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Національної академії
правових наук України
у розбудові правової державності
та національної правової системи

О. В. Петришин
президент Національної академії
правових наук України

dp

Правова наука сьогодні знаходиться на якісно новому етапі розвитку, істотно оновлює свій зміст
під впливом євроінтеграційних
прагнень України, цивілізаційних
викликів щодо розбудови правової
держави, формування національної правової системи на засадах
поваги до прав людини та принципу верховенства права. Нові реалії,
зумовлені анексією Кримського
півострова та військовими діями
в частині тимчасово окупованих
територій Донбасу, не могли не позначитися на обсягах бюджетного
фінансування фундаментальних
і прикладних наукових досліджень.
Проте, як відомо, кризові явища
та випробування несуть у собі
не лише загрози, а й нові можливості розвитку.
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З часу свого створення у 1993 р.
Національна академія правових
наук України – флагман розвитку
правової науки, яка об’єднує вчених
в галузі права юридичних наукових
закладів та університетів з усіх регіонів України. За участі її науковців
було розроблено проект Конституції України і цілу низку основоположних концепцій, програм, законів,
кодексів та інших найважливіших
правових актів України. Сьогодні
академія є активним учасником реалізації найважливіших правових
реформ: кримінального та цивільного законодавства, судової
та правоохоронної системи України,
загальнодержавних і регіональних
програм інвестиційної діяльності,
підготовки державних службовців,
розвитку юридичної освіти, правової

культури населення, адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу, профілактики
та боротьби зі злочинністю, протидії
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та корупції.
Стратегією розвитку академії
та її науково-дослідних інститутів стало реформування наукової діяльності, запровадження
інновацій, інтеграція академічної
та університетської правової науки,
входження в європейський дослідницький простір. Усі наукові
установи академії покликані стати
провідними центрами наукових
досліджень у відповідних сферах
державотворення та законодавства, пропонувати нові інноваційні
підходи, провадити активну політику розвитку, досліджувати найакту-

бюлетень міністерства юстиції україни
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вових наук України, мета діяльності
якого – розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації єдиної державної фінансової,
бюджетної та податкової політики,
спрямованої на економічний та соціальний розвиток України.
Дванадцять академіків та
членів-кореспондентів НАПрН
України входять до складу Конституційної Комісії, члени академії
працюють у складі Ради з питань
судової реформи, яка опікується розробкою відповідних законопроектів. Лише протягом поточного року
для центральних органів державної
влади було підготовлено більше
230 наукових висновків, пропозицій, рекомендацій та експертиз
до нормативно-правових актів.
У 2003 р. академією було видано академічний Науково-практичний коментар Конституції України,
у 2008 р. опубліковано п’ятитомне
видання «Правова система України: історія, стан та перспективи»,
у 2013 р. спільно з всеукраїнським
журналом «Право України» видано
англомовну версію цієї фундаментальної праці. За підготовку цього
академічного видання 10 науковців академії були нагороджені державними преміями в галузі науки
і техніки. До 20-річчя Національної
академії правових наук України
було підготовлено п’ятитомне видання «Правова доктрина України»,
до складу авторського колективу
якого увійшло 174 науковці з усіх
провідних наукових та навчальних закладів України. Починаючи
з 2015 р., у Лондонському видавництві Wildy, Simmonds and Hill
Publishing вийшли друком перші
чотири томи цього видання англійською мовою. Переклад та наукову
редакцію було здійснено іноземним членом НАПрН України та НАН
України професором В. Е. Батлером.
З 2009 р. Національною академією правових наук України
видається Щорічник українського
права (Yearbook of Ukrainian law),
в якому публікуються найкращі
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здійснили розробку авторського
проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади,
реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою», який ліг в основу законопроекту «Про внесення
змін до Конституції України».
Пріоритетними напрямками
діяльності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
(м. Київ) є проведення наукових
досліджень у сфері інтелектуальної власності, участь у розробці
проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, проведення науково-правових та судових
експертиз з питань інтелектуальної
власності. На сьогодні інститут –
це єдиний в Україні спеціалізований заклад, який здійснює науковоправові експертизи, пов’язані
з правом інтелектуальної власності.
Науково-дослідний інститут
правового забезпечення інноваційного розвитку (м. Харків)
провадить наукові дослідження
правових засобів державної підтримки інноваційної діяльності,
правового забезпечення функціонування інноваційного ринку,
міжнародно-правових аспектів
реалізації інноваційних відносин;
бере участь у розробці концепцій,
проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності; проводить
наукові та судові експертизи з питань інноваційної діяльності; здійснює координацію наукових робіт
з найважливіших проблем у сфері
інновацій; займається підготовкою
наукових кадрів тощо.
У лютому 2002 р. у структурі
академії розпочав свою діяльність
Інститут фінансового права, який
знаходиться у структурі Національного університету державної податкової служби України та підпорядкований Державній податковій
службі, а в науково-методичній роботі – Національній академії пра-
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альніші проблеми, налагоджувати
постійні контакти з провідними науковими установами з усього світу.
Головним завданням академії
та її інститутів є науково-експертне супроводження законотворчої
діяльності органів державної влади.
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені
академіка В. В. Сташиса (м. Харків)
проводить дослідження, спрямовані
на правове забезпечення діяльності
вищих органів державної влади, судових та правоохоронних органів
у сфері боротьби зі злочинністю;
розробку концепцій розвитку законодавства та практики його застосування; підготовку програм протидії
злочинним проявам; підготовку
аналітичних матеріалів щодо стану
і тенденцій розвитку законодавства
в галузі боротьби зі злочинністю,
аналіз практики його застосування;
розробку методик розслідування
окремих видів злочинів тощо.
Завданнями Науково-дослідного інституту приватного права
і підприємництва імені академіка
Ф. Г. Бурчака (м. Київ) є проведення досліджень з метою одержання
нових знань у галузі приватного
права і підприємництва, впровадження їх у практику, сприяння
у розбудові інститутів держави,
які б спирались на засади громадянського суспільства. А мета діяльності Науково-дослідного інституту
інформатики і права (м. Київ) – розробка пріоритетних напрямів розвитку правової науки в інформаційній сфері, а також покращення
їх координації відповідно до потреб суспільства та держави.
Науково-дослідний інститут
державного будівництва та місцевого самоврядування (м. Харків) забезпечує комплексні дослідження
у сфері реалізації державної влади
та організації місцевого самоврядування, децентралізації влади,
сприяння державним органам
у розбудові в Україні засад демократичної, правової, соціальної державності. Науковці цього інституту
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У жовтні 2016 р. в академії
пройшов Національний форум
«Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи
правової охорони інтелектуальної
власності в Україні», організований Мінекономрозвитку України
спільно з Харківською обласною
державною адміністрацією та Харківською обласною радою. Захід
відбувся за участю Першого віцепрем’єр-міністра України С. Кубіва,
який високо оцінив роботу науковців з розробки проекту Інноваційного кодексу України. Результати роботи форуму були широко
висвітлені в парламентських та
спеціальних юридичних виданнях.
19-20 травня 2016 р. відбулася
міжнародна конференція «20 років
Конституції України: європейська
правова традиція і український
контекст – виміри правової реформи», співорганізаторами якої
виступили Національна академія
правових наук України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, Лодзинський університет (Польща), Університет Миколаса Ромеріса (Литва).
Розширюються зв’язки Національної академії правових наук
України з зарубіжними науковими
та освітянськими центрами. Важливий напрям співпраці – участь
у спільних європейських проектах з
провідними вузами країн Західної
Європи. Так, підписані договори про
співпрацю у сфері правової освіти
і науки з Вільнюським державним
університетом (м. Вільнюс, Литва),
Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Університетом імені Вітаутаса Великого
(м. Каунас Литва), університетом
Миколи Коперника (м. Торун, Польща), Лодзинським університетом
(м. Лодзь, Польща), Талліннською
школою права (м. Таллінн, Естонія).
У найближчих планах – співпраця з університетами та науковими організаціями Чехії, Угорщини
та Словаччини.

.u

восуддя», співорганізатором якої
виступила Національна академія
правових наук України.
Одним із основних напрямків роботи академії на найближчі
роки має стати дослідження механізмів правового забезпечення
національної безпеки нашої держави. Кожне відділення та інститут академії мають знайти власні
аспекти правового забезпечення
національної безпеки відповідно
до свого фаху, переглянути тематику досліджень на найближчі роки,
запропонувати законопроекти,
які необхідні сьогодні державі.
У березні 2006 р. академія разом
із Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого
утворили Освітньо-науковий центр
з проблем правознавства, метою
якого є: координація та проведення спільних наукових досліджень;
взаємне рецензування результатів
науково-дослідних робіт, апробація
та використання результатів наукових досліджень; впровадження
результатів наукових досліджень
у навчальний процес; вивчення досвіду Болонського процесу; координація підготовки наукових кадрів;
підвищення кваліфікації викладачів
навчальних закладів та наукових
працівників; координація та проведення спільних наукових конференцій, спільної видавничої діяльності;
ефективне використання навчально-методичної та матеріальної
бази. У 2016 р. Науково-дослідним
інститутом інтелектуальної власності НАПрН України та Київським
національним університетом імені
Тараса Шевченка було утворено
спільний Науково-освітній центр
з інтелектуальної власності.
З часу створення академія виступила організатором та співорганізатором більше ніж 500 міжнародних, всеукраїнських, регіональних
конференцій, семінарів, «круглих
столів» та інших наукових заходів,
предметом обговорення на яких
стали найактуальніші питання розвитку національного законодавства.

dp

co
i.c

om

статті членів академії та науковців
її установ. Наразі кожен випуск англомовної версії надсилається більше ніж у 70 юридичних бібліотек
світу, зокрема, США, Канади, Австралії, Великої Британії, Німеччини,
Португалії, Швейцарії, Норвегії,
Данії, Латвії, Литви.
За ініціативою Почесного
президента академії В. Я. Тація
з 2014 р. академія розпочала роботу
щодо підготовки нового унікального видання – «Великої української
юридичної енциклопедії», яка має
охопити всі галузі й інститути
права та складатиметься з 20 томів.
У 2016-2017 роках вийшли друком перші три томи цього видання:
«Історія держави і права», «Філософія права», «Загальна теорія права».
Сьогодні академічне видавництво «Право» отримує замовлення
на енциклопедію не тільки від наукових та навчальних закладів України, а й Литви, Польщі, Німеччини.
У 2016 р. у Верховній Раді України відбулася презентація наукових
досягнень Національної академії
наук України та національних галузевих академій наук. НАПрН України та її науково-дослідні інститути
представили основні досягнення
академії – наукові дослідження,
фундаментальні праці, розроблені
законопроекти. Виставку відвідали Голова Верховної Ради України
А. Парубій, народні депутати України, голови постійних комітетів. Особливо плідно академія співпрацює
з профільними комітетами Верховної Ради України, передовсім з Комітетом ВР з питань освіти і науки.
Зміцнюються зв’язки академії
з найвищими судовими інстанціями.
У складі Науково-консультативної
ради при Верховному Суді України
наразі працює близько 30 науковців НАПрН України (більше 40 % від
складу). 24-25 листопада 2016 р.
у Верховному Суді України відбулася Міжнародна конференція «Судова правотворчість у механізмі забезпечення принципу верховенства
права в умовах реформування пра-
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сучасна юстиція україни

новини

Результати роботи
Мін’юсту

.u

a

за 9 місяців 2017 року

om

СІЧЕНЬ
Врятовано від захоплення
агрохолдинг «Мрія» –
одну з найбільших сільськогосподарських компаній в Україні.

Запущено реєстр боржників,
стосовно яких відкрито
виконавче провадження.

Безоплатна правова допомога
відтепер доступна всім бійцям
АТО і тимчасово переміщеним
громадянам.

co
i.c

ЛЮТИЙ

Проект
«Онлайн будинок юстиції»
запущено на всеукраїнському
рівні.

Відкрито Київський центр
ювенальної пробації –
перший заклад в рамках
реалізації державної програми
розвитку системи пробації.

Врятовано від рейдерів
власників 150 земельних ділянок
на Кіровоградщині
та 52 мешканців столичної
багатоповерхівки.

dp

БЕРЕЗЕНЬ

Запущено онлайн послуги
Мін’юсту на єдиному державному
порталі poslugy.gov.ua

10

Відмінено незаконну реєстрацію
майже 150 ділянок
на Дніпропетровщині.
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Скасовано 100 нормативноправових актів, які встановлювали
бар’єри для підприємців.

Забезпечено передачу в Україну
12 засуджених, які незаконно
утримувалися владою РФ.

Квітень
Запроваджено спільно з МОЗ
міжнародні протоколи
лікування українців.

Дано старт проекту вивчення
англійської мови «Lingva.Skills»
по всій Україні.

бюлетень міністерства юстиції україни

ТРАВЕНЬ
В Одесі відкрито сьомий Центр
ювенальної пробації, який займатиметься
ресоціалізацією дітей,
що мають проблеми з законом.

ЧЕРВЕНЬ
Дано старт Всеукраїнському
просвітницькому проекту
«Я МАЮ ПРАВО!», який реалізується
за підтримки програми USAID
«Нове правосуддя».

a

Підписано Меморандум
про передачу до глобальної бази власників бізнесу
інформації про кінцевих бенефіціарів
українських компаній.

om

.u

Вручене 150-тисячне
свідоцтво про народження
безпосередньо
у пологовому будинку.

ЛИПЕНЬ

Вручено
посвідчення першим
85 приватним
виконавцям.

Підписано угоду
з Нідерландами
про співробітництво
у розслідуванні
збиття МН17.

co
i.c

Відкрито другий
контакт-центр системи
безоплатної правової
допомоги у Сумах.

1000 батьків
оформили онлайн
державну допомогу
при народженні
малюка.

СЕРПЕНЬ

dp

Стягнуто
держвиконавцями
Мін’юсту з початку року
1,5 млрд грн
аліментів на користь
більше 500 тисяч дітей.

Підтверджено
законність стягнення
з Газпрому 80 млн грн
на користь України.

Запущено роботу
антирейдерських
аграрних штабів
для захисту земель
та збіжжя.

Підвищено заробітні
плати працівникам
системи
безоплатної правової
допомоги.

Відкрито
центри ювенальної
пробації у Дніпрі
та Харкові.

ВЕРЕСЕНЬ
Відкрито
11 кримінальних проваджень
проти рейдерів –
антирейдерські штаби
Мін’юсту діють.

