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П И Т А Н Н Я  1 
ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ДИСКУСІЇ 

З ПРИВОДУ ТЕОРОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

 
 
 
Систематичне обговорення теорологічних проблем юриспру-

денції бере початок з узгодження системи права, основою чого 
спочатку розглядався лише предмет, а пізніше й метод правового 
регулювання і деякі інші критерії (див. додат. 1, 2). У такому ас-
пекті перша дискусія виникла у 1938-1940 рр.3, друга – у 1956-
1958 рр.4 і третя дискусія – у 1982 р.5 (1, с. 27; 19, с. 107). Остан-
ня з дискусій стала результатом проведення у листопаді 1981 р. 
на основі Московської державної юридичної академії Всеросій-
ської конференції, на якій із доповіддю “Система российского 
права” виступив цивіліст, завідуючий кафедрою цивільного права 
цієї державної юридичної академії В.П.Мозолін (19, с. 107-113).  

У 2003 р. публікаціями М.І.Байтіна і Д.Є.Петрова “Система 
права: к продолжению дискуссии” і В.П.Мозоліна “Система рос-
сийского права. Доклад на Всероссийской конференции 14 нояб-
ря 2001 г.” розпочалася четверта дискусія з визначення най-
більш удосконаленої системи права (1, с. 25-34; 19, с. 107-113).  

Проте всі вказані дискусії проходили у межах визначення 
найбільш удосконаленої системи лише права, у той час як давно 
вже назріла потреба розглядати дану проблему більш широко, а 
саме як систему юридичних наук (юриспруденції) у цілому.  

З огляду на це, звертають на себе чисельні публікації 
О.А.Кириченка (4 та ін.) та Ю.О.Кириченко (Ланцедової) (5-16; 
20-22 та ін.), в яких ставилося вже питання щодо удосконалення 
системи власне юридичних наук у цілому, і навіть юриспруденції 
взагалі (див. додат. 1, 2). При цьому вказана постановка питання 
виявила необхідність попереднього принципово нового удоско-
налення існуючого підходу до визначення об’єктів, завдань і саме 
поняття, а не предмету юриспруденції, оскільки формулювання 
поняття юриспруденції у цілому чи будь-якої окремої юридичної 

                                                 
3Див.: Сов. гос. и право за 1939 р. №3, №4; 1940 р. №1, №8, №9.  
4Див.: Сов. гос. и право за 1956 р. №8, №9; 1957 р. №1, №2, №3, №4, №6, №7; 1958 р. 
№5, №11.  
5Див.: Сов. гос. и право за 1982 р. №6, №8.  
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науки фактично охоплює об’єкти, завдання, предмет і навіть де-
які інші теорологічні категорії (див. додат. 1).  

Викладене дає підстави зробити висновок, що із вказаними 
публікаціями О.А.Кириченка та Ю.О.Кириченко у 2000 р. факти-
чно розпочалася п’ята дискусія (4; 5 та ін.), яка триває по цей 
час. Дана дискусія вже розглядається більш широко у контексті 
принципового удосконалення основних теорологічних проблем 
юриспруденції, у першу чергу об’єктів, поняття і системи юрис-
пруденції та окремих юридичних наук (див. додат. 1, 2). Проте 
заклики вказаних авторів до залучення до даної дискусії широко-
го кола вчених (6; 7; 12; 13; 24 та ін.; див. додат. 1, 2), на жаль, не 
знайшли підтримки. Тому залишається актуальним пропагування 
сучасного бачення теологічних проблем юриспруденції, що і 
складає основну мету даної лекції.  


