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П И Т А Н Н Я  4 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТЕОРОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ОКРЕМИХ 
ЮРИДИЧНИХ НАУК І КОДЕКСІВ 

 
 
 
Запропоновані класифікаційні поділи (системи) віддзерка-

люють можливості удосконалення теорологічних засад і низки 
окремих юридичних наук та їх наукового “продукту” – кодексів. 
У першу чергу, стає зрозумілим, які саме теорологічні юридичні 
науки мають з’явитися у майбутньому, зокрема, філософія юрис-
пруденції замість існуючої філософії права, політологія юрис-
пруденції – теорії держави, соціологія юриспруденції – соціології 
права, психологія юриспруденції – судової чи юридичної психо-
логії, теорологія юриспруденції – теорії права, історія вітчизняної 
юриспруденції – історії права України як частини існуючої на-
вчальної дисципліни “Історія держави і права України”, історія 
зарубіжної юриспруденції – історії держави і права зарубіжних 
країн, сучасна порівняльна юриспруденція – порівняльного пра-
вознавства та ін. При цьому така заміна юридичних наук не фор-
мальна і тягне за собою принципове удосконалення поняття, сис-
темно-структурного поділу, тематико-змістовного наповнення, 
міжнаукового статусу, міждисциплінарних зв’язків та інших тео-
рологічних засад цих юридичних наук. 

Судова психологія традиційно розглядалася у контексті здій-
снення антиделіктної діяльності, та й то лише у частині боротьби 
зі злочинами. Проте психологічні знання можуть бути у нагоді 
при здійсненні будь-якого напрямку юридичної діяльності, з 
огляду на що дану сукупність юридичних знань доцільніше іме-
нувати юридичною психологією, а у контексті збереження зага-
льної логіки найменування теорологічних юридичних наук – пси-
хологією юриспруденції. Це, у свою чергу, тягне за собою необ-
хідність істотного перегляду завдань даного, за суттю полінауко-
вого, теоролого-юридичного напрямку.    

У той же час філології юриспруденції, енциклопедії юрис-
пруденції, сучасної порівняльної юриспруденції, юридичної пе-
дагогіки та деяких інших запропонованих у даному виданні тео-
рологічних юридичних наук поміж існуючого переліку навчаль-
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них дисциплін вітчизняних юридичних навчальних закладів поки 
що немає.  

Але необхідність цих юридичних наук вбачається очевид-
ною, оскільки якась сукупність юридичних знань має переймати-
ся термінологічними та іншими філологічними проблемами юри-
дичних наук у цілому, якась – проблемами юридико-освітянської 
діяльності тощо. При цьому вказані сукупності юридичних знань 
будуть мати статус полінаукових напрямків, оскільки мають 
розв’язувати відповідні проблемні питання всіх існуючих юриди-
чних наук.  

Полінауковий характер притаманний і деяким іншим вже на-
званим юридичним наукам, зокрема філософії юриспруденції, 
психології юриспруденції, енциклопедії юриспруденції тощо.  

На необхідності ж існування інших з вказаних теорологічних 
юридичних наук наполягали ще у позаминулому столітті й деякі 
інші автори (див. додат. 2, 3).  

Якщо піддати аналізові деякі запропоновані базисноантиде-
ліктні і процедурні юридичні науки, то у першу чергу треба звер-
нути увагу на те, що на сьогодні немає ще Конституційно-
процесуального права як юридичної науки і відповідного кодек-
су, хоча Конституційний Суд України вже має багаторічну прак-
тику розгляду відповідних справ, в основі якої встановлений не 
кодифікований нормативно-правовий акт, і, навіть, не підзаконні 
нормативні акти.  

Конституційний Суд України, наприклад, у даному відно-
шенні керується Законом України про цей суд і Регламентом 
Конституційного Суду, прийнятим до того ж не парламентом, а 
самим Конституційним Судом! Причому з урахуванням значимо-
сті конституційних спорів даний регламент не можна розглядати 
навіть як локальний підзаконний нормативний акт. 

