефективно-
го та якісного ведення боротьби з будь-яким із різновидів право-
порушень (внутрішні базисноантиделіктні юридичні науки: 
Конституційне право України, Антикримінальне право України11, 
Адміністративне право України, Трудове право України, Цивіль-
не право України, Арбітражне право України; міжнародні бази-
                                                 
10Традиційно дана група юридичних наук іменувалася матеріальними юридични-
ми науками (див. додат. 3), що з урахуванням вимог сьогодення вже виглядає ар-
хаїчним. Запропоноване ж їх найменування логічно випливає з їхніх завдань і то-
му виглядає більш сучасним і науково обґрунтованим.  
11Поява даної та іншої подібної термінології обумовлена тим, що у чинному зако-
нодавстві, зокрема у Законі України “Про міліцію”, з’явилося словосполучення 
“підрозділи кримінальної міліції”, яке виглядає не досить коректним у співстав-
ленні з аналогічними за будовою словосполученнями “кримінальна країна”, “кри-
мінальне угрупування” та ін. Щоб цього уникнути, достатньо уточнити назване 
словосполучення як “підрозділи антикримінальної міліції”. Аналогічного пере-
йменування потребують і деякі юридичні науки і кодекси та пов’язана з цим інша 
термінологія, зокрема “Антикримінальне право України”, “Антикримінальний 
кодекс України” (Антикрим. К України), “Антикримінально-процесуальне право”, 
“Антикримінальне судочинство”, “Антикримінально-процесуальний кодекс Укра-
їни” (Антикрим. ПК України) та ін.   
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сноантиделіктні юридичні науки: Міжнародне Антикриміналь-
не право, Міжнародне Арбітражне право і Міжнародне Цивільне 
право12)13. 

1.3. Процедурні юридичні науки, на які покладається за-
вдання створення нормативно-правової процедури раціонально-
го, ефективного та якісного здійснення боротьби з різними вида-
ми правопорушень (внутрішні процедурні юридичні науки – по-
лінаукові процедурні напрямки: Теорія антиделіктної інформа-
ції;14 мононаукові процедурні юридичні науки – процесуальні 
юридичні науки: Конституційно-процесуальне право України, 
Антикримінально-процесуальне право України, Цивільно-проце-
суальне право України, Арбітражно-процесуальне право України; 
регламентні юридичні науки – основні: Адміно-регламентне 
право України15, Трудо-регламентне право України, Ордо-
регламентне право України; допоміжні: Виправно-трудо-
регламентне право України, Виконавчо-регламентне право Укра-
їни16; міжнародні процедурні юридичні науки: Міжнародне Ан-
тикримінально-процесуальне право, Міжнародне Ордо-регла-
ментне право, Міжнародне Арбітражно-регламентне право і 
Міжнародне Цивільно-регламентне право).  

1.4. Методичні юридичні науки, завданням яких є розробка 
складових частин методики боротьби з правопорушеннями (мо-
нонаукові методичні юридичні науки: Криміналістика, Ордис-

                                                 
12Поділ міжнародного права на арбітражне і цивільне проведений з метою збере-
ження відповідної логіки внутрішнього законодавства і призначений замінити 
загальновизнану класифікацію міжнародного права відповідно на публічне і при-
ватне (див. додат. 3).  
13Перелік базисноантиделіктних та інших антиделіктних юридичних наук 
пов’язаний із існуючим вичерпним переліком правопорушень (див. питання 2, 
лекція 1), а тому також є вичерпним і узгоджується з кожним з існуючих різнови-
дів правопорушень.    
14У даному випадку представлений полінауковий процедурний юридичний на-
прямок, у той час як процесуальні і регламентні юридичні науки є мононаукови-
ми. Поділ же процедурних юридичних наук на процесуальні і регламентні віддзе-
ркалює порядок розгляду справ про відповідні правопорушення: для перших з них 
– він судовий, а для другої групи наук – позасудовий чи лише частково судовий.  
15Пояснення деяких застосованих тут новітніх найменувань юридичних наук і 
кодексів викладено окремо (див. питання 4, лекція 1).  
16У деяких публікаціях дану галузь юридичної правової науки і відповідний ко-
декс пропонується іменувати “Судово-виконавчо-регламентне право України” 
(“Судово-виконавчо-регламентний кодекс України”) (12, с. 5, 7; 13, с. 6, 9; 24, с. 9, 
11 та ін.), що не є семантично точним, оскільки вказана виконавча процедура має 
передбачати порядок виконання рішень не тільки суду, а низки позасудових ін-
станцій, у першу чергу по справах про дисциплінарні проступки, деякі адмініст-
ративні проступки тощо.    
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тика; полінаукові методичні юридичні напрямки: Юридична 
експертологія, Юридична мікрооб’єктологія, Юридична одороло-
гія, Юридична медицина, Юридична психіатрія, Юридична бух-
галтерія тощо).  

