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П И Т А Н Н Я  2 
НОВІТНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 

ОБ’ЄКТІВ, ЗАВДАНЬ І ПОНЯТТЯ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

 
 
 
Традиційно вчені-теоретики розглядали як об’єкти юридич-

них наук лише право і державу (див. додат. 2), про що свідчать й 
існуючі найменування загальнотеоретичної юридичної науки 
“Теорія держави і права” (див. додат. 1).  

Фактично ж об’єкти юридичних наук є дещо іншими, що 
найбільш наочно випливає з наступного викладу уточнених за-
вдань юридичних наук у цілому та юриспруденції взагалі:  

1. Розробка належних:  
1.1. Нормативно-правової регламентації необхідних сторін 

суспільного життя.  
1.2. Засобів боротьби з порушеннями даної регламентації, 

тобто з різного роду правопорушеннями (злочинами, проступка-
ми, правовими спорами і деліктами).  

2. Забезпечення раціонального, ефективного та якісного:  
2.1. Функціонування розробленої нормативно-правової рег-

ламентації.  
2.2. Застосування засобів боротьби з правопорушеннями. 
Пояснення викладених завдань полягає у тому, що логічним є 

покладання на юридичні науки завдання з розробки належної но-
рмативно-правової регламентації необхідних сторін суспільного 
життя. І якщо б ми мали ідеальне суспільство (тобто у якому всі 
створені правові норми як загальнообов’язкові правила поведін-
ки, що встановлені уповноваженими на те державними органами 
і виконання яких підтримується силою державного примусу, по-
вністю б виконувалися), то у покладанні на юриспруденцію (юри-
дичні науки) інших завдань відпала б необхідність. У даному ви-
падку можна було лише говорити про необхідність встановлення 
допоміжного завдання юриспруденції – забезпечити умови щодо 
раціонального, ефективного та якісного функціонування розроб-
леної нормативно-правової регламентації, оскільки деяке розроб-
лене нормативно-правове регламентування без додаткових нор-
мативно-правових та інших умов можуть виявитися затратними, 
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малорезультативними чи мати інші вади або й зовсім не           
функціонувати. 

У той же час існуючі реалії суспільного життя свідчать про 
те, що у будь-якому суспільстві зовсім уникнути порушень роз-
робленої нормативно-правової регламентації не вдасться. Тому 
більш правильно ставити лише завдання, щоб такого роду пору-
шень було б як можна менше.  

У контексті ж досягнення даної мети виникає необхідність 
покласти на юриспруденцію ще одне основне завдання – розро-
бити належні засоби подолання правопорушень і ще одне допо-
міжне завдання – забезпечити умови щодо ефективного і раціо-
нального застосування вказаних засобів боротьби з правопору-
шеннями.  

Зрозуміло, що кожна з антиделіктних юридичних наук має 
розробити свої засоби боротьби з правопорушеннями, наприклад, 
методичні юридичні науки – технічні засоби і загальні правила 
поводження з ними, тактичні прийоми проведення процесуаль-
них чи позапроцесуальних дій або негласних заходів і методичні 
рекомендації з проведення такої боротьби на кожній із її стадій; 
процедурні юридичні науки – нормативно-правову форму (про-
цедуру), у якій мають бути застосовані вказані методичні засоби і 
базисноантиделіктні юридичні науки – нормативно-правову ос-
нову для ведення цієї боротьби. Але про це більш детально мова 
піде далі (див. питання 3, лекція 1; питання 3 лекція 26 та ін.), а 
зараз важливо підкреслити лише те, що розробка певних засобів 
боротьби з правопорушеннями має складати основне завдання 
низки юридичних наук (антиделіктних) (див. питання 3, лекція 1), 
частина з яких (у першу чергу криміналістика та ордистика) по-
винна ще й працювати над тим, щоб розроблені засоби можна бу-
ло застосувати не тільки ефективно, а й раціонально.  