Переведено систему
електронних торгів
арештованим майном
«OpenMarket» на технологію
збереження даних
«Blockchain».
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новини

a

Юридична освіта
в Україні

dp

co
i.c

om

.u

2 жовтня ц. р. у залі засідань Великої вченої ради Київського національного університету
імені Тараса Шевченка відбулося розширене засідання робочої групи з розроблення Концепції
розвитку юридичної освіти в Україні. Захід був проведений за головуванням Міністра
Міністерства освіти і науки України Лілії Гриневич та заступника Міністра юстиції України Гії Гецадзе
і присвячений обговоренню новел щодо юридичної освіти в Україні.
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бюлетень міністерства юстиції україни

dp

co
i.c

om

.u

a

В центрі уваги були законопроекти; виступи Міністра науки
і освіти України Лілії Гриневич, заступника Міністра юстиції України
Гії Гецадзе, доктринальні висновки, думки науковців і, безумовно,
як результат, палка дискусія всіх
не байдужих до проблем юридичної науки в Україні науковців
і практиків.
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новини

.u

a

сучасна юстиція україни

om

VIII Форум

co
i.c

молодих юристів України
На початку жовтня у Міністерстві юстиції відбулося урочисте відкриття VIII Форуму молодих юристів
України, організованого Мін’юстом спільно з Координаційною радою молодих юристів України.

dp

«Молоді юристи – це майбутнє України, адже саме
Ви через кілька років станете політиками, адвокатами, суддями чи прокурорами. Саме тому для майбутнього юриста дуже важливо отримати не лише теоретичні знання, а й вміти використовувати ці знання
на праці задля захисту інтересів і прав громадян», –
зазначив, відкриваючи захід, заступник Міністра
юстиції Гія Гецадзе.
Форум був присвячений правовому вихованню
громадян як основному напряму на шляху формування
вільного, справедливого, солідарного суспільства, побудови потужної і заможної держави. Окрема увага була
приділена запуску та реалізації загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».
«Найпотужнішою зброєю у війні проти несправедливості є знання своїх прав та вміння їх захищати.
Саме тому Міністерство юстиції запустило великий
соціальний проект «Я МАЮ ПРАВО!», мета якого –
розповісти громадянам про їхні права та навчити
ці права захищати. Якщо громадяни знають свої права,
жоден не чистий на руку чиновник не зможе їх порушити», – наголосив Гія Гецадзе. Він нагадав, що в рам-
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ках проекту пріоритетними на цей рік визнано теми:
захисту селян, які здають землю в оренду; хабарництво у ВНЗ, несплата аліментів; оформлення субсидії
та позасудове вирішення конфлікту.
За словами заступника Міністра юстиції, бюро
та центри правової допомоги спільно з територіальними органами юстиції проводять активну кампанію за
цими напрямами, пояснюючи громадянам їхні права
та навчаючи українців ці права захищати.
«Більше того, почав діяти сайт-проект «Я МАЮ
ПРАВО!» за адресою http://pravo.minjust.gov.ua/. Зайшовши сюди, кожен громадянин має змогу ознайомитися з інформаційними матеріалами проекту», –
додав Гія Гецадзе.
Також в рамках заходу були підняті питання інновацій в юридичні професії, реформування судових
процесів та бачення юристами сучасних ризиків ведення бізнесу.
Форум проводиться за підтримки адвокатських
об’єднань «Profecto», «Клочков та партнери», «Аrceo»,
«ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

бюлетень міністерства юстиції україни

Україна
є світовим лідером

.u

a

у відкритті кінцевих бенефіціарних
власників компаній

om

Україна і Велика Британія є світовими лідерами у питанні відкриття
кінцевих бенефіціарних власників компаній. Нагорода, яку Україна отримала під час
міжнародної конференції з питань транспарентності бенефіціарної власності,
яка в жовтні відбулася у Джакарті (Республіка Індонезія), є прямим тому доказом.
Про це заступник Міністра юстиції Олена Сукманова повідомила
під час спільної з виконавчим директором Transparency International Україна
Ярославом Юрчишиним прес-конференції.

co
i.c

ність за невідкриття бенефіціарів.
«Україна також першою серед
європейських країн вивантажила
свій національний реєстр бенефіціарів у глобальний реєстр. Це великий приклад для інших країн»,–
наголосила Олена Сукманова.

dp

«Ми отримали нагороду
за досягнення у відкритті
кінцевих бенефіціарних
власників компаній.
У нас є великий прогрес
у цьому питанні.
Всі інші країни
сьогодні знаходяться
лише на початку цього шляху», –
сказала Олена Сукманова.

Вона нагадала, що Україна однією із перших прийняла закон,
який зобов’язав всі компанії,
окрім державних та муніципальних підприємств, відкрити своїх
кінцевих бенефіціарів у державному реєстрі. Окрім того, наша
країна запровадила адміністративну та кримінальну відповідаль-

У свою чергу виконавчий директор Transparency International
Ук р а ї н а Я р о с л а в Ю р ч и ш и н
зазначив, що відкриття Україною списків бенефіціарів стало
можливим, зокрема, і завдяки
проактивній позиції Міністерства
юстиції, яке підпримало ці ініціативи. «Ми з оптимізмом дивимося щодо подальшої співпраці. . .
Сподіваємося, що реєстр бенефіціарних власників в Україні отримає не одну міжнародну нагороду
й визнання...

Зараз важливо створити
механізм верифікації
бенефіціарів, тобто визначення
того, чи зазначений у реєстрі
бенефіціар є справжнім
чи лише номінальним власником.
Приємно, що, при всій критиці
«Ми очікуємо
української влади, у влади
на міжнародну допомогу
є достатньо велика кількість
у цьому питанні, бо такого
реформаторів, готових не лише
механізму поки що не існує», –
встановлювати нові параметри
сказала заступник
прозорості, а й тренди для світу», –
Міністра юстиції.
зауважив Ярослав Юрчишин.
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Олена Сукманова

.u

a

з робочим візитом
відвідала Донецьку область

om

Заступник Міністра юстиції Олена Сукманова з робочим візитом відвідала Донецьку область,
де взяла участь у засіданні антирейдерського аграрного штабу.

co
i.c

«В Донецькій області, на щастя, як і в Луганській,
немає випадків рейдерських захоплень. Зате в рамках штабу активно працюють
мобільні точки доступу до правової допомоги, які є частиною правопросвітницького
проекту Мін’юсту «Я маю право», – сказала Олена Сукманова.

dp

За словами в. о. начальника
управління юстиції Донеччини
Олени Павлової, виїзди мобільних
груп організовано у 13 населених
пунктах, які є центрами об’єднаних
територіальних громад. Консультації отримали 140 людей. Питання, з якими звертаються люди
до працівників мобільних пунктів,
стосуються права власності, зокрема, на нерухомість та земельні
ділянки, реєстрації смерті та народження на непідконтрольних
територіях, перетині лінії розмежування.
«Приємно, що територіальне
управління юстиції тісно співпрацює з «Аграрним союзом України», який входить у штаб. Зокрема,
була проведена спільна зустріч
з фермерами північної частини
Донецької області, на якій працівники Мін’юсту роз’яснили аграріям
чинне законодавство та відповіли на їхні питання», – зазначила
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Олена Сукманова. Вона також зауважила, що спільною з Луганською областю у Донецькій області
є проблема розміщення на землях
селян фортифікаційних та інженерних споруд.

Окрім того, в пологовому будинку Дружківки Донецької області Олена Сукманова вручила
свідоцтво про народження дитини
двом парам батьків.
Також заступник Міністра
юстиції разом з Головним територіальним управлінням юстиції
в Донецькій області провела нараду з представниками міжнародних гуманітарних організацій,
які надають допомогу жителям
Донеччини. Це Норвезька та Данська ради у справах біженців.
Під час зустрічі було обговорено
проблемні питання процедури
реєстрації смерті та народження
особи на неконтрольованій території, відсутності документів
на житло у людей, які живуть
на лінії розмежування, та проблему реєстрації права власності
на нерухоме майно, яке розташоване на неконтрольованій
території.

бюлетень міністерства юстиції україни

Будинок юстиції
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запрацював в ТЦ «Гулівер»

Заступник Міністра юстиції України з питань державної
реєстрації Олена Сукманова зауважила: «Сьогодні ми відкриваємо центр прийому заяв громадян,
які будуть особисто звертатися
за адресою одного з фронт-офісів
державного підприємства «Будинок юстиції», що має філії у різних регіонах України. Ми постійно працюємо над тим, щоб наші
послуги були якісними, зручними,
сучасними та доступними. Мін’юст
є одним з лідерів серед міністерств по наданню саме таких
послуг, і сьогодні ми це вкотре
підтвердили».
«Головним здобутком державного підприємства «Будинок юстиції», – зазначив начальник Головного територіального управління
юстиції у місті Києві Станіслав Куценко, – є портал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.
minjust.gov.ua/, який вийшов
на всеукраїнський рівень та набирає обертів за рахунок кількості
звернень та послуг, перелік яких
постійно розширюється».
До державного підприємства
«Будинок юстиції» можна звернутися з електронною заявою
на реєстрацію створення та припинення фізичної особи-підприємця шляхом отримання
електронного цифрового підпису. При цьому не потрібно стояти
в черзі – це зручно.
Державне підприємство
«Будинок юстиції» надає послуги
за такими напрямами:
– державна реєстрація права
власності на нерухоме майно, іпотеки, обтяження, оренди, надання
інформації з Реєстру;
– проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.
Процес консультації та прийняття документів для державної
реєстрації відпрацьований таким
чином, що дає змогу зручно, якісно та, витрачаючи мінімум часу,
отримати необхідну послугу.

У жовтні в приміщенні ТЦ «Гулівер», за адресою площа Спортивна,1а,
відбулось відкриття реєстраційного центру прийняття документів
для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень і для державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців державним підприємством
«Будинок юстиції».

dp

Новий фронт-офіс державного
підприємства «Будинок юстиції»
має зручне місцезнаходження:
наявні ділянки для паркування автотранспорту,
який дозволяє зручний під’їзд,
зупинки громадського транспорту,
станція метрополітену. Також є всі умови
для людей з обмеженими можливостями.
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Погляд юриста
на юриспруденцію
майбутнього

om

Нині в Україні відбувається активний процес формування правової держави.
І саме на юристів суспільство покладається в підвищенні правової свідомості, культури і освіченості,
вдосконаленні законодавчої бази, дотриманні принципу верховенства права,
забезпеченні правових гарантій захисту населення.
Пропонуємо думки фахівців різних галузей права щодо майбутнього юриспруденції в нашій країні.

dp
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Наталія Севостьянова
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Майбутнє юриспруденції
в Україні я бачу через реалізацію
цілей і заходів, планів і реформ,
запланованих Міністерством
юстиції України.

№ 10(192) 2017 РОКУ

Перший заступник Міністра юстиції України

Серед майбутніх його ініціатив,
наприклад, подальше реформування судової системи. Адже вона
в Україні довгий час не змінювалась так радикально, як це від-

бувається зараз. Враховуючи,
що судова реформа – базис усіх
реформ, тішусь, що Верховна Рада
України вже прийняла відповідний Закон «Про судову реформу».
Окрім того, цього року нами
розроблено більше 70 актів Уряду
і 25 наказів та інструкцій Міністерства юстиції України, які приводять
у відповідність до міжнародних
стандартів наше законодавство.
А наступний рік плануємо
провести під гаслом: «Я маю
право!» Це –загальнонаціональний просвітницький проект, що
реалізується Міністерством юстиції по всій Україні у співпраці
з системою надання безоплатної правової допомоги та територіальними органами юстиції за
підтримки програми USAID «Нове
правосуддя», БФ «Відродження»
та інших міжнародних партнерів
і донорів. Його мета – формування нової правової свідомості шляхом інформування громадян про
їхні права та надання механізмів
щодо їх захисту. Важливим елементом проекту є створення на

бюлетень міністерства юстиції україни

Іван Ліщина

Урядовий уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини
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Вважаю, що майбутнє української юриспруденції
безпосередньо залежить від підвищення авторитету
і довіри до представників цієї професії. Не тільки від
адвокатів, а й представників судової системи, правоохоронних органів та Міністерства юстиції України. Я дуже хочу, щоб до адвокатів зверталися як до
найпрофесійніших та найдосвідченіших, а не як до
посередників у вирішенні якихось питань, бо вони
мають зв’язки і знайомства. Також майбутнє юриспруденції залежить від того, наскільки населення довірятиме судовій системі і поважатиме її представників.
Дуже хотілося б, щоб свідомість українців, коли вони
приміром дають свідчення у суді, була б настільки високою, як у Євро пі і США. Там навіть думки
ні в кого не виникає, що можна сказати неправду.
Це – свідчення довіри до судової влади. Окрім того,
дуже важливо, щоб діти, які зараз вивчають юриспруденцію, обирали цю професію не тільки тому, що є
можливість заробити гроші, а й тому що вона є найпрестижнішою і буде такою з точки зору репутації
і довіри. Тобто юристи мають бути локомотивом прозорості, чесності і професійності!

Зокрема, ми готуємо проект
закону, який передбачатиме,
що ті батьки, які не платять
аліменти, по-перше, не будуть
мати право виїздити за кордон
і користуватись безвізом, по-друге, керувати авто мобілем і, потретє, використовувати зброю.
До речі, нині у всіх регіонах України, де є управління юстиції, навіть у вихідні, наші співробітники
роз’яснюють громадянам ключові
права. І саме аліменти – тематика
цього місяця.

a

якщо хтось намагається відібрати майно чи бізнес, що робити,
якщо за навчання чи складення іспиту вимагають хабара, як можна вирішити спір
без звернення до суду. Регулярно на сайті з’являтимуться
нові матеріали, які навчатимуть,
як не допустити порушення своїх
прав, зокрема, як правильно
оформити договір оренди землі,
як оформити нарахування субсидій та які наслідки виникають
у разі несплати аліментів.

.u

базі Кабінету Міністрів України
моніторингової групи для системного періодичного розгляду
ключових справ щодо порушення
прав громадян.
Нині вже працює офіційний
веб-сайт http://pravo.minjust.gov.
ua/. І ми сподіваємося, що він
розширить коло громадян, які
з м ож у т ь от р и м а т и і н ф о р м а цію про свої права та інструкції для захисту цих прав. Вже
зараз на порталі можна дізнатися, як правильно поводитись,

Олена Сукманова

Заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації

Розвиток світової юриспруденції в будь-якому
разі визначатиме і розвиток української юриспруденції. Нині деякі питання виходять за рамки юридичної площини, наприклад, щодо криптовалют
та ІТ-технологій, і врегульовані або лише частково, або не врегульовані жодним законодавством.
Тож, коли виникають якісь спори, постає необхідність
застосовувати арбітраж або медіацію. Таким чином,
юристам слід вивчати ці нові сфери, адже вони поза
судом будуть набувати популярності серед клієнтів,
які невдоволені занадто складною, занадто врегульованою, занадто дорогою системою судівництва,
яке нині існує в будь-якій країні. Суд – це завжди
довго, це завжди дорого, завжди незрозуміло,
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Ольга Дмитрієва
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Зараз дуже важко зробити прогноз, тому
що блискавично розвиваються технології. Якщо раніше істотні зміни з’являлися раз
на 100 років, згодом – на 50 років, зараз вони з’являються щорічно. Якби мені хто-небудь ще 10 років
тому сказав, що можна зробити допит по скайпу, я б посміялася. А нині – це звичайна справа.
Не виключаю, що у Кримінальному кодексі буде
покарання – заборона використання Інтернету,
наприклад, на 5-річний термін.
Можуть змінитися форми і нюанси, пов’язані
з методикою роботи. Законодавство глобалізується, але все одно не даремно наша професія
одна з найдавніших: вона була, є і буде. Тому що
буде і залишиться контакт між клієнтом і адвокатом. Клієнт не може сам поставити собі діагноз,
які б не були юридичні боти і технології.
Цим ми і відрізняємося від комп’ютера. Перш за все,
особистим контактом.