У той же час ефективна боротьба з конституційними право-
порушеннями (деліктами) неможлива без відповідного базисно-
антиделіктного кодексу, який зараз замінюють Конституція Укра-
їни і ціла низка так званих “конституційних” законів.  

А чи не краще мати єдиний кодифікований нормативний акт 
вищої сили – Конституційний кодекс України, як це випливає із 
запропонованих логічно послідовних і найбільш повних варіантів 
систематизації юридичних наук і законодавства? Що ж стосуєть-
ся форми розгляду конституційних спорів, то тут не обійтися без 
Конституційно-процесуального кодексу України, який має успа-
дкувати систему існуючих процедурних кодексів у вигляді Зага-
льної частини та Особливої частини.   
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Саме такий підхід і примушує піти на послідовне розмежу-
вання поки що єдиних, і до того ж далеко не повних базисноан-
тиделіктних і процедурних кодексів у сфері боротьби з адмініст-
ративними і дисциплінарними та іншими трудовими правопору-
шеннями. На сьогодні юридичних наук і відповідних кодексів 
немає: зокрема, адміністративного права, адміно-регламентного 
права, трудового права і трудо-регламентного права, оскільки за-
раз чинними є Кодекс Адміністративного судочинства України, 
Кодекс України про адміністративні правопорушення і Кодекс 
України про працю. Ці кодекси і відповідні юридичні науки по-
єднують у собі базисноантиделіктні і процедурні норми (поло-
ження). Причому процедура розгляду адміністративних, дисцип-
лінарних та інших трудових справ регламентується і низкою ін-
ших законів та підзаконних актів, наприклад, чисельними відом-
чими дисциплінарними статутами тощо. Тому зараз актуальним 
буде чітке розмежування і повна кодифікація базисноантиделікт-
них і процедурних норм у галузі адміністративних і трудових 
правовідносин, що і мають зробити запропоновані і суттєво ре-
формовані юридичні науки.    

Поряд з цим існує й інша пов’язана з цим проблема, коли по-
ряд з Конституційним Судом України, Верховним Судом України 
і Вищим Господарським Судом України створено і так званий 
Вищий Адміністративний Суд України, що має відтворити вер-
тикаль ще й адміністративних судів з метою забезпечення суці-
льного судового розгляду справ про адміністративні правопору-
шення. 

Якщо ж витримати дану логіку розвитку судової влади як ан-
тиделіктного органу, то має з’явитися ще й система Дисципліна-
рного Суду України, а існуючі кримінальна і цивільна палати 
Верховного Суду України тоді вже доцільно перетворити відпо-
відно в Антикримінальний Суд України і Цивільний Суд Украї-
ни. Це ж, окрім інших негативних наслідків (відсутність єдиного 
організаційного, науково-методичного, матеріального та іншого 
забезпечення судового розгляду справ про різні види правопору-
шень тощо), тягне за собою ще й невиправдані витрати з утри-
мання окремих судових ланок (самостійними будівлями, адмініс-
тративними та іншими штатами тощо).  

З огляду на це більш правильним було б залишити лише Вер-
ховний Суд України із набором всіх необхідних палат: Конститу-
ційної, Антикримінальної, Адміністративної, Трудової (яка має 
розглядати справи про дисциплінарні проступки та інші трудові 
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спори), Цивільної та Арбітражної, що мають бути представлені й 
на обласному рівні.  

Тлумачення ж судом законів, як це зараз робить Конститу-
ційний Суд України у контексті конституційних спорів, варто 
трансформувати у вигляді існуючої практики керівних роз’яснень 
Пленуму Верховного Суду України за кожним із вказаних напря-
мків судової діяльності, у той час як функцію тлумачити закон та 
інші правові акти мають отримати лише ті правотворчі органи, 
які їх прийняли. При цьому тлумачення законів і відповідність їм 
підзаконних нормативно-правових актів має констатувати ви-
ключно парламент (Верховна Рада України, Вєрховний Совєт 
Автономної Республіки Крим).   

