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як загроза національній безпеці,
або Чому Україна потребує
негайної ратифікації
Стамбульської конвенції?
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І. М. Суслова
народний депутат України,
голова підкомітету з питань гендерної рівності
і недискримінації Комітету Верховної Ради
України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин
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Сьогодні проблема домашнього насильства є однією з найактуальніших в Україні. Кожен факт насильства щодо жінок – тривожний
сигнал, який потребує адекватної
реакції від держави. Такою адекватною реакцією мусить бути
стовідсоткове покарання кривдника, надання жертві допомоги,
а найголовніше – створення умов,
за яких рівень насильства буде постійно знижуватись.

Один з дієвих інструментів
для цього – ратифікація
та імплементація
до українського законодавства
норм Стамбульської конвенції.
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За даними Фонду народонаселення ООН, в Україні щорічно
«Ла Страда-Україна» –
понад 1,8 мільйонів жінок потергромадська організація,
пають від домашнього насильства.
При цьому кількість зареєстро- яка працює в Україні з 1997 року
ваних поліцією звернень (в минув напрямах протидії торгівлі
лому році 120 тис.) – це лише мілюдьми, ліквідації всіх форм
зерний відсоток від усіх випадків.
Адже часто жінки не готові скаржидискримінації, запобігання
тись на своїх кривдників та не ходомашньому насильству
чуть виносити «сміття з хати».
і порушення прав дитини,
За інформацією громадської правозахисної організації забезпечення гендерної рівності
«Ла Страда – Україна» більше пота дотримання прав людини
ловини жінок скаржаться на псив цілому.
хологічне насильство, на яке наша
правоохоронна та судова системи
Тут працюють дві всеукраїнпрактично не реагують. Економічне й психологічне насильство ціл- ські безкоштовні «гарячі лінії» –
ком залишається за бортом уваги Національна «гаряча лінія» із запобігання домашньому насильдержави.

бюлетень міністерства юстиції україни
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басу. Але той факт, що більше
60% усіх внутрішньо переміщених осіб є жінками, красномовно
свідчить про їхнє бажання втекти
з окупованих територій.
Також дається взнаки так званий військовий синдром. Не отримуючи достатньої психологічної допомоги, бійці повертаються
з війни до своїх родин та часто
«зриваються» на рідних і близьких людях – дружинах, дітях, матерях, сестрах.
Все це висуває питання ратифікації Стамбульської конвенції на передній план державної
політики. Хоча з часу її підписання Україною пройшло 6 років,
але саме сьогодні впровадження принципів конвенції потрібно
нам, як ніколи.
У листопаді 2016 року за наполяганням і за підтримки Президента України Петра Порошенка,
Прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана, Генерального прокурора Юрія Луценка у Верховну
Раду було винесено на розгляд законопроект 0119 про ратифікацію
Стамбульської конвенції та два
пов’язані із ним законопроекти
(4952 «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому
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Тобто воно переходить в стадію
загрози національній безпеці
й потребує негайного дієвого реагування з боку усіх гілок влади.
Найстрашніше, що система
кримінального правосуддя діє
не завжди адекватно. Дослідження громадської організації
«Ла Страда-Україна» спільно
з Женевським центром демократичного контролю виявило кричущу тенденцію.
З кожних 17 випадків зґвалтувань, про які було повідомлено в поліцію впродовж року,
лише одного кривдника засуджено на виході з ланцюга правосуддя. При цьому лише 1/3 осіб
із цієї кількості осіб, засуджених
за зґвалтування, отримала покарання у вигляді позбавлення волі
(у інших випадках – штраф).
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Загальну
песимістичну ситуацію
значно ускладнює
війна на Сході України.

На непідконтрольних Україні
територіях рівень насильства
щодо жінок в рази перевищує середні показники загалом по країні. Й, на жаль, до нас
доходять лише уривчасті дані
про наругу над жінками Дон-