шень Європейського суду з прав людини» застосування практики Європейського суду є джерелом права,
причому в оригіналі. До речі, деякі переклади рішень,
що перекладалися невідомо ким, мають взагалі протилежне значення сказаного Європейським судом. Тому
англійська – елемент глобалізації, подальшого розвитку всієї системи. І відзначу, ще один тренд – розширення кола юристів, які беруть участь у судових процесах.
Вважаю, що кожному з них слід мати судовий досвід,
тому що суд – це центр юриспруденції.
Окрім того, я сподіваюсь на судову реформу,
яка призведе до більш зрозумілої, більш простої
системи вирішення спорів.

a

а в нас ще й корумповано. Тому ці сфери – світовий
тренд, який матиме свій відбиток і в Україні.
Щодо української юриспруденції, вважаю, що вона
ставатиме більш глобалізованою, ближчою до світу. Наприклад, я не розумію, як можна працювати юристом
і не знати англійської. Це неможливо, адже більша частина необхідної інформації є тільки англійською. Навіть в українських судах юристи часто стикаються з рішеннями Європейського суду з прав людини. Зауважу,
що перекладені українською тільки окремі рішення,
переважно ті, що стосуються України, а інші – частково, тільки 5% від усіх рішень Європейського суду.
А відповідно до статті 17 Закону «Про виконання рі-
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Голова Наглядової ради адвокатів України
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Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, президент Спілки адвокатів України

dp

Олександр Дроздов

Майбутнє юриспруденції безумовно є, я в цьому переконаний.
Я не погоджуюсь зтвердженнями, що штучний інтелект може
замінити людину. Це абсолютна
нісенітниця. Сьогодні формується
змішана система права, у якій постійно збільшується питома вага
судових інцидентів. А, отже, для
того, щоб адво кат був у тренді,
він повинен постійно практикуватися. А також в будь-якій ситуації
вміти застосовувати свої знання,
для того, щоб краще і ефективніше захистити права та законні
інтереси своїх клієнтів.

бюлетень міністерства юстиції україни
оскільки розмір його винагороди
буде залежати від суми фактично
стягнутих коштів;
економія бюджетних коштів, скорочення апарату державних службовців.

a

Андрій Авторгов

om
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що вони працюють набагато ефективніше, ніж їхні «державні» колеги.
Жодна з пострадянських держав,
яка впровадила «приватну» систему
виконання судових рішень – повну
або змішану, до старої системи
не повернулась. З огляду на досвід таких реформ в європейських
і пострадянських країнах, можна
прогнозувати такі позитивні наслідки запровадження в Україні інституту приватних виконавців:
скорочення строків здійснення
виконавчого провадження та збільшення показників реального виконання через матеріальну зацікавленість приватного виконавця
у найшвидшому здійсненні всіх виконавчих дій;
зменшення навантаження на
державних виконавців і конкуренція між приватними виконавцями
за клієнта-стягувача, що підвищать
ефективність виконання загалом;
викорінення традиційної корупційної складової у системі виконання. Приватний виконавець не буде
зацікавлений занижувати вартість
реалізації заарештованого майна,

co
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Цього року в Україні з’явилась
нова юридична професія – приватний виконавець. Більш ніж
100 перших приватних виконавців
пройшли навчання та стажування
іуспішно склали кваліфікаційні іспити.
Термін «приватний» є досить умовним, з огляду на те, що виконавець отримує повноваження від
імені держави і працює в рамках
встановлених законом процедур.
Систему оплати теж визначає держава. «Приватний» елемент цієї
діяльності виражений тільки у способі фінансування та окремих елементах організації професії.
Проблема невиконання судових
рішень дуже болюча для країни.
Відсоток їх виконання вкрай низький, від обов’язку виконати судове
рішення часто ухиляються як окремі
громадяни, так і державні органи.
У багатьох країнах Європи виконання судових рішень покладено на
приватних виконавців. Цей досвід
перейняли пострадянські країни
Балтії, Грузія, Казахстан та Молдова.
Перші підсумки роботи приватних
виконавців у цих країнах показали,

Сьогодні право – багатогранний феномен суспільства, жива матерія, яка постійно перебуває у розвитку. Люди завжди прагнули знати, що є добром, злом
і справедливістю, що вважати справедливістю в кон-

dp

Олександр Скрипнюк

Заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Приватний виконавець, кандидат юридичних наук

кретному випадку. Єдність справедливості і права
сьогодні і в перспективі завжди буде витребуваною.
Право і майбутнє будуть тісно пов’язані з розвитком демократії, з правовими процесами в політичному житті,
послідовною реалізацією гуманістичних основ в суспільстві. Суспільне майбутнє однозначно асоціюється з безумовним пріоритетом права по відношенню
до влади і держави, воно знаменуватиме новий етап
в правовому розвитку на відміну від тих, які втілені
в категоріях «право влади» і «право держави».
Подальша еволюція права в ХХІ столітті нероздільна з глобалізацією, з її уявленнями про загальне благо,
пріоритетність прав і свобод людини, визначення стандартів та вимог їх забезпечення і захисту. Мова йде про
тісний зв’язок з юридичним піднесенням прав людини,
з утвердженням у суспільстві непорушного і основоположного права, що означатиме перетворення матерії
права, його перебудову із «права влади» чи «права
держави» в «право людини». Хоча цей процес
є складним і тривалим. Право в майбутньому людства,
в його існуванні, становитиме собою мету суспільства,
але за умови, що воно стане справою всіх і кожного
в суспільстві.
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перший заступник начальника
Головного територіального управління юстиції
у Дніпропетровській області

Особливості проведення

.u

a

антикорупційної експертизи

dp

co
i.c

om

Сьогодні в нашій державі дуже гостро відчувається проблема корупції і вирішити її можливо
лише реалізувавши комплекс антикорупційних заходів, які необхідно послідовно здійснювати
в кожній із сфер суспільних відносин. Такий комплекс заходів повинен бути спрямований
не лише на викорінення корупції як явища, а й запобігати умовам, що можуть сприяти її виникненню.
Характер профілактичних заходів зумовлюється глибиною з’ясування соціальних передумов корупції,
причин та умов корупційних діянь.
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бюлетень міністерства юстиції україни

dp

a

зроблення рекомендацій щодо
їх усунення.
За результатами правової експертизи приймається одне з таких
рішень:
– про державну реєстрацію;
– про доопрацювання;
– про відмову в державній
реєстрації;
– про повернення без державної реєстрації як такого, що їй
не підлягає.
Прийняте рішення відображається у відповідному висновку, що готується за формою,
затвердженою порядком подання нормативно-правових актів
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції та його територіальних органів. У відповідному
висновку обов’язково повинна міститися інформація про результати
проведеної антикорупційної експертизи. Тобто якщо за її результатами в тексті нормативно-правового акта корупціогенних факторів
не виявлено, відповідна інформація зазначається у висновку.
Завданнями антикорупційної
експертизи є:
1) проведення комплексного
дослідження нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів з метою виявлення
корупціогенних факторів;
2) підготовка обґрунтованих висновків щодо наявності
або відсутності у нормативноправових актах та проектах нормативно-правових актів корупціогенних норм, надання пропозицій та рекомендацій щодо
їх усунення.
Під час оцінювання виявлених
корупціогенних факторів особа,
яка проводить експертизу, повинна обов’язково враховувати
вид правотворчої діяльності і відповідно вид нормативно-правового акта, проекту нормативноправового акта, що містить корупціогенні фактори.
Під час проведення експертизи здійснюються виявлення

om

.u

теграції та прав Європейського
Союзу (acquis ЄС).
Складовою частиною правової експертизи є саме проведення антикорупційної експертизи,
обов’язковість проведення якої
передбачено статтею 15 Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції», оскільки саме цей інструмент є одним
із шляхів протидії корупції, що
дозволяє викорінити корупціогенні норми ще на етапі підготовки
проектів нормативно-правових
актів. Тобто антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах,
проектах нормативно-правових
актів корупціогенних факторів
та розробки рекомендацій стосовно їх усунення.

Корупціогенний фактор
(в широкому розумінні) –
здатність нормативно-правової
конструкції (окремого
нормативного припису
чи їх сукупності)
самостійно чи у взаємодії
з іншими нормами сприяти
вчиненню корупційних
правопорушень.

co
i.c

У зв’язку з тим, що нормативно-правові акти органів виконавчої влади, які зачіпають права,
свободи та законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер, набувають чинності та можуть бути спрямовані
на виконання лише після здійснення органами юстиції їх державної реєстрації та опублікування, органи юстиції відіграють
значну роль у процесі викорінення корупціогенних норм ще
на етапі прийняття нормативноправових актів шляхом здійснення їх антикорупційної експертизи.
Якщо раніше Міністерством
юстиції України здійснювалась
лише антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, то з серпня 2013 року
вказана експертиза здійснюється
також щодо нормативно-правових актів, поданих на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та його територіальних органів. Таким чином, наказом Міністерства юстиції України
від 5 серпня 2013 року № 1608/5
«Деякі питання проведення антикорупційної експертизи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2013 року
за № 1325/23857, запроваджено
здійснення територіальними органами Міністерства юстиції України
антикорупційної експертизи нормативно-правових актів під час
їх державної реєстрації.
Кожен нормативно-правовий акт, поданий на державну
реєстрацію, проходить правову
експертизу на відповідність:
– Конституції України;
– законодавству України;
– Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод
1950 року і протоколам до неї;
– міжнародним договорам
України, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою
України;
– з урахуванням зобов’язань
України у сфері європейської ін-

Антикорупційна експертиза
здійснюється відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи (далі –
Методологія), яку Міністерство
юстиції України затвердило своїм
наказом від 23 червня 2010 року
№ 1380/5 із змінами та доповненнями, які були внесені після набрання чинності Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції». Вона проводиться з метою виявлення у проектах
нормативно-правових актів норм,
що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та ро-
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a

3) відображення в нормативноправовому акті, проекті нормативно-правового акта розгорнутих (повних) процедур.
У разі виявлення при проведенні експертизи техніко-юридичних
недоліків нормативно-правового
акта, проекту нормативно-правового акта особа, яка проводить
експертизу, вказує на них, як на корупціогенні фактори. До таких недоліків належать:
1) юридичні колізії нормативних приписів, що містяться в одному нормативно-правовому акті
або в різних нормативно-правових
актах, у тому числі невідповідність
змісту нормативних приписів нормативно-правового акта, проекту
нормативно-правового акта положенням нормативно-правового
акта, який має вищу юридичну силу;
2) розробка проекту нормативно-правового акта, видання
(прийняття) нормативно-правового
акта органом (особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)
з перевищенням своєї компетенції;
3) порушення встановленої
форми нормативно-правового
акта, проекту нормативно-правового акта;
4) порушення вимог нормопроектувальної техніки;
5) технічні помилки в тексті,
пропущення слів тощо.

.u

Виявляючи в нормативно-правовому акті, проекті нормативноправового акта корупціогенні
фактори, особа, яка проводить
експертизу, повинна враховувати,
що ознаки більшості з названих
у Методології факторів взаємопов’язані між собою. Таким чином,
один і той самий індикатор корупціогенності (конкретний нормативний припис) може свідчити
про наявність в нормативно-правовому акті, проекті нормативноправового акта різних корупціогенних факторів.

У разі виявлення зазначених
корупціогенних факторів особа,
яка проводить експертизу,
зобов’язана сформулювати
рекомендації щодо їх усунення.

om

та оцінка таких корупціогенних
факторів:
1) нечітке визначення функцій,
прав, обов’язків і відповідальності
органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування;
2) створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг;
3) відсутність або нечіткість
адміністративних процедур;
4) відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур.
Для виявлення в нормативноправовому акті, проекті нормативно-правового акта корупціогенних факторів Методологією
встановлюються індикатори. Індикатор корупціогенності – ознака
нормативно-правового припису,
що може свідчити про наявність
в нормативно-правовому акті,
проекті нормативно-правового
акта корупціогенних факторів.

co
i.c

Усунення виявлених корупціогенних факторів може здійснюватись шляхом:
1) конкретизації положень
нормативно-правового акта, проекту нормативно-правового акта;
2) включення до нормативноправового акта, проекту нормативно-правового акта відсильних
норм, що передбачають необхідність використання положень
інших нормативно-правових актів;

dp

До кожного корупціогенного
фактора у Методології визначено
поняття такого фактора,
критерії та способи його оцінки
і можливі способи його усунення

Таким чином, ефективна протидія корупції неможлива
без забезпечення реальної відкритості влади,
одним із засобів такої протидії є проведення антикорупційної експертизи
нормативно-правових актів органами юстиції –
виявлення корупціогенних факторів
ще на стадії прийняття нормативно-правових актів.
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думки експертів з права
УДК 35.08

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

co
i.c

om
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ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ ЗА ОБРАННЯ
НА АДМІНІСТРАТИВНУ ПОСАДУ
В КОЛЕГІАЛЬНОМУ ОРГАНІ

З. А. Загиней
начальник відділу науково-методичного
забезпечення прокурорської діяльності
у сфері запобігання та протидії корупції
Науково-дослідного інституту Національної
академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, доцент

dp

Особливістю діяльності колегіальних органів є спеціальний
порядок прийняття відповідних
рішень, зокрема, шляхом голосування. Низка цих органів складається з певної кількості членів –
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування. Серед них, зокрема, можна виділити органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, органи професійного (в тому числі прокурорського
та суддівського) самоврядування
*
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О. З. Гладун
начальник відділу науково-методичного
забезпечення участі прокурорів
у кримінальному провадженні Науково-дослідного
інституту Національної академії прокуратури
України, кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник

та інші постійно діючі чи тимчасові
колегіальні утворення*.
Як засвідчує практика застосування ст. 172-7 «Порушення вимог
щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), найбільше
число виявлених правопорушень
за вказаною статтею припадає
на випадки неврегулювання реального конфлікту інтересів під час
голосування в колегіальних утвореннях [1].