1.5. Регулятивні юридичні науки, які повинні створити на-
лежне нормативно-правове врегулювання необхідних безделікт-
них сторін суспільного життя (внутрішні регулятивні юридичні 
науки: Податкове право України, Бюджетне право України, Пен-
сійне право України, Сімейне право України, Житлове право 
України, Водне право України, Земельне право України, Лісне17 
право України, Повітряне право України; міжнародні регу-
лятивні юридичні науки: Консульське або Дипломатичне право, 
Міжнародне Космічне право, Міжнародне Повітряне право, Між-
народне Морське право, Міжнародне Екологічне право та ін.). 

1.6. Допоміжні юридичні науки, завданням яких є створен-
ня інших умов щодо раціонального, ефективного та якісного 
здійснення тих чи інших напрямків юридичної діяльності (Кри-
мінологія, Деонтологія, Юридична статистика, Юридична кібер-
нетика та ін.). 

2. Проведення антиделіктної діяльності на: 
2.1. Антиделіктні юридичні науки: 
2.1.1. Базисноантиделіктні юридичні науки: внутрішні ба-

зисноантиделіктні юридичні науки, міжнародні базисноантиделі-
ктні юридичні науки.  

2.1.2. Процедурні юридичні науки: полінаукові процедурні 
напрямки; мононаукові процедурні юридичні науки (процесуаль-
ні юридичні науки: внутрішні процесуальні юридичні науки, 
міжнародні процесуальні юридичні науки; регламентні юридичні 
науки: внутрішні регламентні юридичні науки, міжнародні рег-
ламентні юридичні науки).  

2.1.3. Методичні юридичні науки: мононаукові методичні 
юридичні науки, полінаукові методичні юридичні напрямки. 

2.2. Умовнобезделіктні юридичні науки: 
2.2.1. Теорологічні юридичні науки: мононаукові теорологі-

чні юридичні науки, внутрішні теорологічні юридичні науки, 
міжнародні теорологічні юридичні науки, полінаукові теорологі-
чні напрямки.  

2.2.2. Регулятивні юридичні науки: внутрішні регулятивні 
юридичні науки, міжнародні регулятивні юридичні науки.  

                                                 
17Офіційно даний кодекс іменується лісовим. У такому разі треба й Водний ко-
декс України іменувати водяним, що є не досить коректним.   
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2.2.3. Допоміжні юридичні науки: мононаукові допоміжні 
юридичні науки, полінаукові допоміжні юридичні напрямки.  

3. Здійснення правозастосувальної і правотворчої діяльності:  
3.1. Правові юридичні науки: 3.1.1. Регулятивні юридичні 

науки: внутрішні регулятивні юридичні науки, міжнародні регу-
лятивні юридичні науки. 3.1.2. Базисноантиделіктні юридичні 
науки: внутрішні базисноантиделіктні юридичні науки, міжнаро-
дні базисноантиделіктні юридичні науки. 3.1.3. Процедурні юри-
дичні науки: мононаукові процедурні юридичні науки (процесуа-
льні юридичні науки: внутрішні процесуальні юридичні науки, 
міжнародні процесуальні юридичні науки; регламентні юридичні 
науки: внутрішні регламентні юридичні науки, міжнародні рег-
ламентні юридичні науки), полінаукові процедурні юридичні на-
прямки. 

3.2. Неправові юридичні науки: 3.2.1. Теорологічні юриди-
чні науки: мононаукові теорологічні юридичні науки (внутрішні 
теорологічні юридичні науки, міжнародні теорологічні юридичні 
науки), полінаукові теорологічні юридичні напрямки. 3.2.2. Ме-
тодичні юридичні науки: мононаукові 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 науковим “продуктом” 
будь-якої з них повинна стати розробка відповідного кодифікова-
ного нормативно-правового акта (кодексу). 

З огляду на це існуючі, удосконалені і перспективні кодек-
си можуть бути систематизовані таким чином: 

1. Базисноантиделіктні кодекси: 1.1. Внутрішні базисно-
антиделіктні кодекси: Конституційний кодекс України (Конст. 
К України), Антикримінальний кодекс України (Антикрим. К 
України), Адміністративний кодекс України (Адм. К України), 
Трудовий кодекс України (Труд. К України), Цивільний кодекс 
України (Цив. К України) та Арбітражний кодекс України (Арб. 
К України). 1.2. Міжнародні базисноантиделіктні кодекси: 
Міжнародний Антикримінальний кодекс (Міжн. Антикрим. К), 
Міжнародний Цивільний кодекс (Міжн. Цив. К) і Міжнародний 
Арбітражний кодекс (Міжн. Арб. К). 