Таким чином, окрім розробки належної нормативно-правової 
регламентації відповідних сторін суспільного життя, що тради-
ційно й вважалося основним завданням юридичних наук, треба 
ще й розробити засоби боротьби з порушеннями вказаної регла-
ментації, а також створити умови, щоб нормативно-правова рег-
ламентація функціонувала і засоби боротьби з правопорушення-
ми застосовувалися саме ефективно (з найкращими результата-
ми), раціонально (з найменшими затратами) та якісно (з най-

                                                 
6Тут і надалі маються на увазі лекції, що видані у контексті навчального забезпе-
чення спецкурсу “Сучасні проблеми юриспруденції”.  
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меншим порушенням інших вимог норми права чи застосуваня 
засобів боротьби з правопорушеннями).  

Саме такий підхід і відображений у запропонованому варіан-
ті основних і допоміжних завдань юриспруденції. 

На підставі викладеного вже неважко зрозуміти, що фактич-
но основними об’єктами юриспруденції (юридичних наук) фа-
ктично є:  

1. Нормативно-правова регламентація необхідних сторін сус-
пільного життя.  

2. Засоби боротьби з правопорушеннями.  
3. Умови, що забезпечують раціональне, ефективне та якісне 

функціонування даної нормативно-правової регламентації, здійс-
нення боротьби з правопорушеннями і проведення інших напря-
мків юридичної діяльності.  

Таким чином, держава може виступати як допоміжний, а не 
основний об’єкт юриспруденції, окрім якої, такими також можуть 
бути визнані і деякі інші подібні об’єкти, наприклад, властивості 
людини створювати і дотримуватися правових норм, охороняти 
їх від порушень, навчати інших людей цьому і т.д. 

Попутно можна підкреслити, що даний підхід обумовлює і 
низку інших удосконалень проблем юриспруденції, поміж яких є 
чисельні поточні проблеми, зокрема необхідність уточнення на-
зви і сутності відповідних юридичних наук. Так, замість “Теорії 
держави і права” виникає потреба передбачити дві самостійні 
юридичні науки – “Теорологія юриспруденції” і “Політологія 
юриспруденції”, що мало б відображати й існуючі намагання 
вчених поділити дану науку на теорію права і теорію держави7 
(див. додат. 2). Проте обмеження загальнотеоретичних проблем 
юриспруденції теорією лише права, яке це видно із запропоновано-
го переліку об’єктів юридичних наук, вже видається застарілим, 
оскільки поза увагою вчених будуть знаходитися два інші об’єкти – 
засоби боротьби з правопорушеннями і відповідні умови.  

Актуальною є і заміна більш поширених у позначенні загаль-
нотеоретичних положень юридичних наук взагалі чи будь-якої 
окремої юридичної науки словосполучень “теоретичні основи” і 
“методологія” новітнім словосполученням “теорологія”, оскільки 
воно є більш лаконічним у порівнянні із словосполученням “тео-
ретичні основи” і точнішим, ніж словосполучення “методологія”. 

                                                 
7Виходячи з цього, й Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України 
доцільніше перейменувати в “Інститут проблем юриспруденції”, уточнивши тим 
самим тематику, зміст та основні напрямки його наукових досліджень.   
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Адже ж семантичне значення останнього із словосполучень фак-
тично полягає у позначенні вчення про методи, а це складає лише 
частину загальнотеоретичних положень і не може охопити такі з 
них, як історія науки, її поняття, системно-структурна будова, зміс-
товно-тематичне наповнення, міжнауковий статус тощо.  

Запропонована концепція завдань та об’єктів юриспруденції 
у свою чергу дозволяють по-новому подивитися на поняття даної 
групи наукових знань, яке краще за все сформулювати через сис-
тему окремих задач юриспруденції, які вказують на її об’єкти і на 
предмет. У такому випадку поняття юриспруденції буде відобра-
жати її завдання, об’єкти і предмет. 

Таким чином, юриспруденція являє собою сукупність нау-
кових знань, основне завдання яких складає розробка теороло-
гічних (філософських, соціологічних, політичних, психологіч-
них, філологічних, історичних, теоретичних) основ, базисноа-
нтиделіктних, процедурних, методичних та інших додатко-
вих умов із створення належної нормативно-правової регла-
ментації необхідних сторін суспільного життя і засобів бо-
ротьби з правопорушеннями, забезпечення раціонального, ефе-
ктивного та якісного функціонування цієї правової регламен-
тації, здійснення антиделіктної діяльності та проведення 
інших напрямків юридичної діяльності.  