Слід зауважити, що на засіданнях колегіальних утворень, окрім
вирішення питань щодо виконання їх функцій і завдань, розглядаються й організаційні аспекти
діяльності цих утворень, зокрема,
обрання кандидатів на відповідні адміністративні посади в цих
органах.
Порядок обрання на адміністративну посаду, як правило,
визначається в законодавстві.
Наприклад, згідно зі ст. 6 Закону
України «Про судоустрій і ста-

Надалі на сторінках цієї праці буде використовуватися умовне найменування таких органів – «колегіальні утворення».
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dp

a

руть участь в обранні, в тому числі
самих себе, на адміністративні посади відповідного суду, реалізують
право, передбачене ст. 38 Основного Закону, «вільно обирати та бути
обраними», а також здійснюють
свої повноваження, визначені
ст. 20 Закону щодо забезпечення
ефективного та належного адміністрування відповідного суду.
Ураховуючи визначення поняття «реальний конфлікт інтересів»
у Законі, згідно з яким він можливий при прийнятті рішення, а
також зважаючи на роль окремої
особи при прийнятті рішення колегіальним органом, ВССУ констатував, що голосування окремою
особою само по собі не може створювати безпосередній причиннонаслідковий зв’язок між її діями
та юридичними наслідками у формі
прийнятого рішення колегіальним
органом (наприклад, зборами суддів відповідного суду) [3].
Схожі підходи мають місце
і в судовій практиці. Наприклад,
постановою Апеляційного суду Луганської області залишено без змін
постанову Біловодського районного суду про закриття провадження в адміністративній справі
за ст. 172-7 ч. 1, ч. 2 КУпАП у зв’язку
з відсутністю складу адміністративного правопорушення в діях
депутата сільської ради, яка під час
голосування не повідомила письмово або іншим способом депутатський корпус та сільського голову
про наявний у неї реальний конфлікт інтересів у вигляді бажання
отримати цю посаду та не утрималася від голосування за свою кандидатуру [4]. Крім того, апеляційна
інстанція погодилася із висновком
про те, що усуваючись від голосування, депутат, який представляє
громаду, позбавляє територіальну
громаду села брати участь у голосуванні, що є порушенням Конституції України.
Згідно з постановою Апеляційного суду Кіровоградської області
практика участі в голосуванні
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притягнення до адміністративної
відповідальності за порушення
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під
час голосування переважно депутатів сільських, селищних, міських
рад. Водночас, за результатами судового розгляду аналогічних справ
щодо посадових осіб вищого рівня
(голова та заступник голови обласної ради), приймалося рішення про
закриття провадження [2, c. 33-34].
Метою цієї статті визначено з’ясування того, чи перебуває особа,
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах конфлікту
інтересів (потенційного або реального) під час голосування за свою
кандидатуру щодо обрання на адміністративну посаду в колегіальному органі, а також які шляхи врегулювання такого конфлікту.
Звернемо увагу на те, що жодним нормативно-правовим актом
не передбачено заборони голосувати за своє обрання на адміністративну посаду в колегіальному утворенні. Окремі категорії
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, наділені правом
брати участь у голосуванні у такому утворенні за умови попередження про наявність конфлікту
інтересів. Наприклад, згідно з ч. 1
ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської,
селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної,
обласної, районної у місті ради
бере участь у розгляді, підготовці
та прийнятті рішень відповідною
радою за умови самостійного публічного оголошення про це під
час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
У листі Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
i кримінальних справ (далі – ВССУ)
від 22 травня 2017 р. акцентовано увагу на тому, що судді, які бе-
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тус суддів» (далі – Закон) голова НАЗК обирається агентством
строком на два роки з числа його
членів. Відповідно до ст. 20 Закону голова місцевого суду, його
заступник, голова апеляційного
суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його
заступники обираються на посади
зборами суддів відповідного суду
з числа суддів цього суду шляхом
таємного голосування більшістю
від кількості суддів відповідного
суду. Можна навести ще чимало
таких прикладів.
Обрання керівного складу (посадових осіб) відповідних колегіальних утворень здійснюється
шляхом особистого голосування
членами цього органу за кандидатуру, якою може бути виключно
хтось із членів цього органу, в тому
числі за самого себе. При цьому на
кожного з членів відповідного колегіального утворення поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Таким чином,
відповідний суб’єкт під час голосування має змогу одночасно
реалізувати як активне виборче
право (право обирати), так і пасивне виборче право (право бути
обраним).
Зважаючи на те, що Законом
України «Про запобігання корупції» запроваджено розмежування конфлікту інтересів на 2 види,
визначено новий механізм запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, у теорії права публікації
відносно цієї проблематики практично відсутні. Загальні питання
конфлікту інтересів розглядали,
зокрема, такі вчені, як О. В. Ващенко, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк,
В. П. Чорнолуцький, С. О. Шатрава. Проте у жодній науковій праці
не досліджувалася проблема конфлікту інтересів під час голосування про обрання на адміністративну
посаду. Крім того, Генеральна прокуратура України за наслідками
вивчення відповідної судової практики звернула увагу на тенденцію
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ний або реальний) при голосуванні
за свою кандидатуру при обранні
на адміністративну посаду в колегіальному утворенні, слід визначити, чи зацікавлений такий
суб’єкт у результатах голосування.
Видається, що приватний інтерес
у наведених вище випадках може
мати як майновий, так і немайновий характер.
Майновий характер приватного інтересу може обумовлюватися,
зокрема, підвищеним розміром
посадового окладу (заробітної
плати) особи, яка обрана на адміністративну посаду у відповідному
колегіальному органі. Наприклад,
відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону
України «Про запобігання корупції» посадовий оклад голови НАЗК
встановлюється пропорційно
до посадового окладу члена НАЗК
з коефіцієнтом 1,3. Аналогічні положення передбачені і в інших
нормативно-правових актах. Майновий інтерес депутатів місцевих
рад може полягати в зацікавленості бути обраним посадовою
особою місцевого самоврядування (наприклад, головою районної,
обласної, районної у місті ради),
що передбачає виконання відповідних функцій на постійній основі з виплатою заробітної плати
за рахунок місцевого бюджету.
Немайновий характер приватного інтересу обумовлюється,
наприклад, виконанням особою,
яка обрана на адміністративну посаду, організаційно-розпорядчих
та/або адміністративно-господарських функцій, що обумовлює
її особливий статус порівняно з іншими членами виборного колегіального утворення. Наприклад,
до повноважень голови ВРП належать погодження призначення
на посади та звільнення з посад
працівників секретаріату, застосування до них заходів заохочення,
дисциплінарного впливу, розпорядження бюджетними асигнуваннями на утримання і забезпечення
діяльності ВРП.
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та інтереси члена цього утворення,
і конфлікт інтересів має очевидний
характер, то такому суб’єкту заборонено брати участь у голосуванні. Зокрема, не мають права брати
участі в голосуванні та бути присутнім під час його проведення члени
КДКП, ВККС, ВРП, яким заявлено
відвід, або які заявили самовідвід;
б) якщо підготовка, прийняття або участь у прийнятті певного
рішення зумовлює особисту зацікавленість відповідного суб’єкта
в результатах його розгляду чи перегляду (перевірки) колегіальним
утворенням, він не може брати
участь у голосуванні з цих питань.
Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 48 Закону України «Про прокуратуру» член
КДКП, який проводив перевірку та
готував висновок про наявність чи
відсутність дисциплінарного проступку прокурора, не має права
брати участі у голосуванні при
прийнятті рішення за результатами розгляду зазначеного висновку
та бути присутнім під час проведення такого голосування;
в) якщо член колегіального
утво рення балотується на адміністративну посаду, то він не може
входити до складу органу, що забезпечує проведення голосування – лічильної комісії.
Як випливає із законодавчих
визначень понять «потенційний
конфлікт інтересів» та «реальний
конфлікт інтересів», першою складовою конфлікту інтересу незалежно від його виду є наявність
в особи приватного інтересу, під
яким розуміється будь-який майновий чи немайновий інтерес
особи, у тому числі зумовлений
особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими
стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі
ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи
інших організаціях.
Для встановлення того, чи має
місце конфлікт інтересів (потенцій-

dp

co
i.c

om

кандидатами на посади визнана
загальноприйнятною, яка не має
підґрунтям реальний конфлікт
інтересів, адже обрання особи
здійснюється колегіально, і голос
кандидата не має вирішального
значення без реальної його підтримки іншими суб’єктами виборчого процесу. На думку Суду, яскравим прецедентом права участі
в голосуванні кандидатів на посаду
є участь в голосуванні кандидатів
на пост Президента України, народного депутата України, голови
місцевої ради [5].
Проте з наведеним вище складно погодитися з таких міркувань.
Під час виборів зазначених посадових осіб громадяни, в тому
числі ті, які мають статус Президента України, народного депутата
України чи голови місцевої ради та,
відповідно, голосують самі за себе,
реалізовують загальне виборче
право, тобто діють не як посадовці чи члени колегіального органу.
У той час як на членів колегіальних
утворень, які є особами, уповноваженими на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, індивідуально поширюється
дія Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, згідно з постановою Апеляційного суду Черкаської області депутата сільської
ради, який не повідомив у встановленому законом порядку виконком
сільської ради та депутатів про наявність у нього конфлікту інтересів
з питання щодо голосування за обрання себе секретарем цієї ради та
взяв участь у голосуванні, визнано
винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 172-7, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП [6].
Задля забезпечення об’єктивності результатів голосування при
прийнятті рішень у складі колегіальних утворень законодавство
України передбачає низку «запобіжників»:
а) якщо у колегіальному утворенні розглядається питання,
що безпосередньо зачіпає права
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повідних осіб та засади організації відповідних органів. Натомість
у ч. 2 ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції» визначено
спеціальний порядок врегулювання конфлікту інтересів у особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї
особи, яка входить до складу колегіального органу. По-перше, така
особа не має права брати участь
у прийнятті рішення цим органом.
По-друге, заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу
заноситься в протокол засідання
колегіального органу. По-третє,
у разі якщо неучасть цієї особи
у прийнятті рішень цим органом
призведе до втрати правомочності
цього органу, участь такої особи
у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього
контролю приймається відповідним колегіальним органом. Однак,
виконання зазначених правових
приписів щодо заборони особі
брати участь у прийнятті рішення
колегіальним органом ускладнюються нормами галузевого законодавства, що забороняють членам окремих колегіальних органів
утримуватися від голосування. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 7 Закону
член НАЗК бере участь у його засіданнях та голосуванні без права
утримання.
На нашу думку, наведені законодавчі положення можна віднести
до колізій у нормативно-правових
актах, коли норми перебувають
у відносинах контрадикторності
(суперечності) під час регулювання одних і тих самих суспільних
відносин [9, c. 14]. З урахуванням
змісту норм, вміщених у вказаних
вище статтях, зробимо висновок,
що вони співвідносяться як загальна (заборона утримуватися від
голосування) та спеціальна (заборона приймати рішення, вчиняти
дії в умовах конфлікту інтересів).
Очевидно, що подолання колізії
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рішення депутати сільської ради
проголосували одноголосно і вказаним рішенням не було порушено
права та інтереси інших осіб, не
свідчать про відсутність реального
конфлікту інтересів [7]. Апеляційний суд Черкаської області, на відміну від місцевого суду, визнав
існування реального конфлікту
між приватними інтересами особи
щодо обрання головою районної ради та її представницькими
повноваженнями як депутата цієї
ради. На думку суду, цей конфлікт
полягає в тому, що при участі депутата у голосуванні за свою ж власну
кандидатуру на посаду голови ради
це впливає на волевиявлення такої
особи, а тому має вплив на саме
рішення [8].
Інколи особи, які притягуються до відповідальності за порушення вимог щодо врегулювання
конфлікту інтересів, посилаються
на проведення таємного голосування, що, нібито, нівелює вплив
приватного інтересу на його результати. Безумовно, таємна процедура голосування є формою волевиявлення, що забезпечує більшу
об’єктивність прийнятого рішення, оскільки унеможливлює зовнішній вплив зацікавленої особи
на результати голосування інших
членів колегіального утворення.
Однак сама таємність не може позбавити особу, уповноважену на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, приватного інтересу, забезпечити її неупередженість під час голосування
та врегулювати конфлікт інтересів
щодо обрання на адміністративну
посаду.
У Законі України «Про запобігання корупції» визначено два
окремих порядки врегулювання
такого конфлікту: загальний (ст. 28)
та особливий (ст. 35). Правила врегулювання конфлікту інтересів
в діяльності осіб, перелічених у ч. 1
ст. 35 цього Закону, визначаються тими нормативно-правовими
актами, які регулюють статус від-
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Другою складовою реального
конфлікту інтересів, яка не визначена для потенційного конфлікту
інтересів, є суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими
повноваженнями. Ця суперечність,
на нашу думку, має об’єктивний
характер і обумовлена прагненням суб’єкта досягнути несумісних та взаємовиключних цілей у
зв’язку з тим, що досягнення однієї
з них – приватний інтерес, утруднює досягнення іншої цілі – належне виконання своїх повноважень.
Адже згідно зі ст. 39 Закону України
«Про запобігання корупції» особи,
зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах.
Останнім елементом конфлікту інтересів є вплив (можливість
впливу) приватного інтересу
на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на
вчинення чи невчинення дій під
час виконання службових чи представницьких повноважень. Видається, що приватний інтерес
щодо обрання на адміністративну посаду під час голосування
за свою кандидатуру зумовлює
необ’єктивність остаточного рішення, що визначається за результатами такого голосування. Крім того,
участь у такому голосуванні є вчиненням дій в умовах реального
конфлікту інтересів, незалежно
від того, як голосує особа («за» чи
«проти»), чи був її голос вирішальним, чи балотувалися на цю посаду
інші особи, чи було прийнято остаточне рішення. Зокрема, в постанові Здолбунівського районного
суду Рівненської області про накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушень,
передбачених у чч. 1, 2 ст. 172-7
КУпАП, встановлено, що посилання
на ті обставини, що голос особи не
мав вирішального значення і не міг
вплинути на прийняття рішення
сільської ради, оскільки за вказане
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Вивчення ефективності та особливостей застосування різних
форм зовнішнього контролю
за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею
певних дій чи прийняття рішень
як засобу врегулювання конфлікту інтересів є одним із перспективних напрямів подальших наукових розвідок у сфері протидії
корупції та заслуговує на окреме
дослідження.