насильству та боротьбу з цими
явищами» і 5294 «Про запобігання та протидію домашньому
насильству»).
Проте, «завдяки» зусиллям
противників Стамбульської конвенції, жоден із цих законопроектів не був ухвалений в цілому. Так,
законопроект 0119 про ратифікацію Стамбульської конвенції відправлений на повторне перше
читання. Сьогодні його намагаються поховати назавжди, оскільки винесення документа до сесійної зали постійно відкладається.
В той же час, законопроекти 4952
та 5294, хоча й ухвалені в першому читанні, але мусять голосуватися синхронно з ратифікацією
конвенції.
Головні претензії противників
Стамбульської конвенції зосереджені на статтях 3-4, де мова йде
про визначення поняття «гендер»
і вказується на неможливість дискримінації за статевою, гендерною,
релігійною, расовою чи іншими
ознаками. Цей антидискримінаційний блок є типовим для низки міжнародних документів, в тому числі
тих, які Україна вже ратифікувала.
Дехто з колег закликає замінити термін «гендер» поняттям
«стать». Але «стать» не дорівнює
«гендеру» й ці поняття не є взаємозамінні. Гендер акцентує увагу
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Домашнє насильство
має не лише моральний,
а й економічний вимір.
Через це втрати,
які несе українське суспільство,
сягають до $208 млн на рік.

a

ству, торгівлі людьми та гендерної
дискримінації і Національна дитяча «гаряча лінія». На них можна
звернутися за тематичними інформаційними, юридичними та психологічними консультаціями.
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ся лише затримкою на 3 години
й штрафом), захисту чоловіків
від психологічного насильства.
Все це Стамбульська конвенція
пропонує комплексно впроваджувати на державному рівні.
Характерно, що противники
Стамбульської конвенції в своїй
критиці послуговуються переважно релігійною риторикою та апелюють до почут тів віруючих.
Як людина я однаково поважаю
релігійні почуття усіх конфесій,
але як народний депутат я також
поважаю Конституцію України.
Стаття 35 Основного Закону проголошує, що «церква і релігійні
організації в Україні відокремлені
від держави». Тому жодна церковна організація не може нав’язувати державі свої внутрішні
правила та постулати. При цьому
згодна з тим, що виконавча й законодавча влада з увагою має
ставитись до думки лідерів думок,
в тому числі релігійних. Але враховувати ці думки слід лише в тій
частині, яка не суперечить базовим цінностям, які задекларувала
Україна. Це – демократія, боротьба з усіма видами дискримінації,
свобода вибору громадянина,
повага до кожної особистості
та свобода до тої міри, поки вона
не порушує право на свободу
іншої людини.

.u

Стамбульська конвенція мусить
бути ухвалена із врахуванням
статей 3-4, адже це обов’язкова
міжнародна практика ратифікації
та імплементації таких документів.
Попри страхи традиціоналістів,
ратифікація Стамбульської конвенції не лише не пошкодить традиційній родині, а навпаки зміцнить її. Зокрема, вона допоможе
зменшити кількість зумовлених
насильством розлучень. Сім’я
вже давно руйнується на наших
очах, і Стамбульська конвенція
тут ні до чого. Руйнується вона
від алкоголізму, наркоманії, домашнього насильства.

У 2016 році
в Україні зареєстровано
близько 229 тисяч шлюбів
та майже 130 тисяч розлучень.
Тобто більше 50% шлюбів
завершуються розривом
сімейних відносин.
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на різних ролях, якостях та поведінці чоловіків і жінок в суспільстві. Причому вони варіюються
залежно від раси, релігії, соціального статусу, а також від конкретних ситуацій. Також гендерні ролі
змінюються у часі. 150-200 років
тому нормальним вважалось
ототожнювати жінку лише з кухнею й вихованням дітей. Сьогодні жінки очолюють держави,
великі компанії, роблять відкриття та освоюють нові професійні
сфери. А чоловіки навпаки працюють вчителями, вихователями,
кухарями, дизайнерами, перукарями. Тобто займають професійні
ніші, які традиційно вважались
жіночими.
Найважливіше, що понят тя
«гендер» вже давно використовується в українському законодавстві. Зокрема, в деяких міжнародних документах, які наша
держава ратифікувала, а також
в діючих законах. Серед інших,
в законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків».
Загалом бажання деяких колег
скоригувати базові статті Стамбульської конвенції є проблематичним. Конвенція не дає можливості змінювати ці статті, більше
того, зміст статті 4 є загальною
антидискримінаційною нормою.