2. Процедурні кодекси:  
2.1. Внутрішні процедурні кодекси:  
2.1.1. Процесуальні кодекси: Конституційно-процесуальний 

кодекс України (Конст. ПК України), Антикримінально-проце-
суальний кодекс України (Антикрим. ПК України), Цивільно-
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процесуальний кодекс України (Цив. ПК України) та Арбітраж-
но-процесуальний кодекс України (Арб. ПК України).  

2.1.2. Регламентні кодекси: 2.1.2.1. Основні регламентні ко-
декси: Адміно-регламентний кодекс України (Адм. РК України), 
Трудо-регламентний кодекс України (Труд. РК України) та Ордо-
регламентний кодекс України (Орд. РК України). 2.1.2.2. Допо-
міжні регламентні кодекси: Виправно-трудо-регламентний ко-
декс України (Випр. Труд. РК України) і Виконавчо-регла-
ментний кодекс України (Вик. РК України). 

2.2. Міжнародні процедурні кодекси:  
2.2.1. Міжнародні процесуальні кодекси: Міжнародний Ан-

тикримінально-процесуальний кодекс (Міжн. Антикрим. К) та ін.  
2.2.2. Міжнародні регламентні кодекси: Міжнародний Ордо-

регламентний кодекс (Міжн. Орд. РК), Міжнародний Цивільно-
регламентний кодекс (Міжн. Цив. РК) і Міжнародний Арбітраж-
но-регламентний кодекс (Міжн. Арб. РК). 

3. Регулятивні кодекси:  
3.1. Внутрішні регулятивні кодекси: Податковий кодекс 

України (Под. К України), Бюджетний кодекс України (Бюдж. К 
України), Пенсійний кодекс України (Пенс. К України), Сімей-
ний 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 Укра-
їни (Лісн. К України), Повітряний кодекс України (Пов. К Украї-
ни), Будівельний кодекс України (Буд. К України), Освітянський 
кодекс України (Освіт. К України), Транспортний кодекс України 
(Трансп. К України) та ін.  

3.2. Міжнародні регулятивні кодекси: Консульський (Дип-
ломатичний) кодекс (Конс. або Дипл. К), Міжнародний Косміч-
ний кодекс (Міжн. Косм. К), Міжнародний Повітряний кодекс 
(Міжн. Пов. К), Міжнародний Морський кодекс (Міжн. Морськ. 
К), Міжнародний Екологічний кодекс (Міжн. Екол. К) та ін. 

З урахуванням викладеного можна запропонувати й систе-
матизацію правових юридичних наук, яка може виглядати та-
ким чином: 

1. Базисноантиделіктні галузі права: 1.1. Внутрішні бази-
сноантиделіктні галузі права: Конституційне право України, 
Антикримінальне право України, Адміністративне право Украї-
ни, Трудове право України, Цивільне право України та Арбітра-
жне право України. 1.2. Міжнародні базисноантиделіктні галу-
зі права: Міжнародне Антикримінальне право, Міжнародне циві-
льне право і Міжнародне Арбітражне право. 
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2. Процедурні галузі права: 2.1. Внутрішні процедурні галузі 
права: 2.1.1. Процесуальні галузі права: Конституційно-
процесуальне право України, Антикримінально-процесуальне 
право України, Цивільно-процесуальне право України та Арбіт-
ражно-процесуальне право України. 2.1.2. Регламентні галузі 
права: 2.1.2.1. Основні регламентні галузі права: Адміно-
регламентне право України, Трудо-регламентне право України та 
Ордо-регламентне право України. 2.1.2.2. Допоміжні регламент-
ні галузі права: Виправно-трудо-регламентне право України і Ви-
конавчо-регламентне право України. 2.2. Міжнародні процедурні 
галузі права: 2.2.1. Міжнародні процесуальні галузі права: Між-
народне Антикримінально-процесуальне право та ін. 2.2.2. Між-
народні регламентні галузі права: Міжнародне Ордо-регламентне 
право, Міжнародне Цивільно-регламентне право і Міжнародне 
Арбітражно-регламентне право. 

3. Регулятивні галузі права: 3.1. Внутрішні регулятивні га-
лузі права: Податкове право України, Бюджетне право України, 
Пенсійне право України, Сімейне право України, Житлове право 
України, Водне право України, Земельне право України, Лісне 
право України, Повітряне право України, Будівельне право Укра-
їни, Освітянське право України, Транспортне право України та ін. 
3.2. Міжнародні регулятивні галузі права: Консульське (Дипло-
матичне) право, Міжнародне Космічне право, Міжнародне Повіт-
ряне право, Міжнародне Морське право, Міжнародне Екологічне 
право та ін. 

Правові юридичні науки і відповідні кодекси можуть імену-
ватися і без згадки слів “право” чи “кодекс”, наприклад, Анти-
кримінальний процес України, Ордистичний регламент України, 
Міжнародний Антикримінальний процес, Міжнародний Цивіль-
ний регламент та ін. 