a

них Законом заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів.
Винятковою підставою для
здійснення зовнішнього контролю
під час голосування в колегіальному органі за свою кандидатуру
є втрата таким органом правомочності у випадку неучасті в прийнятті рішення цим органом члена,
що перебуває в умовах реального
конфлікту інтересів.
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у цьому випадку слід вирішувати на підставі загальновідомого правила lex specialis derogate
lex generalis («спеціальний закон
відміняє дію загального»). Таким
чином, наявність у члена колегіального органу конфлікту інтересів
щодо обрання на адміністративну
посаду зобов’язує його утримуватися від голосування (не голосувати)
на засіданні з відповідного питання з метою виконання передбаче-
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ЯК ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ
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ській правовій науці, так і в нормативних документах. Відтак вона
потребує системного глибокого
підходу до осмислення, формулювання та встановлення її змісту
з використанням вже існуючих
підходів в доктрині української
та зарубіжної юридичної науки.
До терміна «правова визначеність» у своїх дослідженнях
звертались такі науковці, як М. Козюбра, О. Мусиченко, В. Синчак,
О. Петришин, В. Комаров, С. Погребняк, А. Пухтецька, С. Серьогін, Ю. Матвеєва та ін. Правову
визначеність прийнято розглядати як вимогу верховенства права,
як загальноправовий принцип,
як механізм подолання прогалин
у праві тощо. Однак, незважаючи
на багатогранність цього поняття, воно так і не знайшло свого
чіткого визначення і його зміст
здебільшого розкривається через
суміжні категорії. Такий підхід
призводить до розкриття або однієї з вимог правової визначеності,
що значно звужує розуміння самого поняття, або до формулювання
переліку вимог правової визначеності, що надає цьому поняттю
описовості.
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Для забезпечення ефективного регулювання суспільних відносин право повинно характеризуватись доступністю, зрозумілістю,
універсальністю, втілюючи основні
суспільні цінності, формулювати
їх у спосіб, доступний для сприйняття пересічними громадянами.
Недоліки формулювання, суперечність правових норм між собою
створюють проблеми у праворозумінні, які ще більше посилюються
на етапі правозастосування. Правова визначеність як принцип права і,
в той же час, вимога до права у правовій державі стоїть на заваді таких
проблем, покликана забезпечувати
єдність праворозуміння, відсутність
двоякого, ситуативного тлумачення
змісту правової норми, встановлює
вимоги для правозастосування,
що ґрунтуються на дотриманні прав
людини та забезпеченні дієвих механізмів їх захисту від неправомірного державного втручання.
На наявність цих проблем
в українському законодавстві неодноразово вказувалось як у галузевих, так і в загальноправових дослідженнях, однак сама
категорія «правова визначеність»
не є часто вживаною як в україн-
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Метою цієї статті є узагальнення існуючих підходів до розуміння
правової визначеності в українській правовій науці та їх співвідношення з підходами у деяких
зарубіжних країнах з метою формулювання категорії «правова
визначеність». Для реалізації цієї
мети буде проаналізовано галузеві та загальнотеоретичні роботи
українських вчених, які торкаються питання правової визначеності,
наведено підходи до розуміння
цього поняття в окремих зарубіжних джерелах.
Правова визначеність є перекладом українською категорії
«legal certainty», що вживається
у рішеннях Європейського суду
з прав людини, зарубіжній теорії і практиці. Свідченням того,
що як правове поняття ця категорія
не набула свого усталеного значення поряд з такими поняттями,
як «верховенство права» та «правова держава», є переважно відсутність її тлумачення в українських
юридичних словниках [4; 7; 9-11].
А це призводить до неоднакового або помилкового застосування
цього поняття. Якщо звернутись
до буквального тлумачення цього

бюлетень міністерства юстиції україни

dp
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використання усталеної термінології, дотримання взаємозв’язків понять у різних нормативних
актах. Цей аспект правової визначеності є важливим. Однак, обмежившись лише таким тлумаченням
правової визначеності на етапі
правотворення, ми не враховуємо
істотного аспекту – взаємозв’язків
різних нормативних актів, що містять правові норми між собою
у певній сфері регулювання суспільних відносин. Іншими словами, наявність суперечливих,
складно сформульованих правових норм, що погано корелюються
між собою, робить для пересічного
громадянина незрозумілим зміст
правової норми, закладений законодавцем. Отже, при тлумаченні правової визначеності на етапі
правотворення слід враховувати
доступність і зрозумілість правових норм для громадянина
у їх сукупності. Правова норма
одного нормативного акта може
бути продубльована, деталізована
в іншому, разом вони повинні демонструвати узгоджений механізм
правового регулювання, зрозумілий пересічній особі.
Через відсутність чітко сформульованого поняття «правова
визначеність» може скластись
хибне враження про те, що воно
є запозиченим з іноземної практики, рідковживаним і таким,
що не має суттєвого практичного
значення для України.
Однак таке твердження легко
спростовується тим, що до встановлення змісту цього принципу звертаються представники галузевих
юридичних наук, що підкреслює
загальноправове його значення,
важливість застосування його в різних галузях юридичної науки. Так,
досліджуючи цивільний процес,
В. Комаров зазначає, що «правова
визначеність – іманентна складова самого права та правового регулювання у різних його сферах».
Науковець пропонує розглядати
категорію «правова визначеність»
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во, що згаданий автор не застосовує усталене поняття, називаючи
його в одному випадку – принципом юридичної визначеності,
ав другому – принципом правової визначеності. На думку цього
науковця, під принципом визначеності розуміють вимогу щодо
чіткості підстав, мети (завдань)
та змісту нормативних приписів
і вимогу щодо визначення повноважень органів виконавчої влади
у відносинах з громадянами
й їх об’єднаннями лише законами
[8, с. 60]. Використання категорії
«юридична визначеність» зустрічається і в працях інших вчених.
З вищенаведеного можна зробити висновок, що правова визначеність розглядається науковцями
як принцип, згадується в контексті
верховенства права як його складова і знаходить своє відображення в загальнотеоретичних дослідженнях. Через тісний зв’язок
з суміжними категоріями зміст
правової визначеності часто розмивається серед таких категорій,
як принцип законності, принцип
верховенства права, правова
держава.
Спробою надати тлумачення
цьому поняттю є формулювання
правової визначеності, наведене
О. Мусиченко – принцип правової визначеності, на її думку, слід
розуміти у вузькому та широкому
сенсі… як визначеність нормативно-правових актів не лише на
етапі правотворчості, а й на стадії
правозастосування. Науковець
вважає завданням реалізації
цього принципу дотримання зрозумілості, несуперечливості правових приписів, виражених у нормативно-правових актах [5, с. 149].
Слід погодитись з дослідником у тому, що поняття правової
визначеності має застосовуватись як на етапі правотворення,
так і на етапі правозастосування. На етапі правотворення формулювання правової норми вимагає чіткості та лаконічності,
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поняття, то «визначеність» тлумачиться як «чіткість, виразність, чого-небудь», а «правовий» – «той,
що стосується права» [1, с. 143,
1109]. Буквальне тлумачення відтак означає «чіткість, зрозумілість
у праві». Однак буквальне тлумачення закладе лише перший
(буквальний) рівень у розумінні
поняття, подальше його глибинне
осмислення знаходимо у працях
відомих українських вчених.
Одним із перших дослідників,
який звернув увагу на принцип
правової визначеності у вітчизняній юридичній науці, був
С. Погребняк. Вказуючи на зв’язок
правової визначеності з вимогами
верховенства права, він зауважував, що «в умовах верховенства
права правові норми та їх джерела повинні відповідати принципу
правової визначеності або певності. Цей принцип, який іноді
іменують «юридичною безпекою»
або «правовою стабільністю» –
широка концепція, стрижнем якої
є передбачуваність. Згідно з цим
принципом люди повинні мати
змогу планувати свої дії із впевненістю, що знають про їх правові
наслідки. Він вимагає, щоб правові
акти заздалегідь оприлюднювалися, діяли на майбутнє, були ясними, простими, точними, чіткими і
несуперечливими» [6, с. 490-491].
Далі науковець вдається до розкрит тя змісту цього принципу
через сукупність вимог правової
визначеності, які є її складовими.
Розкрит тя змісту правової
визначеності через сукупність
вимог наводить і М. Козюбра:
«принцип визначеності означає вимогу чіткості підстав, цілей
і змісту нормативних приписів,
особливо тих з них, що адресовані
безпосередньо громадянам. Вони
повинні передбачати правові наслідки своєї поведінки» [2, с. 49].
Звертається до визначення
цього принципу і А. Пухтецька
в контексті дослідження принципу верховенства права. Ціка-
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категорії, з одного боку – не повинно звужувати змісту самого принципу; з іншого – має бути чітким
і лаконічним для запобігання розмиванню його змісту.
У своїй праці румунські вчені
дають таке визначення досліджуваної категорії: «маючи комплексну
структуру, принцип правової визначеності виражає, по суті, гарантію,
що громадяни повинні бути захищені проти загрози, породженої
самим правом, проти небезпеки,
породженої правом» [14, c. 1].
Ще одна зарубіжна дослідниця вважає принцип правової
визначеності загальноправовим
принципом, що уособлює передбачуваність у праві. На думку цього
науковця, слід розглядати правову
визначеність як формальний принцип, функціональний та предметний. Ці три елементи дають змогу
поглянути на принцип правової
визначеності з позиції юридичного
позитивізму, юридичного реалізму
та теорії природних прав людини.
З формальної точки зору, цей принцип означає законність правової
норми конкретного нормативного
акта, з фактичної – правова визначеність означає стабільність і ефективність у праві загалом, а предметна – у межах конкретної галузі
права, тобто в межах схожих за
предметом регулювання правовідносин [15, c. 11, 13].
На відміну від України, де
принцип правової визначеності
ще на етапі свого формування, набуває ознак і характерних рис, теорії
права зарубіжних країн він є давно
відомим. Так, у тлумачному словнику юридичних термінів 1970 р.,
виданому в Сербії, знаходимо
визначення цього поняття: правова
визначеність означає стан суспільства, в якому закон добре відомий
заздалегідь, правильно застосовується, тобто стан законності, де
закон заздалегіть сформульований
так, що він реалізується у правовий
спосіб на практиці у соціальних
відносинах [16, с. 843].
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сування. Будь-яка правова норма
регулює ті чи інші суспільні відносини, якщо такого регулювання
не відбувається, то правова норма
є застарілою, неефективною і потребує вилучення або просто заміни. Однак, якщо норма права сформульована з дотриманням правової
визначеності на етапі правотворення, чи завжди цього достатньо
для того, щоб говорити про існування правової визначеності на етапі
правозастосування? Порушення
принципу правової визначеності на
етапі правозастосування може мати
місце через перевищення органами державної влади своїх повноважень, відсутність єдності у правовому застосуванні судами закону,
вибіркове правосуддя, порушення
рівності прав тощо. На нашу думку,
саме єдність і взаємозв’язок цих
двох значень – широкого і вузького – дають цілісне уявлення про
правову визначеність як юридичну
категорію. Якщо обмежити використання правової визначеності
тільки етапом правотворення, тоді
зміст правової визначеності можна
ототожнювати з поняттям «тлумачення», як це бачимо у праці А.Хворостянкіної [13].
В ході зближення, гармонізації законодавства України і Європейського Союзу встановлено,
що у різних галузях права втілені
вимоги, що складають зміст принципу правової визначеності, який
однак не отримав доктринального
визначення як цілісна категорія,
що створює проблеми у його використанні як у теорії, коли відбувається нехтування вимогами
правової визначеності при здійсненні нормотворчої діяльності,
так і на практиці, коли нехтування таким принципом призводить
до порушення балансу у забезпеченні прав людини та реалізації
владних повноважень державними органами.
Формулювання категорії «правова визначеність» важливе з точки
зору подальшого використання цієї
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у двох аспектах – об’єктивному
та суб’єктивному. На його думку,
в об’єктивному значенні правова визначеність відбиває наявні
умови функціонування механізму
правового регулювання, виходячи
з обов’язків держави забезпечити
реалізацію правових норм відповідно до їх призначення та в інтересах суб’єктів права. У суб’єктивному значенні, на його думку,
правова визначеність відбиває
інтер суб’єктну роль права, його
усвідомлення суб’єктом права, виходячи з природності права і, в першу
чергу, прав людини [3, с. 142].
Досліджуючи податкові відносини, В. Синчак зазначає, що серед
податкових принципів доцільно
виділити «принцип визначеності»,
суть якого випливає із трьох податкових принципів побудови податкової системи, які законодавчо
затверджені в Україні, зокрема:
стабільності, єдиного підходу, доступності [12, с. 92]. Слід підкреслити, що сфера податкових відносин
характеризується імперативністю
правових приписів та наявністю
у суб’єктів державної влади широких владних повноважень. У таких
правовідносинах суб’єкт, для якого
значення правового припису
є незрозумілим, може допустити
порушення правових вимог через
незнання або їх неправильне застосування.
Наведені вибіркові дослідження з різних галузей права свідчать
про те, що правова визначеність як
принцип права об’єктивно випливає з норм права відповідної галузі і хоча прямо не виражається
в тексті нормативних актів, однак
має загальний характер і має бути
застосована у правовідносинах.
Наведені приклади демонструють реалізацію принципу правової
визначеності у правовідносинах
різного галузевого спрямування
і переконливо доводять, що цей
принцип слід розглядати у широкому сенсі, який охоплює не тільки
правотворення, а й правозасто-
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ваний таким чином: правова
визначеність – загальноправовий
принцип, відповідно до якого
формулювання правових норм
є доступним і зрозумілим для пересічної особи настільки, що вона
може прогнозувати правові наслідки своєї поведінки. Після подальшого більш глибокого дослідження елементів правової
визначеності та особливостей
застосування цього принципу
наведене визначення може бути
доповнене додатковими ознаками, властивостями та характеристиками.

a

речить йому; правова визначеність
надає можливість особі передбачати правовий результат своєї
поведінки; правова визначеність
поширюється не тільки на етап
правотворення, а й правозастосування; тісно пов’язана з порушенням прав людини, недотримання
вимог правової визначеності тягне,
як правило, неоднакове застосування норми закону до різних
громадян або порушення їх прав
з боку органів публічної влади.
Враховуючи цю сукупність
ознак, термін «правова визначеність» може бути сформульо-
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Термін «правова визначеність»
здебільшого відсутній у тлумачних термінологічних словниках
або через недостатню розробку цього поняття у вітчизняній
доктрині, або через його багатоаспектність, відсутність уніфікованого підходу до його визначення.
Підсумовуючи наведені вище
думки вчених, можна назвати
основні характеристики цього
терміна, зі змісту яких випливає:
правова визначеність є загальноправовим принципом;
застосовується у зв’язку з принципом правозаконності і не супе-
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Наш час – епоха великих геополітичних зрушень, відзначена боротьбою між глобалістами
і антиглобалістами, що набула всесвітнього характеру і заторкнула
навіть країну – лідера світового
співтовариства Сполучені Штати.
Її вплив на долі людства поки
не є очевидним, однак можна
зробити певні прогнози стосовно
кінцевих результатів цього явища,
звернувшись до подій, які відбувалися п’ятсот років тому в минулій
метрополії американців Англії
та інших європейських країнах.
Серед них на особливу увагу заслуговує європейська Реформація,
адже її перемога в Англії та Нідерландах чи поразка в Німеччині
та Польщі кілька століть визначали
економічний і соціальний прогрес
або нікчемне животіння людей.
Актуальність цієї проблематики посилюється у зв’язку з тим,