Ратифікація відкриє дорогу
створенню притулків для жінок,
яких б’ють чоловіки, запуску загальнонаціональної «гарячої лінії»
для постраждалих, криміналізації
насильства стосовно жінок і дітей
(наразі кривдник може відбути-

dp

Отже, вважаю, що ратифікація Стамбульської конвенції сьогодні
має стати пріоритетним і терміновим завданням Верховної Ради України.
Це може врятувати тисячі жінок від агресії та насильства.
Кожен день відтягування голосування провокує чергову порцію болю й страждань,
яких зазнають українки. Одночасно це стримує розвиток нашої держави
і створює негативний імідж країни в очах міжнародної спільноти.
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сучасна юстиція україни

новини

Національна рада реформ

.u

a

схвалила стратегію Мін’юсту
щодо інформування громадян
про їхні права

om

10 листопада Національна рада реформ більшістю голосів схвалила Стратегію
інформування громадян України про гарантовані їм Конституцією та законами України
права на період до 2019 року. Документ реалізовуватиметься в рамках
Всеукраїнського правопросвітницького проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!».
які часто користуються неосвіченістю українців у своїх цілях. Проти
нечистих на руку громадян, які намагаються покращити своє життя
за рахунок інших», – прокоментував прийняття стратегії Міністр
юстиції Павло Петренко. Він зауважив, що покращення інформованості українців стосовно наявних
у них прав і можливостей захисту
є ключовою складовою гарантування рівного доступу до правосуддя.
Останнє, в свою чергу, є невід’ємною
частиною низки стратегічних документів нашої держави – Стратегії
«Україна-2020» та Національної
стратегії у сфері прав людини.
Реалізація прийнятої стратегії
відбуватиметься в рамках проекту
«Я МАЮ ПРАВО!», який на сьогодні
є реально діючим по всій Україні
за такими напрямами:
– #МаскиШоуСтоп: захист прав
підприємців шляхом прийняття Закону щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес ;
– #ЧужихДітейНеБуває: захист
прав жінок та дітей шляхом прийняття Закону щодо посилення відповідальності за жорстку несплату
аліментів;

dp

co
i.c

«Понад 8 мільйонів громадян
мають право на безоплатну правову допомогу, і сотні тисяч людей
сьогодні звертаються по безоплатну правову допомогу і отримують її.
Але цього не достатньо», – зауважив Президент Петро Порошенко.
Саме тому буде започаткована
спільна програма, яка має назву
«Я МАЮ ПРАВО!».
«І це буде не просто правова безоплатна допомога у судах,
яка є і зараз. А це – безоплатні юридичні консультації, на які будуть
мати право найменш захищені верстви населення», – наголосив Глава
держави. Президент зазначив,
що реалізація цього проекту дасть
можливість українцям безкоштовно
отримати відповідь: як нарахувати
субсидію, як боротись із незаконним захопленням власності, яким
чином захиститись від тих чи інших
дій місцевої влади, яким чином захистити свої права.
«Ми зробили ще один серйозний
крок на шляху забезпечення правової свідомості громадян і подолання нігілізму, який панує в суспільстві.
Знання своїх прав – це найкраща
зброя проти свавілля чиновників,
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– #АгроРейдериСтоп: Захист
прав аграріїв шляхом створення
антирейдерських аграрних штабів
по всій Україні;
– #ХабарЗаНавчанняСтоп: Захист прав студентів шляхом боротьби з корупцією у вищих навчальних
закладах.
Павло Петренко нагадав, що
у 2014 році Міністерство юстиції почало розвиток системи безоплатної
правової допомоги. Нині в рамках
проекту отримати правову консультацію може кожен громадянин.
А 8 мільйонів соціально незахищених українців, серед яких малозабезпечені, діти-сироти, інваліди,
учасники АТО та тимчасово переміщені особи, одержали реальну можливість отримати адвоката для представництва своїх інтересів в суді.
«Тільки за 10 місяців цього року
800 тисяч українців одержали правову допомогу від наших юристів
та адвокатів. Більше того, забезпечено захист 373 тисяч громадян,
які проходять обвинуваченими
у кримінальних провадженнях
або були затримані за підозрою
у кримінальних діяннях»,– наголосив Міністр юстиції.

бюлетень міністерства юстиції україни

Президент
оголосив 2018 рік

.u

a

Роком реалізації правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»

om

14 листопада Президент України Петро Порошенко підписав Указ
«Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».
Інформація про відповідне рішення розміщена на офіційному сайті Глави держави.
Документ визначає, що органи місцевого самоврядування мають сприяти забезпеченню реалізації цього проекту шляхом проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи. Зокрема,
на регіональних телеканалах мають бути створені
програми, орієнтовані на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян.
НАГАДАЄМО:
Всеукраїнський правопросвітницький проект
«Я МАЮ ПРАВО!» було презентовано Міністром
юстиції Павлом Петренком та очільником USAID
Уейдом Уорреном на початку червня цього року.
Проект реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги
і територіальними органами юстиції за підтримки
програми USAID «Нове правосуддя», БФ «Відродження», інших донорів та партнерів.
МЕТА ПРОЕКТ У:
Забезпечити громадян інформацією про їхні права
та механізми захисту цих прав, сформувати нову
правову культуру в суспільстві, яка забезпечить сталий розвиток України як сучасної правової демократичної держави.