Виходячи з викладеного, виникає необхідність уточнити ще 
дві теорологічні категорії: напрямки юридичної діяльності і різ-
новиди правопорушень. 

Напрямками юридичної діяльності доцільніше вважати:      
1. Правотворча8. 2. Правозастосувальна. 3. Антиделіктна. 4. Юри-
дико-освітянська. 5. Юридико-наукова. 

Останні два напрямки притаманні будь-якій сфері суспільно-
го життя, і з огляду на це зрозуміло їх уточнення першою складо-
вою словосполучень “юридико-”.  

Новітнє ж словосполучення “антиделіктна діяльність” має 
замінити більш звичне (традиційне), але менш вдале словосполу-
чення “правоохоронна діяльність”, оскільки сучасні реалії боро-
тьби з правопорушеннями не дають підстав говорити лише про 
охорону права від порушень. Зараз вчиняється така велика кіль-
кість правопорушень, що більш правильно акцентувати увагу на 
                                                 
8Словосполучення “законодавча діяльність” у цьому відношенні більш вузьке, 
оскільки охоплює процес прийняття лише законів, у той час як розробка належно-
го нормативно-правового регулювання відповідних сторін суспільного життя має 
охопити й процедуру прийняття різного роду підзаконних нормативно-правових 
актів.  
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проведенні раціональної, ефективної та якісної саме боротьби з 
ними, частковим завданням якої, зрозуміло, є й охорона норм 
права від порушень. Проте боротьба з правопорушеннями міс-
тить у собі значно ширшу, ніж дане завдання, мету, у першу чер-
гу, долати вже ті порушення, від яких норми права охоронити так 
і не вдалося, та ін.  

Даний підхід тягне за собою необхідність вже змінити і деякі 
традиційні підходи до найменування органів, що мають виконати 
вказані завдання, не “правоохоронними органами”, а саме “антиде-
ліктними органами”. Тобто це вже є органи, діяльність яких має бу-
ти спрямована на подолання порушень права (правових спорів, де-
ліктів), фактично ж проти порушень розробленої нормативно-
правової регламентації необхідних сторін суспільного життя. 

У цьому контексті й поширений погляд на суд як на особли-
вий, у першу чергу державний (власний), а не правоохоронний 
чи, точніше, антиделіктний орган9, потребує відповідного кори-
гування, що більш детально розглядається в контексті можливос-
тей реформування юридичної освіти (див. питання 5, лекція 1). 

Можна говорити й про вичерпний перелік правопорушень, 
які у самому загальному плані поділяються на: 1. Злочини.         
2. Проступки (спори, делікти), а проступки, у свою чергу, на: 
2.1. Конституційні. 2.2. Адміністративні. 2.3. Дисциплінарні 
та інші трудові. 2.4. Цивільно-правові. 2.5. Арбітражно-
правові. При цьому в останньому з випадків презентується не за-
конодавчо існуюче найменування проступків (господарсько-
правові), а більш вдалі їх найменування, що раніше вже застосо-
вувалися і віддзеркалювали два основні способи розв’язання 
майнових і пов’язаних з ними немайнових спорів (деліктів) через 
суд (цивільно-правовий) і через арбітраж (арбітражно-правовий), 
різниця між якими вбачається достатньо істотною.  

                                                 
9Див.: Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України: Підручник для студе-
нтів вищих юридичних навчальних закладів. – Коломия: Вік, 2002. – 820 с.; Орга-
нізація судових і правоохоронних органів / За ред. І.Є.Марочкіна, Н.В.Сабільової, 
О.М.Толочка. – Харків: Право, 2000. – 269 с.; Судебные и правоохранительные 
органы Украины: Учебник / Под ред. А.М.Бандурки. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 
1999. – 350 с. та ін. У даному відношенні більш правильно говорити про уточнен-
ня назви даної навчальної дисципліни як “Антиделіктні органи України”, в межах 
якої треба говорити й про суд як, у першу чергу, антиделіктний державний орган, 
хоча й особливий з точки зору представлення поряд з цим ще однієї з гілок дер-
жавної влади. Саме через здійснення антиделіктної діяльності і реалізується пов-
новаження суду як однієї з гілок державної влади, яка має по можливості застере-
гти законодавчу і виконавчу державні влади від порушено розробленої норматив-
но-правової регламентації.   