що у США та країнах Європейського Союзу є очевидним занепад
християнства як важливої складової системи суспільних цінностей. Між тим, під час Реформації
католицька церква хоча і послабила вплив на масову суспільну свідомість європейців, але збереглася
до нашого часу саме як всесвітня
церква. Тому доцільно здійснити
аналіз впливу Реформації XVI ст. на
перетворення в економіці, суспільстві та культурі європейців, зокрема – в такій сфері буржуазних
відносин, як піратство і приватирство (британський варіант терміна
«каперство»). З цього приводу американська дослідниця В. Лансдорф
підкреслює, що побудова мануфактурного капіталізму в Європі
була пришвидшена «піратством,
яке виступало найбільш вигідним
промислом серед інших видів
підприємницької діяльності»

[1, с. 210]. Більше того, піратство
і приватирство були єдністю, в основі якої перебували християнські
цінності, своєрідно трактовані морськими розбійниками.
Варто зазначити, що в історикоправовій літературі встановлення
геополітичної могутності Англії
аналізується з урахуванням впливу широкого кола різноманітних
факторів. Однак поза полем зору
вчених перебуває релігійний фактор, який стимулював работоргівлю, піратство і приватирство.
Він відображав масову суспільну
свідомість населення країн, з яких
походили морські розбійники, зокрема – народу Англії, де у XVI ст.
швидко розвивалося первісне нагромадження капіталу. Цьому сприяло верховенство королівської
влади над англійською церквою,
яке встановилося в результаті проведення церковної Реформації [2].
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в якості арбітра щодо геополітичних змагань великих морських
держав. Ще у XV ст. римські папи
Микола V і Калікст III позиціонували себе носіями вищої юрисдикції
над усією земною кулею і «експертами» в питаннях колоніалізму. Вони протягом 1452-1456 рр.
надали португальській монархії
право на володіння землями,
відкритими на південь і схід від
мису Бохадор. Кастилія визнала
це право у 1479 р., однак після
повернення першої експедиції
Колумба подружня пара монархів
Фердинанда Арагонського та Ізабелли Кастильської домоглася
від папи Олександра VI видання чотирьох «Олександрійських
булл» («Inter Caetera № 1», «Inter
Caetera № 2», «Eximae Devotionis»
і «Dudum Sequidem»), де йшлося
про їхні незаперечні права на володіння землями, відкритими генуезьким мореплавцем.
Після тривалих переговорів
в іспанському місті Тордесильяс
(провінція Вальядолід, Іспанія),
в яких брали участь не тільки дипломати, а й кращі географи, за посередництва папи Олександра VI
Кастилія і Португалія розділили
між собою світ, провівши уздовж
меридіана в Атлантиці демаркаційну лінію з півночі на південь,
так званий папський меридіан.
Ватикан, приймаючи це рішення, засвідчив його законність документом, до якого була прикладена
золота печатка [9, с. 28]. За монархами Іспанії та Португалії визнавалися виняткові права на володіння всіма морськими просторами
за межами Європи. Однак протиріччя між цими державами знов
загострилися після того, як Магеллан відкрив Тихий океан. Тоді в місті
Сарагоса 1529 р. була введена в дію
ще одна демаркаційна лінія, на цей
раз – на Сході. У підсумку католицькі держави Португалія та Іспанія
«зачиняли» вихід до світового океану для інших європейських країн,
що не визнала Англія.
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Провінцій як суверенної держави
(1609 р.). Проте особливо велику
роль Реформація відіграла в Англії, яка під впливом цього фактора
перетворилася на велику буржуазну іимперію.
Отже, підсумком Реформації
стала втрата католицькою церквою її монопольного становища в Західній Європі і утворення протестантських віровчень,
які значною мірою сприяли перемозі буржуазії. Протестантизм,
вийшовши з-під впливу папського
Риму, сформував кілька відмінних
один від одного християнських напрямів. Ними стали лютеранство,
цвингліанство, кальвінізм, анабаптизм та англіканство, яке запанувало в Альбіоні завдяки успіху Реформації, що максимально
повно і жорстко була здійснена монархами з династії Тюдорів. Тюдори швидко і без особливих вагань
здійснили секуляризацію церковної власності, проте в невеличкому острівному королівстві ресурси
первісного нагромадження були
вкрай обмежені, і «нове шляхетство» та буржуазія мали шукати
їх через розвиток колоніальної
експансії [8].
Реформація в морських державах Європи визначала революційний прорив підприємців буржуазного типу в інші цивілізації. Успішні
результати великих географічних
відкриттів, в яких брали участь
пірати і капери, є нічим іншим,
як першою в історії людства геополітичною революцією. Віднині
головним мірилом багатства стало
захоплене у колоніальних країнах
золото, яке посилило економічну
міць буржуазії, що взяла участь
в утворенні колоніальної системи
доби мануфактурного капіталізму.
Жага золота, притаманна англійським буржуа, стимулювала
перетворення Англії на велику
морську державу. Проте цьому
заважала католицька церква, яка,
відповідно до міжнародного морського права того часу, виступала
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На жаль, дослідження її впливу
на розвиток комерційного морського розбою не є численними.
Нині можна вказати лише на три
спеціальні роботи з цієї проблеми,
які належать американкам Е. Коллінз («Очі, спрямовані на Бога і золото: важливість релігії для жадібних до золота очей карибських
піратів») [3] та С. Валлар («Коттон
Мезер – піратський духівник») [4]
і росіянці К. Глаголєвій («Повсякденне життя піратів і корсарів
Атлантики: від Френсіса Дрейка
до Генрі Моргана») [5]. Схоже цієї
проблеми торкалися вітчизняні
автори – А. Пастушенко [6] та В. Губарєв [7]. Проте їхні думки щодо
впливу Реформації на ідеологічні
підвалини морського розбою англійської буржуазії потребують подальшого аналізу.
Відомо, що на зламі XV-XVI ст.
у західноєвропейських країнах
тривала епоха Відродження (Ренесансу). Характерною особливістю
цього періоду стала поява нового
світогляду людей, у центрі якого
стояли особистість і проблеми суспільного життя. Під впливом ідей
Ренесансу люди більше покладалися на власні сили, ніж на Бога.
Тому католицька церква переживала глибоку кризу, пов’язану
з недовірою до її служителів, тим
більше, що ця церква була занадто «дорога» для носіїв буржуазних
суспільних відносин. Вони виходили з того, що ресурси, які перебували в їхньому розпорядженні,
необхідно використовувати лише
на подальший розвиток капіталістичного ладу.
Реформація охопила всю Західну Європу. В Німеччині вона стала
першим етапом ранньобуржуазної
революції, однак зазнала поразки,
і німці відклали на чотири століття своє об’єднання в одну державу,
де, нарешті, запанував капіталізм.
Однак Реформація в Нідерландах
зумовила перемогу національно-визвольної революції та проголошення Республіки Сполучених
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тертися» один до одного в умовах
експедицій на кораблях, члени
екіпажів яких належали до різних
віросповідань. З цього приводу
письменник Д. Дефо, автор низки
праць про піратів, писав у своєму
романі «Робінзон Крузо» від імені
головного героя про його супутників таке: «Всі троє були різних
віросповідань: Пʼятниця був протестант, його батько – язичник
і людожер, а іспанець – католик.
У своїх володіннях я допускав свободу совісті» [11, с. 223].
Отже, що нам відомо сьогодні
про релігійні погляди морських
розбійників, котрі відображали наслідки Реформації? Перше,
на що необхідно звернути увагу,
є те, що пірати і приватири були
вельми забобонні. Перед нападом
на вороже судно вони здійснювали у себе релігійну месу, для чого
на більшості їхніх кораблів були
священики. При цьому Богу давалися обітниці в тому, що, якщо
напад буде вдалим, то пірати пожертвують велику суму грошей на
той чи інший церковний прихід.
І ці обітниці завжди виконувалися
[12, с. 126].
На сьогодні, коли для громадян
цивілізованих країн світу релігія
відіграє помітно меншу роль, ніж
для пращурів, серед дослідників
історії комерційних підприємств
морських розбійників виникла
тенденція до ототожнення піратів
і приватирів з борцями проти
соціального і релігійного гніту.
З цього приводу відомий дослідник піратства, телеведучий BBC
і священик Б. Кестер у проповіді
«Бунт! Чому ми любимо піратів,
і як вони можуть врятувати нас»
оголосив по телебаченню таке:
«Ми всі пірати зараз, тому що в ці
часи зростаючої корпоративної
жадібності, культурної приватизації та фінансового гніту їхній колишній бій проти цього тепер став
нашим... Пірати були культурними
єретиками, що бунтували проти
несправедливих соціальних струк-
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на креаціонізмі, провіденціалізмі
(разом з уявленнями про фортуну),
вірі в благовоління Бога. У тісному
зв’язку з релігійними конфліктами
розвивалося почуття патріотизму,
що ґрунтувалося на усвідомленні
«винятковості» англійського народу.
Не викликає сумніву та обставина, що політика морського розбою
була важливою частиною загальної
державної політики першої Британської імперії (1583-1783 рр.),
а саме стабільної, організованої
та цілеспрямованої діяльності
органів державної влади щодо
розв’язання певного комплексу
питань, яка здійснювалася ними
безпосередньо чи опосередковано
і впливала на життя англійського
суспільства часів мануфактурного
капіталізму. Ця політика була також
складовою соціальної політики
першої Британської імперії, з якою
вона співіснувала не безпосередньо, а через правову, юридичну
політику. Іншими словами, каперська політика становила частину
не тільки соціальної, а й правової
політики. Зазначені напрями імперської політики Англії формували
британську державність упродовж
чотирьох століть. Саме за їхньою
допомогою було забезпечено панування англійських капіталістів
у просторі світового океану як запоруку пришвидшеного розвитку
первісного нагромадження капіталу. Врешті-решт, ця політика може
розглядатися через призму формування масової суспільної свідомості, яка спиралася на релігійні
догмати, що стали спадщиною церковної Реформації за часів правління монархів з династії Тюдор.
Успіхи Англії в економіці,
політиці і соціальній сфері створювали у її народу почуття переваги
над іншими націями і природне
бажання поширити свої досягнення в усьому світі. Однак офіційна
ідеологія держав, що боролися за
панування у світовому океані, суперечила конкретним почуттям
піратів і приватирів, які мали «при-
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Молода англійська буржуазія
висувала нові форми і методи колоніальної політики, які полягали
в тому, що державна влада безпосередньо не брала участі в захопленні і експлуатації колоній.
Феодально-бюрократична машина Альбіону мала замінюватися
приватними особами, які організовували експлуатацію колоній
виключно в інтересах свого особистого збагачення. Вони прийшли
на зміну феодалам, і тому їм довелося впорядкувати експлуатацію
природних і людських ресурсів
колоніальних країн, оптимізувати
торгові шляхи і ринки збуту, позбутися кримінально орієнтованих соціальних верств населення
і безпосередніх виробників, експропрійованих обуржуазненими
феодалами і буржуазією, у спосіб
переміщення їх в колонії, знайти
безправну (порівняно з жителями метрополії) і безкоштовну робочу силу в особі тубільців із завойованих територій. Крім того,
їм вони реалізували геостратегічні
інтереси шляхом формування системи опорних пунктів збройної
експансії в ключових точках світу,
встановили контроль за пересуванням військ, флотів і міграціями населення інших колоніальних
імперій, знизили світовий статус
суперників по колоніальному
грабежу і розбою, збільшили геополітичну вагу при укладенні міжнародних договорів, перетворили
імперські цивілізаційні стандарти
в загальносвітові [10]. Такі революційні завдання буржуазія Англії
мала виконати завдяки впорядкуванню морського розбою, ідейними підвалинами якого виступали
християнські догми, що тлумачилися на новий лад.
Перемога Реформації в Англії
своєрідно вплинула на світогляд
всіх без винятку суб’єктів геополітичних змагань у світовому
океані. При цьому світогляд піратів
і приватирів, які були частиною
англійського народу, ґрунтувався
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ців, які, однак, так і не позбулися
впливу ідеологічної спадщини
Середньовіччя, скріпленої догмами християнського віровчення.
Ця спадщина стала частиною світогляду піратів і каперів, зокрема –
британських, адже на той час не
існувало інших підвалин масової
суспільної свідомості, окрім релігійних. Згодом, наприкінці XVII ст.,
повний розрив між буржуазною
в своїй основі суспільною свідомістю і догмами християнства намагатимуться здійснити французькі
буржуазні революціонери. Проте
їхні спроби теж зазнають поразки,
і відносини з Римом впорядкує імператор Наполеон І Бонапарт. Сучасне суспільство в деяких країнах
ЄС втретє за п’ять століть намагається здійснити щось на зразок
церковної Реформації, щоб усунути Ватикан від вирішення нагальних проблем європейського сьогодення. Для цього здійснюються
певні перетворення у правовій
системі країн ЄС, проте результати
цього процесу поки не очевидні,
адже релігійні переконання людини є найбільш консервативною
частиною її життя.