dp

co
i.c

«Українці отримають знання. Знання – це найкраща зброю у боротьбі зі свавіллям чиновників і нечистих на руку ділків, які часто користувалися правовою
неосвіченістю українців і таким чином порушували
їхні права. Це великий крок до побудови демократичного правового суспільства, позитив від якого відчують на собі мільйони українців», – прокоментував
підписання Указу Міністр юстиції Павло Петренко.
Відповідно до тексту Указу, Уряд має забезпечити інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та Законами права через засоби масової
інформації шляхом роботи центрів та бюро безоплатної правової допомоги Мін’юсту, запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей
з громадянами за місцем проживання, виготовлення
інформаційних матеріалів.

Кабінет Міністрів має щоквартально
інформувати Главу держави
про хід реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

13 ВЕРЕСНЯ ЦЬОГО РОКУ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ №638-Р
«ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ «Я МАЮ ПРАВО!» У 2017-2019 РОКАХ»
ПРОЕКТУ БУЛО НАДАНО СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО.

11

сучасна юстиція україни

новини

Павло Петренко

a

взяв участь у Щорічній зустрічі
членів Європейської бізнес-асоціації

co
i.c

om

.u

В рамках панельної дискусії було наголошено на актуальних питаннях, які хвилюють бізнес-сектор.

dp

«Парламент підтримав закон,
який зупиняє маски-шоу на підприємствах. Це по-справжньому
революційний документ, з точки
зору регламентації дій правоохоронців по відношенню не лише
до бізнесу, а й до будь-якого громадянина»,– наголосив Міністр юстиції Павло Петренко. Він зауважив:
25 років політичні еліти не займалися найголовнішим – вони не будували сильну спроможну державу.
«Закон – один для всіх. І коли
цей принцип захищається незалежним судом, в такій країні буде комфортно жити, працювати, вчитися.
Адже, не залежно від соціального
статусу, якщо права громадянина
хтось порушить, він завжди зможе
знайти захист в суді», – додав
очільник Мін’юсту.
Міністр поінформував учасників
заходу про новації, які запроваджує
розроблений Урядом та Мін’юстом
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спільно з громадськістю та парламентарями документ:
– запроваджується обов’язкова
звуко- і відеофіксація прийняття судового рішення про обшук та проведення обшуку;
– докази, отримані під час виконання ухвали про обшук, винесеної
без технічної фіксації – визнаються
недопустимими;
– докази, отримані в ході обшуку та не зафіксовані технічними засобами, визнаються недопустимими;
– докази, отримані під час обшуку, на який не було допущено
захисника, визнаються недопустимими;
– забороняється вилучення
оригіналів фінансово-господарської документації, комп’ютерної
техніки, серверів та мобільних телефонів суб’єктів підприємницької
діяльності;

– забороняється повторне порушення закритих кримінальних
проваджень;
– забезпечуються розумні строки провадження кримінальної
справи. Зокрема, особи, права яких
обмежуються, отримують можливість оскаржувати бездіяльність
слідчого та вносити клопотання
про застосування розумних строків
провадження;
– представники бізнесу отримають право на підтвердження
реєстрації кримінальної справи.
Павло Петренко зазначив,
що бізнес також має бути відповідальним і встановити табу
на дачу хабаря, а в разі таких
пропозицій з боку чиновників –
не мовчати і звертатися до правоохоронних органів. Без двостороннього руху в напрямі боротьби
з корупцією викорінити це явище
буде дуже складно.

бюлетень міністерства юстиції україни

.u

a

Мін’юст:
навчання фахівців
з комунікацій

om

В рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
у Міністерстві юстиції України відбулась зустріч із фахівцями з питань комунікації
при головних територіальних управліннях юстиції в областях з метою проведення тренінгу на тему:
«Ефективні комунікації у державних установах».

