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принципів повинно тягнути за собою настання негативних наслідків 
у вигляді юридичної відповідальності. Окрім того, не можна не вка-
зати, що саме принципи верховенства права та законності складають 
основу для формування інших засад адміністративного оскарження. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 
ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Використання наукового підходу з позицій феноменології 
останнім часом набув актуальності у якості інструментарію пізнан-
ня кримінологічних явищ і процесів у окремих сферах суспільної 
дійсності. Методологічні засади феноменології були започатко-
вані німецьким філософом Едмундом Гуссерлем у роботі «Логіч-
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ні дослідження». Феноменологія, на думку авторитетних дослід-
ників Стенфорда, розуміється двома способами: як дисциплінарна 
сфера в філософії, або як рух в історії філософії. Дисципліна фено-
менології може бути визначена спочатку як вивчення структур 
досвіду, або свідомості. Буквально, феноменологія є вивченням 
«феноменів»: виникнення речей, або речей, як вони з’являються в 
нашому досвіді, або способи, якими ми переживаємо речі, таким 
чином, значення, що мають у нашому досвіді. Феноменологія ви-
вчає свідомий досвід, як досвід з точки зору суб’єктивного або 
першої особи [1, c. 2]. З точки зору дисципліни, феноменологія, 
також проявляє свою дуальність, як частина загальної філософії, та 
як дисципліна об’єктом вивчення якої, за допомогою специфічних 
інструментів характерних для феноменології, можливе більш ефе-
ктивне та глибоке дослідження певних сфер суспільного життя. 
Специфічним інструментом в арсеналі феноменології є її особли-
вий метод, який базується на власному суб’єктивному досвіді.  

Феноменологія як наука має подвійний характер з одного бо-
ку це галузь загальної філософії а з іншого феноменологія вивчає 
окремі сфери суспільного життя набуває конкретного наукового 
характеру і спрямовується на пізнання тих чи інших явищ фено-
менів з використанням тільки їй властивих методів способів і 
прийомів дослідження розподіляючись на ряд підгалузей фено-
менології як науки наприклад феноменологія права, феноменоло-
гія злочинності, феноменологія влади, феноменологія конфлікту, 
тощо. Феноменологія права – це напрям філософії права, який 
вивчає право як феномен і ґрунтується на положеннях філософсь-
кого методу виявлення явищ, феноменів у діяльності в широкому 
розумінні. Під час історичного розвитку феноменології новий 
виток розвитку вона отримала у галузі філософії права та стала 
дисципліною кримінології. Цим витком є феноменологія злочин-
ності яка є вченням про форми прояву злочинності. В криміноло-
гії злочинність часто визначають, як суспільний або суспільно-
правовий феномен «як відносно масове історично мінливе соціа-
льне явище, яке має кримінально-правовий характер, класову 
сутність та складається з усієї сукупності злочинів вчинених у 
певній державі у відповідний період» [2, с. 87]. 

З часом завдяки працям науковців, феноменологія отримала 
різні інтерпретації та специфічне розуміння у багатьох галузях 
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знань. Кримінологи також адаптували феноменологічне вчення 
до потреб дослідження злочинних проявів в окремих сферах сус-
пільного життя. Теоретичне підґрунтя дослідження криміноген-
них феноменів фармацевтичної діяльності підготували праці нау-
ковців, які сформували засади феноменології злочинності як га-
лузі кримінології, зокрема, О. М. Бандурки, Р. С. Веприцького, 
М. М. Зацеркляного, О. М. Литвинова, Л. А. Шепетько та інших.  

В процесі наукового пошуку сформувались засади криміна-
льної феноменології – вчення про форми прояву злочинності, 
окрема дисципліна кримінології, яка займається вивченням конк-
ретних злочинів і кримінальних сфер [3, с. 5]. Феноменологічні 
підходи сприяють деталізації та акцентуванню уваги на результа-
тивних способу вивчення злочинності. Злочинність в цілому в 
такій методологічній площині також може розглядатись як пев-
ний феномен суспільства як кримінально-правове і історично 
мінливе негативне явище, яке складається із всієї сукупності зло-
чинів (що представляють собою систему злочинів), вчинених у 
відповідній країні за той чи інший період часу[4, c. 73].  

Наразі важко уявити сферу суспільних відносин у яких не 
було б ідентифіковано злочинних проявів. Фармацевтична діяль-
ність, як система суспільних відносин також містить злочинні 
прояви, які регулюються різними сферами права. Фармацевтична 
галузь стратегічна для будь якої держави, бо є важливою части-
ною системи охорони здоров’я. Тому дуже важливо дослідити 
кримінологічний феномен фармацевтичної діяльності для захи-
щення інтересів населення та покращення інтеграції цієї галузі на 
шляху розвитку нашої країни. Злочинні прояви зручно вивчати 
користуючись феноменологічним підходом, що надасть більш 
якісний інструмент для дослідження кримінологічних об’єктів. 
Інструментами феноменології є методи, які складаються тради-
ційно з загальнонаукових, спеціальних кримінологічних та влас-
ного феноменологічного методу.  

Кримінологічна феноменологія фармацевтичної діяльності 
унікальна тим, що одна кримінологічна ознака структури злочин-
ності її є специфічною сферою господарських відносин. Особа 
злочинця в деяких випадках має таку характеристику як вища 
фармацевтична освіта, повинна використовувати спеціалізовані 
знання і компетенції. Є певні особливості кримінологічної харак-



Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Харків, 2019 

97 © Кудіна Ю. О., 2019 

теристики з точки зору якостей змісту і структури суспільних 
відносин, які становлять основні чи додаткові об’єкти криміналь-
них правопорушень у сфері фармацевтичної діяльності. Суттєво 
впливає на певну частину злочинів проти встановленого порядку 
управління та здійснення фармацевтичною діяльністю специфіка 
предмету злочинного посягання – лікарський засіб або засіб ме-
дичного призначення. Ймовірно, що у сукупності з застосуванням 
системного, факторного та статистичного аналізу феноменологі-
чна методика допоможе відтворити реалістичну картину злочин-
ності у сфері фармацевтичної діяльності, використовуючи свої 
функціональні можливості опису, пояснення, прогнозування, 
пропозицій до практичного коригування превентивної діяльності. 
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ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСУДОВУ ПРОБАЦІЮ 
ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН 

Процес реформування кримінально-виконавчого законодав-
ства у частині впровадження інституту пробації започаткований в 
продовж останнього десятиріччя окремими пострадянськими 
країнами. Природно, що законодавці, враховуючи особливості 
правової дійсності кожної країни, дещо по різному формують 