.u

нялися від населення країн Європи, де кожна державна церква,
яка намагалася позбутися впливу
Ватикану, відступила від Євангельських істин [15]. Відомо, що у
1579 р. один з підлеглих Ф. Дрейка, приватира королеви Єлизавети І Тюдор, змусив іспанських полонених, католиків, які самі були
затятими піратами, жахнутися, коли
цей моряк на їхніх очах розбив
розпʼяття. Сам Дрейк примушував
полонених іспанців, включаючи
священика, брати участь в протестантській службі. Вісім років по
тому приватирський капітан Т. Кавендіш осквернив одну з церков
міста Лондона. У вересні 1577 р.
капітан приватирів Дж. Оксенгем
напав на Перлинні острови біля узбережжя Панами. Згідно з іспанськими повідомленнями, тоді серед
підлеглих Оксенгема «спалахнуло
оскаженіле іконоборче насильство
над католиками зі знищенням ікон
і розпʼять та публічним приниженням ченців, змушених носити горщики на голові» [16].
Реформація «розмалювала
в національні фарби» церковне
життя «цивілізованих» європей-
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тур. Вони піднялися на боротьбу
проти нерівноправних монополій
і насильницьких систем гноблення
і висунули ідею про те, що основа
праці, засоби до існування, дозвілля й суспільне життя мають бути
заснованими на просторі, який перебував поза межами приватної
власності» [13].
Проте ще у XVII ст. перший
у світовій науці «піратознавець»
Ф.Архенгольц писав у книзі «Історія
флібустьєрів» таке: «Так, пірати і капери практично справно шанували святих, ставили свічки, носили
натільні хрести... Вони молилися
старанно і ніколи не сідали за стіл
без молитви. Так само точно молилися вони завжди перед початком
битви, просячи у Бога перемоги і
хорошої здобичі. Однак це не завадило їм убивати і знущатися над
священнослужителями, які потрапляли до них у полон, або грабувати прибережні монастирі» [14].
Основою релігії британських
піратів і приватирів було темне
марновірство, змішане з магією, яке
тільки підігрівало їхню жорстокість
і розбещеність, надаючи їм часом
дикі риси. Однак вони не відріз-
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Закономірності у праві:

.u

a

методологічна основа дослідження

від використання специфічної методологічної основи виокремлення
закономірностей у праві. Дослідження правових закономірностей
є складним міжгалузевим процесом, який має відбуватись на чітко
визначеній методологічній основі,
яка повинна відповідати встановленим вимогам та внаслідок використання якої в процесі наукових
розробок може бути отри мане
наукове знання, необхідне для подальших досліджень.
Доктринальну основу дослідження державно-правових
закономірностей ск лали ідеї
таких науковців, як П. М Рабінович, С. Г. Дробязко, В. С. Козлов,
М. І. Козюбра, Ю. Ю. Ветютнев,
С. С. Алексєєв, В. С. Нерсесянц,
В. Н. Кудрявцев, Р. О. Халфіна,
Д. А. Керимов та ін. Не применшуючи значення їхніх наукових
праць, зазначимо, що методологічний аспект проблеми все ще
залишається поза увагою вчених.
Вказане обумовлює мету даної
публікації – визначення та аналіз
методологічної основи дослідження правових закономірностей,
її структурних елементів.
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Наукове дослідження є основною формою функціонування і розвитку науки у будь-якій
галузі. Не є винятком і юриспруденція, в межах якої наукове дослідження передбачає вивчення
державно-правових явищ і процесів, аналіз факторів та чинників,
що впливають на них, а також
з’ясування взаємодії між ними
з метою отримання наукових знань
та обґрунтування теорій концептуального рівня. Фундаментальною
основою наукового дослідження
є наукові методи та методологія,
які в сукупності складають методологічну основу дослідження.
Філософсько-правові категорії,
на яких базується загальнотеоретична наука, в умовах реформування сучасного суспільства потребують детального дослідження.
Однією з таких фундаментальних
категорій є державно-правові закономірності, які складають основу предмета загальної теорії права
та держави, проте не є достатньо
дослідженими на теоретичному
рівні. Об’єктивність наукового дослідження державно-правових закономірностей залежить виключно
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На нашу думку, під методологічною основою дослідження державно-правових закономірностей
можливо розуміти систему філософських підходів, філософськосвітоглядних, загальнонаукових
та спеціально-наукових методів
і принципів наукового пізнання, застосування яких забезпечує об’єктивний аналіз державно-правових
закономірностей та отримання достовірних наукових знань про них.
Саме таке формулювання надає
можливість серед структурних
елементів методологічної основи дослідження закономірностей
у праві виокремити філософські підходи до наукового пізнання правових закономірностей,
що забезпечують можливість різностороннього аналізу закономірностей; філософсько-світоглядні,
загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження,
що забезпечують об’єктивні знання про правові закономірності;
принципи наукового пізнання
як керівні ідеї та положення,
що забезпечують вивчення закономірностей у праві як наукової
категорії.
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– відображення правових закономірностей у свідомості людини;
– з’ясування деструктивних
форм людської активності в аспекті їх відображення на дослідженні
закономірностей у праві;
– дослідження закономірностей в праві через правове буття
людини;
– сприйнят тя закономірностей у праві через співвідношення
особистості і права, характеристику особи як об’єкта і суб’єкта
права, структуру цінностей особистості, визначення права як засобу втілення цінностей особистості
у суспільному житті та засобу захисту людських прав;
– забезпечення виокремлення
закономірностей взаємодії людини, її прав та права як соціального
явища.
Комунікативний філософський
підхід до наукового дослідження
опосередковує вихідні положення
комунікативної філософії. На думку
творців комунікативної філософії,
комунікація є універсальною реальністю соціального існування
та виразом здатності суспільної
людини до співіснування, котре
є незаперечною умовою життя.
Кожний комунікативний акт людини, наголошує К. О. Апель, aпріорi,
ще до реального здійснення має
своєю передумовою власне комунікативність [4, с. 205, 208]. Найважливішим завданням, яке ставить
перед собою комунікативна філософія, є раціональне обґрунтування
універсальних підстав людського
взаєморозуміння й гармонізація
стосунків між людьми та між людиною й навколишнім світом [5, с. 61].
В контексті дослідження правових закономірностей комунікативний філософський підхід дозволяє
зосередитись на комунікаціях між
людьми як на одному із факторів
впливу на закономірності в праві.
Він характеризує закономірності
у праві:
– як результат взаємодії людини, суспільства, права та держави;

.u

Д. А. Гудими – це світоглядна аксіоматична ідея про найвищу цінність біосоціального індивіда. Така
ідея має світоглядний характер,
оскільки в ній відображається
уявлення науковця про світ і своє
місце у ньому. Аксіоматичність ідеї
відображає зорієнтованість вченого на отримання «людиномірних»
знань і визначається як формальними, так і соціально-змістовними
ознаками [2, с. 122]. Більш розгорнуто сутність антропологічного підходу сформулював Б. Т. Григор’ян,
вважаючи його спробою визначити
основи і сфери «власне людського» буття, індивідуальності людини, її суб’єктивно-творчих можливостей; спробою зробити людину
«мірою всіх речей», з неї та через
неї пояснити як її власну природу,
так і смисл та значення навколишнього світу; прагненням виділити
в якості спеціального предмета
філософське пізнання окремого індивіда (його «типізовану модель»)
у найрізноманітніших вимірах, що
характеризують природу людини у
специфічних якостях [3, с. 7].
З огляду на зазначене, вбачається необхідність застосування
антропологічного філософського
підходу в процесі дослідження
правових закономірностей. Це дозволяє розкрити співвідношення
закономірностей державно-правових явищ із людським виміром
і роль людини у процесах формування, розвитку та існування закономірностей. Використання філософсько-антропологічного підходу
дає змогу встановити вплив правових закономірностей на людину,
і навпаки, вплив людини на правові
закономірності. Дослідження закономірностей у праві в контексті
цього філософського підходу здійснюється залежно від існування
людини та соціуму. Завдяки антропологічному підходу визначаються:
– роль людини в обґрунтуванні
закономірностей у праві;
– буття людини у праві як закономірність його розвитку;
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Серед філософських підходів
до наукового дослідження, за допомогою яких можливе пізнання правових закономірностей,
варто відзначити, зокрема, герменевтичний, антропологічний,
комунікативний та аксіологічний.
Герменевтичний філософський
підхід у правовій сфері ґрунтується на сукупності принципів і методів тлумачення й інтерпретації
юридичних та наукових текстів,
що можуть мати форму як нормативно-правових, так і інших
правових документів, а також наукових монографій та інших письмових праць вчених. Цей підхід як
домінуючий властивий аналітичній юриспруденції [1, с. 357]. Зазвичай під тлумаченням розуміється будь-який пізнавальний процес,
спрямований на пояснення певних
явищ та процесів. Використання
герменевтичного філософського
підходу у процесі дослідження
правових закономірностей дає
змогу тлумачити та інтерпретувати, розкривати зміст і аналізувати
різноманітні наукові праці, тексти
нормативних актів та інші тексти,
що містять корисну інформацію
про державно-правові явища.
Саме завдяки цьому підходу
ми аналізуємо закономірності
у праві як:
– текстуальний вираз, пов’язаний із суб’єктом, його свідомістю;
– сутнісну категорію, що має
об’єктивний зміст;
– логічну категорію, що відображає еволюційність державноправових явищ;
– абстрактну довершену категорію, яка має суб’єктивний зміст,
відображаючи особливості наукової позиції певного вченого;
– уявлення про правовий
простір, який має власний вимір,
вираз і зміст;
– функціональну категорію,
яка має власну мету, завдання
та способи їх досягнення.
Філософсько-антропологічний
дослідницький підхід, на думку
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За допомогою діалектичного методу ці парні категорії розглядаються як протилежні пари, в яких зміст
однієї протилежності розкривається через іншу. Основою діалектичного методу є принцип всебічності
дослідження.
Діалектика – це загальнонауковий метод пізнання, який розробляється філософією. У юридичній
науці він визначає загальні напрями і підходи до вивчення державно-правових явищ, озброює
юристів-науковців принципами
та категоріями наукового пізнання.
На основі діалектики теорія держави і права та галузеві правові
науки виробляють свої методи,
які відповідають цілям і завданням цієї науки, а також особливостям досліджуваних ними явищ
[8, с. 54]. Загальним методом теорії права і держави, як і всіх суспільних наук, є метод філософської діалектики (матеріалістичної
та ідеалістичної). Він полягає у підході до вивчення держави і права,
який ґрунтується на загальних
закономірних зв’язках розвитку
буття і свідомості [9, с. 62].
В якості основного методу
пізнання правових закономірностей може використовуватися
саме діалектично-матеріалістичний метод, застосування якого дає
можливість дослідити генезу поняття «закономірності» та суміжних категорій через аналіз різноманітних наукових поглядів
і думок, та з’ясувати основні властивості закономірностей в контексті державно-правових явищ.
Завдяки цьому методу закономірності у праві характеризуються як:
– результат розвитку наукових
досліджень;
– еволюційний процес вдосконалення наукового пізнання;
– категорія, що постійно вдосконалюється;
– складова суспільної свідомості та правової ідеології;
– засіб встановлення політичної, владної природи права;
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забезпечує розкриття через закономірності:
– загальнолюдської цінності
права, що забезпечує розв’язання
глобальних проблем сучасності;
– загальносоціальної цінності
права, що сприяє формуванню суспільних відносин, необхідних для
розвитку суспільства, і гарантує
безпеку, впорядкованість та гармонізацію суспільних відносин,
їх стабільність; забезпечує розвиток
суспільства як соціальної системи;
– особистісної цінності, що задовольняє потребу людини в свободі і встановлює її межі та порядок використання;
– рівня відповідності права
таким ціннісним характеристикам,
як рівність, справедливість та свобода;
– можливості правового закріплення та захисту існуючих соціальних цінностей.
Наступним елементом методологічної основи дослідження
закономірностей у праві є філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціально-наукові
методи пізнання, що використовуються для дослідження правових
закономірностей. У цьому контексті розглянемо діалектичний
філософсько-світоглядний метод
наукового пізнання. Діалектика
(грецька, dialextixn – мистецтво
вести бесіду, спір) – вчення про
найбільш загальні закономірні
зв’язки в становленні, розвитку
буття і пізнання і заснований на
цьому метод творчого пізнання,
мислення [7, с. 237]. Вважається,
що використання діалектичноматеріалістичного методу є ефективним у багатьох дослідницьких
ситуаціях, зокрема, при аналізі
фундаментальних понять та категорій мислення. До них належать, зокрема, загальнофілософські категорії «необхідність
(закономірність) – випадковість»,
«простір – час», «кількість – якість»,
«явище – сутність», «одиничне –
загальне», «частина – ціле» тощо.
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– як категорію, залежну від
інших сфер діяльності суспільства;
– як взаємодіючу систему наукових знань;
– як засіб впливу на сутність та
зміст правової реальності;
– як засіб пізнання правової
основи взаємодії людей;
– як категорію, що має наступницький характер та потребує переосмислення і вдосконалення.
Розглянемо докладніше аксіологічний філософський підхід
та специфіку його застосування
у правовому контексті. Зміст цього
підходу розкриває Б. О. Геня: в перекладі з грецької слово «аксіос»
означає цінність. Відповідно, аксіологія – це вчення про цінності.
Не дивлячись на те, що цінності
були знайомі вже древнім грекам,
лише в ХХ ст. філософи змогли розвинути вчення у цьому напрямі.
Аксіологія у вивченні права має
важливе наукове, практичне та моральне значення. Цінність відображає сутність, ціннісний рівень
свідомості людини. За допомогою аксіології можливо вирішити,
чи варто пізнавати світ і змінювати
його, чи варто взагалі жити, що людина може одержувати від світу
і на що вона може сподіватися
[6, с. 9].
Відповідно до аксіологічного
підходу, людські діяння можуть
бути осмислені лише у співвіднесенні з цінностями (благами),
якими визначаються норми і цілі
поведінки людей. У правознавстві цей підхід використовується
в процесі дослідження цінності
права, правової культури, суспільної значущості (суспільної користі і суспільної небезпеки) діянь
у сфері дії права. Цей підхід надає
можливість дослідити вплив різноманітних цінностей на правові
закономірності та закономірне
формування цінностей внаслідок
функціонування закономірностей
держави і права, а отже, є необхідним для аналізу закономірностей
у праві. Саме аксіологічний підхід
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думки експертів з права

a

Значну роль в осмисленні філософського-правового контексту
категорії «державно-правові закономірності» відіграє міждисциплінарний підхід, оскільки дослідження цього феномену охоплює
не лише теорію права, а й інші наукові дисципліни, зокрема, загальну
філософію та філософію права.
Важливим елементом методологічної основи дослідження державно-правових закономірностей
є принципи наукового пізнання,
на яких базується їх дослідження.
Серед них особливу роль відіграють:
– принцип історизму, що передбачає розгляд категорії «державно-правова закономірність»
у історичному аспекті та надає
можливість з’ясувати еволюцію
і розвиток цієї категорії;
– принцип всебічності дослідження застосовується для повномасштабного, комплексного дослідження категорії у всіх її аспектах.
Саме таке дослідження є необхідним для розуміння сутності
категорії «державно-правова закономірність», виокремлення її характерних ознак тощо. Цей принцип
є основою діалектичного методу;
– принцип об’єктивності забезпечує достовірність отриманої
наукової інформації, надає можливість для її обґрунтування на основі фактів об’єктивної дійсності;
– принцип плюралізму дозволяє розкрити та дослідити наявну
нині в науці різноманітність думок
та поглядів щодо різних аспектів
державно-правових закономірностей, переосмислити їх відповідно
до об’єктивних потреб практики;
– принцип науковості опосередковує необхідність відповідності процесу та результатів дослідження рівню розвитку сучасної
науки;
– принцип аксіологічного
аналізу передбачає детальне дослідження державно-правових закономірностей з позиції аксіології,
що є необхідним з огляду на сучасні суспільні процеси та тенденції;

