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ВІД КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТА ПРОФЕСІОГРАМИ ІНСПЕКТОРА РА НЦБ ІНТЕРПОЛУ 
В УКРАЇНІ

Під час виконання запитів як національних правоохоронних органів, так і за
рубіжних колег працівник Інтерполу в Україні зустрічається з тим, що кожна з країн- 
членів МОКП кваліфікує дії учасників відповідно до внутрішнього законодавства. Враху
вання норм міжнародного права під час взаємодії з державами у професійній діяльності 
зумовлює необхідність диференціаціїї загального і особливого, випадкового і зако
номірного, а відтак порівняльно-правовий метод життєво необхідний для дослідження 
професійної діяльності (іншими словами, кваліфікаційної характеристики та професіог- 
рами) інспектора Робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні (далі РА НЦБІУ).

Дослідженню Інтерполу присвячені наукові праці О. Бандурки, Я. Бельсона, 
Ф. Бреслера, 1. Дайчмана, А. Мацка, В. Некрасова, К. Родіонова, В. Самарина, 
В. Смеліка, В. Сущенка, М. Фунера та ін. Порівняльно-правовий аспект під час вивчен
ня діяльності М ОКП застосовував у своїй роботі В. Овчинський [ 1 ]. Однак ці праці не ма
ють системного характеру в осмисленні професійної діяльності фахівців організації та не 
містять пропозицій з удосконалення (реформування) чинного законодавства щодо вста
новлення статусу служби та працівників МОКП-Інтерпол.

Для висвітлення класифікації правової системи із семи груп, запропонованих 
Arminjon, Nolde and Wolff [4], або так званих «сімей», природно віднести професійну 
діяльність працівників РА Н ЦБІУ до російської групи. Безсумнівно, з п’яти груп, які про
понує для класифікації правових систем Joseph Dainow [5], щодо агрегації, зважаючи на 
технічний характер виду специфіки юридичної діяльності, віднесемо її до романо-гер- 
манської правової системи. Диференціювання у західній правовій сім’ї характеризується 
впливом християнської релігії. З урахуванням результатів раніше проведеного порівняль
но-правового дослідження [6] та багатовимірної методології класифікації правових сімей 
[3] можна віднести діяльність Інтерполу в Україні до римської сім'ї. Хоча, безумовно, 
історичний досвід вказує на можливість, у разі зміни внутрішнього права в Україні, відне
сення її до німецької сім’ї.

Для аргументації нашої позиції врахуємо такі чинники, як характерний спосіб мис
лення, статус установ у державі, обсяг джерел права та панівна ідеологія. З викладеного 
випливає необхідність у конкретизації, що повинен знати, які обов’язки виконувати, які 
мати повноваження й уміння фахівець Інтерполу. Для цього й існує його кваліфікаційна 
характеристика.

Правоохоронний вид юридичної діяльності висуває до інспектора РА НЦБІУ певні 
вимоги, акцентує відмінність професіограми інспектора порівняно із суддею чи прокуро
ром. При слід враховувати не лише суб’єкт праці (якості людини, необхідні їй в цілому 
для роботи у даній професії), а й об’єкт праці (характеристику нормативної діяльності). 
Тобто професіограма інспектора РА НЦБІУ має бути зосереджена нелише на вимогах ук
раїнського суспільства, а й світового товариства до фахівця МОКП (його завдань, засобів, 
результатів праці).
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Враховую чи, щ о професіограм а - це опис особливостей конкретної професії, яка роз
кри ває  спец иф іку  п роф есійно ї діяльності та вимог, які пред’являються до людини [2], 
п роф ес ія  інспектора РА Н Ц Ы У  існує «de facto», a «dc jure» — складається з двох: юриста 
та перекладача. Вона досить емердж ентна, оскільки міжособистісна взаємодія у професії 
ю риста  зд ійсню ється  часто по типу «поруч», а у перекладача вона не є основною.

П роф есіограм у мож на використовувати для розв’язання теоретичних та практичних 
завдань  д іяльності Н Ц Б  Інтерполу в Україні. Проте у правовому забезпеченні функціону
вання  органів  внутрішніх справ наш ої держави відсутня пряма норма, яка зобов’язує 
кер івни к ів  аргументувати свою управлінську діяльність результатами професіограми 
прац івників .

Зваж ивш и  на можливість практичного  використання професіограми працівника 
Н Ц Ь  М О К П  — Інтерпол як  в Україні, так і поза її межами, у 2009 р. нами було проведе
но експ ерим ен тальн е  дослідж ення особливостей професійної діяльності, під час якого 
було оп и тан о  82 фахівці РА НЦБІУ. Переважна більшість респондентів (89,3%) в одному 
з п ідпунктів  анкети підкреслили, шо основною  проблемою служби є її подвійна підпо
рядкован ість  та ф ункц іональна  невизначеність, а в іншому (89,1 %) — що наявність бага
тьох основн и х  напрям ів  діяльності призводить до періодичного зм іщ ення акцентів у ви
могах вищ ого  керівництва, відповідно порушується системність і послідовність роботи.

Щ об уникнути  е ін о ц ен тр к зм у  в подальш ому вирішенні цієї проблеми, зосередимо
ся на результатах дослідж ення проф есора В. Палмера, який  вважає: «П омилки у практи
куючих правознавців  виникаю ть внаслідок відсутності когнітивного контролю над кон
кретною  роботою , відсутності повного занурення і глибокої піцготовки з іноземної мови, 
зн ан н я  культурних особливостей, що є перш очерговим для спроби здійснити застосуван
ня права. Іноземні правові системи завжди слід розглядати зсередини, в соціально-куль- 
гурному контексті...» [7].

Врахувавши точку зору як  ф ахівц ів-практиків , так і науковців, вважаємо за необхідне 
зд ійсню вати  реформ ування норм ативно-правового  регулювання професійної діяльності 
Н Ц Б  Інтерполу в Україні в рамках методології порівняльно-правових досліджень. Це дає 
м ож ливість врегулювання внутрішнього права з метою встановлення статусу служби (на 
кш талт  Н Ц Б  Інтерполу в Н імеччині) та виріш ення питання про тлумачення національ
них пріоритетів  у застосуванні норм м іж н арод ною  права.
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