Поряд з цим треба знати, що суцільний судовий розгляд 
справ про всі без винятку правопорушення запроваджувати не 
стільки недоцільно, оскільки це буде тягнути за собою невиправ-
дані судові витрати (а значить, і витрати правослухняних грома-
дян), наприклад, при судовому розгляді справи про окремі адмі-
ністративні проступки (несплата проїзду у громадському чи ко-
мунальному транспорті, перехід вулиці у невстановленому місці 
та ін.). Щодо ж окремих проступків такий підхід взагалі виглядає 
неможливим, зокрема, про дисциплінарні проступки, за які до 
відповідальності має притягати адміністрація підприємства чи 
установи і ніяк не суд. Інша річ, що треба підходити виважено 
щодо узгодження судового і позасудового порядку розгляду 
справ про окремі правопорушення, не забуваючи про те, що зо-
всім позасудового порядку у певних випадках уникнути немож-
ливо чи недоцільно, а судовий порядок має бути передбачений по 
справах про всі без винятку різновиди правопорушень, хоча б у 
порядку оскарження рішень позасудових інстанцій. З огляду на 
це, наявність усіх запропонованих палат Верховного Суду Украї-
ни і обласних судів і в цьому відношенні виглядає достатньо об-
ґрунтованою.              

Продовжуючи ж розгляд перспективних регламентних юри-
дичних наук, варто підкреслити, що Виправно-трудовий регла-
мент України як процедурна юридична наука та її головний нау-
ковий продукт – Виправно-трудо-регламентний кодекс України, 
по своїй суті, є продовженням антикримінально-процесуального 
права у частині виконання судового вироку, переважно у вигляді 
позбавлення волі і довічного ув’язнення за скоєні злочини, а Ви-
конавчий регламент України (Виконавчо-регламентний кодекс 
України) – інших процедурних кодексів по виконанню рішень 
щодо інших правопорушень. 
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У цьому зв’язку норми виправно-трудового регламенту доці-
льно розповсюдити на всі вироки по антикримінальних справах 
або матеріалах перевірки про злочини. Даний кодекс може бути і 
продовженням Антикрим. ПК України. Проте такий підхід через 
специфіку даного кодексу, і головне – його обсяг, вбачається не-
доцільним.  

Більш того, варто ретельніше відслідковувати колишній 
принцип виконання покарань за скоєні злочини, у першу чергу, у 
вигляді позбавлення волі, таким чином, щоб засуджені у місцях 
позбавлення волі піддавалися саме виправленню через залучення 
до праці, а не лише відбували термін покарання. Причому кож-
ний засуджений, зрозуміло, за винятком непрацездатних чи об-
межено працездатних осіб, має утримуватися лише в межах того 
матеріального еквіваленту, який досягнутий за рахунок його осо-
бистої праці. І у даному аспекті виглядає виправданою навіть 
смерть засудженого від голоду, якщо той вперто не хоче працю-
вати та утримувати себе. Інакше ж такого роду засуджених не-
справедливо мають утримувати правослухняні громадяни.  

Це актуальним виглядає й у контексті існуючої міри пока-
рання у вигляді довічного ув’язнення, яке не тільки не сприяє то-
му, щоб кожний засуджений утримував себе за рахунок своєї 
особистої праці, а виглядає надто жорстоким з точки зору і по-
збавлення людини протягом тривалого часу всякої життєвої пер-
спективи, і несправедливого утримання вказаних засуджених 
протягом цього терміну за рахунок правослухняних громадян, і 
позбавлення суспільства дійового механізму очищення від того 
баласту, який ніколи не зможе повернутися до чесної праці. Адже 
ж до довічного ув’язнення засуджують саме таких осіб і, як пра-
вило, за те, що такий засуджений навмисно позбавив життя декі-
лькох громадян. А справедливим було б, як і раніше, звільнятися 
від подібного роду суспільно-деградованого баласту через засто-
сування до нього смертної кари, що виглядає правильним, навіть 
у випадку вчинення засудженим одного вмисного вбивства. Ін-
акше суспільство цинічно нехтує інтересами тих осіб, які внаслі-
док умисних злочинних дій певної особи втратили близьку лю-
дину і, частіше за все, потерпають у низці інших пов’язаних з 
цим проблем.         