.u

на нашу думку, є єдність логічного
та історичного, абстрактного і конкретного, формального та змістовного, одиничного і загального,
теоретичного та емпіричного, методи логічного аналізу і синтезу,
порівняння та протиставлення.
У цьому контексті герменевтичний метод може застосовуватися
у зв’язку з необхідністю пізнання
та інтерпретації текстів наукових
праць та інших джерел, що в свою
чергу надає можливість розкрити
зміст і узагальнити поняття «державно-правова закономірність».
За допомогою порівняльного методу може бути здійснено розмежування категорії «державно-правова
закономірність» і суміжних правових та філософських категорій, виокремлено особливості закономірностей права і держави, з’ясовано
окремі закономірності правових
явищ та з’ясовано своєрідність закономірностей права у різних правових системах світу.
Історичний метод може бути
застосовано для аналізу процесу
виникнення і розвитку знань про
державно-правові закономірності.
Цей метод дає змогу дослідити виникнення, формування та розвиток
процесів і явищ у хронологічній
послідовності задля виявлення
внутрішніх та зовнішніх зв’язків,
закономірностей і суперечностей.
Функціональний підхід дає змогу
комплексно дослідити роль та призначення державно-правових
закономірностей в системі державно-правових явищ, одержати
системні знання щодо ролі закономірностей і суміжних категорій
у розкритті предмета теорії права.
Використання формально-логічного методу дослідження надає
можливість визначити поняття
та ознаки державно-правових закономірностей, здійснити їх класифікацію. Метод теоретичного
узагальнення може бути використано для уточнення поняття закономірностей права як елементу
правової реальності.

dp

co
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– результат розвитку матеріальної основи суспільства;
– спосіб відображення правової дійсності, що вдосконалюється;
– засіб обґрунтування шляхів
розвитку права та підвищення
його ефективності.
Серед загальнонаукових методів пізнання найбільш поширеними є логічний, історичний
та системний методи [10, с. 31].
До зазначеної групи методів належать аналіз, синтез, індукція,
дедукція, аналогія, моделювання,
узагальнення, формалізація.
Л о г і ч н и й м е то д в к л ю ч а є
аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, визначення понять та їх класифікацію, сходження від конкретного до абстрактного та від
абстрактного до конкретного.
Аналіз – це уявне розчленування
явища, яке вивчається, на складові частини і дослідження кожної
з них окремо. Натомість шляхом
синтезу створюється єдина цілісна
картина. За допомогою індукції забезпечується перехід від вивчення
одиничних чинників до загальних
положень і висновків, а дедукція
робить можливим перехід від найбільш загальних висновків до відносно конкретних [10, с. 31].
Системний метод у правовій
науці передбачає погляд на державу і право як на системи, що складаються з окремих елементів, кожен
з яких виконує певну функцію, між
якими існує взаємозв’язок (структура), що зумовлює місце кожного
елемента в цій системі. Кожна соціальна система є відкритою до зовнішнього впливу та складовою
частиною системи більш високого
порядку. До спеціально-наукових
(спеціальних) методів у правознавстві відносять методи, розроблені
в межах інших конкретних наук, –
статистичний, конкретно-соціологічний, психологічний, кібернетичний, моделювання, соціального
експерименту [10, с. 32-33].
Основними методами дослідження закономірностей у праві,
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ностей забезпечує отримання
різноаспектних характеристик
закономірностей, використання
знань інших галузей наукового
пізнання.
Таким чином, наукове дослідження закономірностей у праві
має засновуватись на методологічній основі, яка є системою філо-

софських підходів; філософськосвітоглядних, загальнонаукових
та спеціально-наукових методів
та принципів наукового пізнання
правових явищ, застосування якої
забезпечує об’єктивний аналіз
державно-правових закономірностей та отримання достовірних
наукових знань у цій сфері.

om
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– принцип обґрунтованості зумовлює наукову обґрунтованість
отриманих знань та передбачає
відсутність суб’єктивізму при дослідженні.
З а сто су в а н н я з а з н а ч е н и х
принципів наукового пізнання при дослідженні та аналізі
державно-правових закономір-

co
i.c
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призначення

Призначення
Авраменко Сергій Володимирович
наказ МЮУ від 29.08.2017 №3324/к

.u

Васильцов Сергій Анатолійович

a

начальник Центрального міжрегіонального управління

начальник Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

om

наказ від 17.08.2017 №3119/к

dp

co
i.c

Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

2 жовтня

.u

Шановний Володимире Миколайовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, сонячного настрою
і здійснення Ваших планів і задумів.

a

з Днем народження!

om

Трохимчук
Володимир Миколайович
Начальник Відділу інспектування
дотримання прав людини
в пенітенціарних закладах

co
i.c

8 жовтня

Шановна Тамаро Володимирівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо нових здобутків у Вашій роботі, миру, злагоди і щастя.

Андрієва
Тамара Володимирівна
Директор
Департаменту міжнародного права
Міністерства юстиції України

dp

9 жовтня

Шановний Максиме Миколайовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо успіхів у Вашій непростій діяльності,
енергії та наполегливості.

Кузнець
Максим Миколайович

В. о. начальника Управління внутрішньої
безпеки Державної кримінально-виконавчої
служби України та органів юстиції
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призначення
вітаємо
з днем народження

вітаємо

15 жовтня

.u

a

з Днем народження!

dp

co
i.c

om

Шановна Ганно Володимирівно!
Вітаємо з Днем народження!
Хай Ваша праця і надалі слугує подальшому розвитку
і зміцненню України. Миру, натхнення, добра!

Сукманова
Олена Валеріївна

Заступник Міністра юстиції України
з питань державної реєстрації
Міністерства юстиції України
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Буяджи
Ганна Володимирівна
Державний секретар
Міністерства юстиції України,
заслужений юрист України,
заступник головного редактора

15 жовтня

Шановна Олено Валеріївно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо успіхів на шляху зміцнення законності
в нашій суверенній державі.
Радості, невичерпної енергії та перемог!

бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

.u

a

з Днем народження!
17 жовтня
Тимофєєва
Ганна Олегівна

co
i.c

Начальник Відділу державних закупівель,
договірної роботи та взаємовідносин
з державними підприємствами

om

Шановна Ганно Олегівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо щастя, процвітання і нових успіхів
у Вашій професійній діяльності.

27 жовтня

dp

Шановний Сергію Ігоровичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо професійних здобутків та нових звершень,
а також плодотворної праці на благо нашої рідної України.

Петухов
Сергій Ігорович

Заступник Міністра юстиції України
з питань європейської інтеграції
Міністерства юстиції України

53

призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!

.u

a

Членів наукової ради та редакційної колегії
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Оніщенко
Наталія Миколаївна

Шановна Наталіє Миколаївно!
Прийміть найтепліші вітання з нагоди Вашого Дня народження!
Хай життя дарує лише щасливі миттєвості
і приносить радість Вам і Вашим рідним.
З роси й води!

dp
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завідувач відділу теорії держави
і права Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук,
професор, академік НАПрН України,
заслужений юрист України,
головний редактор

om

3 жовтня
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!

a

Членів наукової ради та редакційної колегії
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

.u

2 жовтня

Юхту Оксану Григорівну

om

заступника директора Департаменту – начальника Управління систематизації законодавства
та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів
Міністерства юстиції України, члена редакційної колегії
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції» України»

4 жовтня

Костенка Олександра Миколайовича

co
i.c

завідувача відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції»

8 жовтня

Андрушка Петра Петровича

завідувача кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук, професора, члена редакційної колегії
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції»

26 жовтня

Клименко Оксану Михайлівну

dp

завідувача відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства
Верховної Ради України, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції»

26 жовтня

Рабіновича Петра Мойсейовича

доктора юридичних наук, академіка НАПрН України, професора Львівського національного університету
імені Івана Франка, заслуженого діяча науки і техніки України, члена редакційної колегії
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції»
З повагою
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!
4 жовтня

a

Пеховського Андрія Юрійовича

.u

першого заступника начальника Центрального міжрегіонального управління

5 жовтня

Круголя Юрія Васильовича

om

начальника Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

8 жовтня

Коноза Віталія Миколайовича

co
i.c

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

8 жовтня

Куценка Станіслава Ігоровича

начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві

9 жовтня

Лур’є Станіслава Сергійовича

dp

директора державного підприємства «Національні інформаційні системи»

9 жовтня

Смачило Іванну Василівну

начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

11 жовтня

Дяченко Ольгу Василівну

заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації –
начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області
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вітаємо

з Днем народження!
12 жовтня

a

Спєвакова Євгена Васильовича
13 жовтня

.u

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

Хутковського Костянтина Валентиновича

om

начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

15 жовтня

Федоренка Владислава Леонідовича

co
i.c

директора Науково-дослідного центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

31 жовтня

Данильченко Ірину Миколаївну

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

dp

З повагою
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ»,
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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вітаємо з днем народження

вітаємо
2 жовтня

a

з Днем народження наших колег!
Милокостого Дениса Леонідовича

.u

директора Херсонського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

2 жовтня

om

Марчук Мар’яну Євгенівну

заступника директора Червоноградського міцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

7 жовтня

Кожемякіну Ларису Євгенівну

co
i.c

начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури

7 жовтня

Демченко Ольгу Миколаївну

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Сумській області

dp

7 жовтня

Хомича Олександра Павловича
в. о. директора Чугуївського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

11 жовтня

Здрилюк Світлану Григорівну

начальника управління стратегічного планування та фінансів
Координаційного центру з надання правової допомоги
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо
12 жовтня

Зайцеву Наталію Вікторівну

a

з Днем народження наших колег!

14 жовтня

.u

начальника відділу експертно-аналітичного забезпечення надання правової допомоги
Координаційного центру з надання правової допомоги

om

Антипенко Анну Юріївну

заступника начальника відділу кадрової роботи Координаційного центру з надання правової допомоги

14 жовтня

Клішину Світлану Олександрівна

co
i.c

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
в Одеській області

14 жовтня

Сінчук Олену Анатоліївну

начальника управління забезпечення доступу до правової допомоги
Координаційного центру з надання правової допомоги

dp

16 жовтня

Литвин Альону Василівну

головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення та документообігу
Координаційного центру з надання правової допомоги

18 жовтня

Булгакова Олександра Анатолійовича
директора Мелітопольського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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вітаємо з днем народження

вітаємо
18 жовтня

a

з Днем народження наших колег!
Гриба Олександра Костянтиновича

.u

начальника управління координації системи надання безоплатної правової допомоги
Координаційного центру з надання правової допомоги

om

19 жовтня

Трошечко Валентину Вікторівну

директора Сумського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

22 жовтня

Шевченко Ірину Миколаївну

co
i.c

директора Первомайського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

25 жовтня

Кизицьку Надію Віталіївну

dp

начальника управління комунікацій Координаційного центру з надання правової допомоги

26 жовтня

Лаврінка Мирослава Володимировича

першого заступника директора Координаційного центру з надання правової допомоги

30 жовтня

Парій Зою Йосипівну

головного бухгалтера Координаційного центру з надання правової допомоги
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вітаємо

з Днем народження наших колег!

a

30 жовтня

Кравченка Миколу Миколайовича
30 жовтня

.u

заступника директора Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

om

Никончук Валентину Миколаївну

заступника начальника відділу експертно-аналітичного забезпечення надання правової допомоги
Координаційного центру з надання правової допомоги

dp

co
i.c

З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги,
редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства
юстиції України
думки експертів
з права

ПЕРЕЛІК

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у вересні 2017 року
Наказ від 04.09.2017 № 2790/5

om

Про внесення зміни до Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану
Дата та номер державної реєстрації 05.09.2017 № 1090/30958

Наказ від 06.09.2017 № 2823/5

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора
Координаційного центру з надання правової допомоги

co
i.c

Дата та номер державної реєстрації 07.09.2017 № 1101/30969

Наказ від 06.09.2017 № 2824/5

Про затвердження Порядку проведення установчих з’їздів приватних виконавців регіонів
Дата та номер державної реєстрації 07.09.2017 № 1102/30970

Наказ від 08.09.2017 № 2841/5

dp

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2014 року № 2164/5
Дата та номер державної реєстрації 13.09.2017 № 1123/30991

Наказ від 15.09.2017 № 2904/5

Про затвердження Інструкції про виконання в Україні Конвенції
про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання
Дата та номер державної реєстрації 18.09.2017 № 1150/31018

Наказ від 18.09.2017 № 2905/5
Про внесення змін до Порядку допуску до професії приватного виконавця
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Дата та номер державної реєстрації 18.09.2017 № 1143/31011
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Наказ від 18.09.2017 № 2908/5
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 09 липня 2007 року № 473/5
Дата та номер державної реєстрації 18.09.2017 № 1151/31019

Наказ від 18.09.2017 № 2909/5
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3503/5

.u

Наказ від 21.09.2017 № 2952/5

a

Дата та номер державної реєстрації 20.09.2017 № 1159/31027

Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату
Міністерства юстиції України та його територіальних органів

om

Дата та номер державної реєстрації 21.09.2017 № 1164/31032

Наказ від 25.09.2017 № 3007/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
з питань діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Дата та номер державної реєстрації 26.09.2017 № 1187/31055

dp

co
i.c

Управління систематизації законодавства та координації правової роботи
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,
тел. (044) 279-68-58
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ВИМОГИ

щодо оформлення наукових статей, які публікуються
в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

dp

co
i.c

om

.u

a

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7–05/1 від 15 січня
2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).
Загальні вимоги до структури наукових статей:
•• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і, на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
•• формування цілей статті (постановка завдання);
•• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
•• обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах
10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
•• у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання,
почесне звання, посада та місце роботи автора;
•• нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);
•• нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
•• посилання на використані джерела здійснюється у квадра тних дужках із зазначенням номера джерела
та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті
(розділ «Список використаних джерел»);
•• у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву,
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;
•• на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, російською, англійською мовами. Анотації розміщуються після списку використаних джерел та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я,
по батькові автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування
на сайті видання).
Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
•• роздрукований примірник наукової статті, підписаний на кожній сторінці автором;
•• електронний варіант статті;
•• електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см,
300 крапок на дюйм;
•• довідку про автора (співавторів) в електронному і друкованому вигляді, зразок якої розміщений на нашому сайті;
•• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
•• особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, наукового відділу або доктора наук з відповідної спеціальності.
•• з 1 вересня 2016 р. скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації – 540 грн за 10 сторінок
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про передплату на журнал
(1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).
Матеріали: стаття; довідка про автора надсилаються поштою, а їх електронні варіанти на адресу:
bulleten@upinfo.com.ua
Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов фото – jpeg; Іванов довідка – doc).
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.
За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.
Адреса: 01601, Київ-601, провулок Рильський, 8-а, к. 301.
Офіційний сайт: http://pravinform.gov.ua
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