При цьому варто ще раз наголосити на тому, що наймену-
вання існуючого Кримінально-виконавчого кодексу України (за-
мість попередньої більш правильної назви “Виправно-трудовий 
кодекс України”) змінює концепцію пенітенціарної системи, 
оскільки окрім виправлення засуджених працею ставиться         
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завдання лише виконання вироку суду, а “якість” звільнених з 
місць позбавлення волі громадян вже суспільство, мабуть, не ці-
кавить. Із вказаним підходом з наведених міркувань навряд чи 
можна погодитися. 

Що ж стосується нормативно-правової процедури виконання 
судових та інших рішень у справах (матеріалах) про інші, ніж 
злочини, правопорушення (конституційних, адміністративних, 
дисциплінарних та інших трудових, цивільно-правових, арбітра-
жно-правових), то ці норми можуть стати продовженням відпові-
дного процедурного кодексу. Враховуючи відмежування проце-
дури виконання вироків в окремий напрям антиделіктної діяль-
ності (Департамент по виконанню покарань), ці процедури мо-
жуть бути поєднані й в одному кодексі, який має поділятися на 
Загальну частину та Особливу частину, а остання, окрім цього, на 
стільки розділів, скільки є процедурних систем з розгляду справ 
про відповідні правопорушення: конституційна, адміністративна, 
трудова, цивільно-правова, арбітражно-правова.  

Ордистичного регламенту поки що також немає, і замість 
нього і методичної юридичної науки “Ордистика” існує так звана 
“Теорія оперативно-розшукової діяльності”, “Оперативно-роз-
шукова діяльність” чи просто “ОРД”. Але вказані назви є не 
тільки надто архаїчними, а й семантично необґрунтованими. По-
перше, окрім теорії, відповідна юридична наука – “Ордистика”, 
як це буде детально розглянуто окремо (див. питання 2, лекція 2), 
фактично містить в собі ще й техніку, тактику і методику.  

По-друге, поки що не відомо інших випадків, коли б само-
стійна наука іменувалася абревіатурою на зразок “ОРД”.  

По-третє, словосполучення “оперативно-розшукова діяль-
ність” і похідне від нього словосполучення “оперативно-роз-
шуковий працівник” чи “оперативний працівник” фактично не 
відображають сутності тієї діяльності, яку вони позначають. Ця 
діяльність є у першу чергу негласною (див. питання, 2 лекція 2), а 
вже лише потім оперативно-розшуковою чи оперативною. При-
чому оперативно-розшуковою, тобто невідкладною і пошуковою, 
є й будь-яка інша антиделіктна діяльність: суддівська, слідча, 
прокурорська, адвокатська, митна, податкова та ін. Інакше суддів, 
прокурорів, слідчих, адвокатів та інших працівників антиделікт-
них органів треба було б іменувати безініціативними зволікача-
ми! Тому і виникає необхідність так звану “оперативно-розшу-
кову діяльність” іменувати якось по-іншому, для чого 
О.А.Кириченко й запропонував у свій час декілька словосполу-
чень “Ордистика”, “Оердологія”, “Ордеологія”, “Ордологія”, 
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“Ордознавство” та ін. (4, с. 219 та ін.), сутність яких детально 
аналізується у наступній лекції (див. питання 2, лекція 2).  

І, нарешті, по-четверте: останнім часом, особливо російські 
вчені, стали звертати увагу на необхідність розмежування ОРД як 
методичну і процедурну юридичні науки, про що свідчить поява 
поряд з традиційною “Теорією ОРД” ще й “Оперативно-
розшукового процесу”, “Оперативно-розшукового права” та ін-
ших найменувань, які мають вже презентувати процедурну юри-
дичну науку, названу О.А.Кириченком “Ордистичний регламент” 
чи “Ордо-регламентне право України” (4, с. 222 та ін.).  

Основним науковим продуктом даної процедурної правової 
юридичної науки має стати поетапна розробка і прийняття новіт-
нього негласного кодексу – Ордо-регламентного кодексу України 
і Міжнародного Ордо-регламентного кодексу, що обґрунтовуєть-
ся наступним чином. 

Піддавши критиці чинну редакцію ч. 2 ст. 65 КПУ України, 
ч. 2 ст. 147 Проекту нового КПК України, що розглядався у Вер-
ховній Раді України 12 жовтня 2005 р., ч. 3 ст. 2 Проекту КПК 
України, розробленого М.М.Михеєнком (17, с. 12), відповідну 
позицію інших авторів з приводу можливості отримувати докази 
протоколом з додатками за результатами проведення ордистич-
них заходів, у тому числі й окремо позицію Е.О.Дидоренка, 
С.О.Кириченка і Б.Г.Розовського, які взагалі пропонують перед-
бачити у кодексі спеціальну норму із легалізації результатів ор-
дистичної діяльності (2, с. 90-93 та ін.), варто зробити наступні 
висновки. У такому разі з’являється другий після експертного до-
слідження випадок порушення принципу безпосередності кримі-
нального судочинства, причому із значно меншим обсягом про-
цесуальних гарантій достовірності отриманих відомостей.  

З урахуванням цього виглядає більш виваженим інший за-
пропонований у літературі варіант розв’язання даної проблеми 
шляхом поетапної розробки належної, всеохоплюючої та єдиної 
для всіх зацікавлених антиделіктних органів нормативно-право-
вої регламентації ордистичної (негласної) діяльності по боротьбі 
зі злочинами та іншими правопорушеннями, коли спочатку про-
понується прийняти узгоджений міжвідомчий наказ про ведення 
ордистичної діяльності, потім відповідний Закон України і в ос-
таточному варіанті кодифікований нормативно-правовий акт: 
Ордо-регламентний кодекс України, а пізніше доцільно ще й 
Міжнародний Ордо-регламентний кодекс (3, с. 231-235; 13, с. 5-8, 
11; 25, с. 64-65; 26, с. 98-99 та ін.). 
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При цьому перешкод для прийняття парламентом вказаних 
кодексів немає, оскільки народні депутати мають вищий рівень 
допуску по роботі з таємними документами, а традиційний прин-
цип доступності всім громадянам держави законів і кодексів у 
даному випадку повинен мати виключення. Структура ж Ордо-
регламентного кодексу України має бути аналогічною іншим 
процедурним кодексам, у першу чергу чинному КПК України, і 
мати Загальну частину та Особливу частину, із поділом останньої 
(при необхідності і Загальної частини) на стільки розділів, скіль-
ки існує допусків по роботі з таємними документами (“для служ-
бового користування”, “таємно”, “цілком таємно”, “особливої 
важливості”). Кожний з цих розділів має регулювати положення 
відповідного рівня таємності, у першу чергу у контексті вичерп-
ного переліку ордистичних (негласних) заходів, чітких підстав, 
суб’єктів і порядку їх проведення.   

Таким чином, найбільш конструктивним підходом до роз-
в’язання проблеми належної нормативно-правової регламентації 
негласної діяльності по боротьбі зі злочинами (правопорушення-
ми взагалі) доцільно розглядати поетапну розробку і прийняття 
Ордо-регламентного кодексу України і відповідного Міжнарод-
ного Ордо-регламентного кодексу.  

У порівнянні з цим вказівка у чинному законодавстві (ч. 2      
ст. 62 КПК України) та у Проекті нового КПК України (ч. 2       
ст. 147 Проекту КПК України) поміж процесуальних форм пред-
ставлення доказів і протоколів з додатками, складених за резуль-
татами ордистичних заходів, виглядає недостатньо обґрунтова-
ною і породжує друге після експертизи і значно менш захищене 
процесуальними гарантіями виключення з принципу безпосеред-
ності антикримінального судочинства. 