dp

co
i.c

Захід відкрив заступник Міністра юстиції Гія Гецадзе, який наголосив на важливості налагодження ефективних внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Адже Міністерство юстиції відіграє важливу роль у житті суспільства, оскільки найважливішими характеристиками Мін’юсту є щоденна праця на користь громадян та України.
Суспільство очікує від Міністерства інформування про конкретні результати і задоволення потреб громадян у їхньому повсякденному житті, в цьому значну роль відіграють саме фахівці з комунікацій.
Тренінг ініційований радником Міністра юстиції з комунікацій Оленою Семикіною, яка представила команду прес-служби Міністерства та розповіла про стратегічні пріоритети в діяльності Мін’юсту у поточному році.
«Системна та послідовна комунікація результатів роботи Мін’юсту є запорукою поінформованості громадян про наші послуги та гарантією того, що кожного дня все більше українців матиме можливість користуватись он-лайн сервісами, сервісами для бізнесу, безоплатною правовою допомогою та іншими послугами,
які ми впроваджуємо по всій Україні», – повідомила Олена Семикіна.
Окрема тема, що обговорювалась під час зустрічі, це популяризація проекту «Я МАЮ ПРАВО!», який реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги і територіальними
органами юстиції за підтримки міжнародних донорів та партнерів.
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сучасна юстиція україни
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ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
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Одним із найяскравіших проектів сучасного
правового простору можна вважати проект
«Я маю право!», започаткований Міністерством
юстиції. Саме в рамках реалізації найкращого
забезпечення прав, свобод і законних інтересів
людини у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка відбулася конференція
«Проблеми законодавчого регулювання порядку
розробки та прийняття нормативно-правових
актів». У виступах науковців та практичних
працівників квінтесенцією стає необхідність
удосконалення нормативно-правової бази
в контексті євроінтеграційних змін.
Особлива увага приділялася юридичній техніці,
методикам «оцінювання заздалегідь», аналітичним
висновкам в контексті удосконалення та підвищення
ефективності законодавства.

a

бюлетень міністерства юстиції україни
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Антирейдерська комісія

.u

a

за 10 місяців цього року
задовольнила понад півтисячі скарг

om

Комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
(так звана Антирейдерська комісія) повернула у власність громадян близько 6 тис. земельних ділянок
загальною площею більше 7,5 тис. гектарів. Про це повідомила заступник Міністра юстиції
з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

co
i.c

За її словами, у цьому році на рахунку комісії
багато позитивних кейсів допомоги як окремим
людям, так і підприємствам. Серед них, зокрема,
повернення комісією киянам-інвесторам 52 квартир, які були відчужені рейдерським способом.
«Комісія також задовольнила спільну скаргу 151 селянина з Кіровоградської області, земельні ділянки яких були незаконно перереєстровані, й таку
ж скаргу від більш ніж 100 селян з Вінницької області. Законному власнику було повернуто універсам «Харків» (м. Київ). З допомогою комісії також
була відбита рейдерська атака на ПАТ «Рижівський
гранітний кар’єр» (Полтавська область), яка здійснювалась шляхом незаконної реєстрації зміни
керівного складу підприємства. Окрім того, комісія
частково вирішила одну з найгучніших рейдерських історій, повернувши 35% підприємства
«Нива-2010» родині Трибиненків у с. Бережинка
Кіровоградської області», – зазначила заступник
Міністра юстиції.
Одним із важливих досягнень Олена Сукманова назвала запровадження механізму автоматичного обміну даними між реєстром майнових
прав і Держ геокадастром, який унеможливить
реєст рацію подвійних договорів оренди землі,
оскільки реєстратор просто фізично не зможе
цього зробити. Це технічне нововведення є черговим кроком Мін’юсту у боротьбі з рейдерами,
які захоплюють агропідприємства. Воно звузить
можливість для рейдерських захоплень, адже часто
саме маючи на руках договір на вже орендовану
ділянку, рейдери починають атаку на фермерське
господарство.

dp

«Антирейдерська комісія щодня займається
відновленням прав юридичних і фізичних осіб.
За 10 місяців цього року
вона задовольнила 524 скарги.
З них 226 скарг щодо земель,
215 – щодо об’єктів нерухомого майна,
83 – щодо реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців.
Людям повернуто право власності
на майже 6 тисяч земельних ділянок
загальною площею понад 7,5 тисяч гектарів», –
зазначила Олена Сукманова.
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У Мін’юсті
відбулася презентація
дорожньої карти
глядати і стосовно однієї особи,
і групи осіб, причому як жінок,
так і чоловіків. «У нас немає ефективної підтримки жертвам сексуального насильства. У державних
і громадських організаціях, навіть
у медичних закладах, недостатньо знань, як працювати з такими людьми. Значна частина
послуг жертвам сексуального
насильства надається міжнародними донорами. Доступ до таких
послуг на територіях, підконтрольних озброєним групам,
є вкрай обмеженим», – зазначила Хума Хан.
Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру
«Ла-Страда Україна» Катерина Левченко наголосила на тому,
що дорожня карта з протидії
сексуальному насильству, пов’язаного із конфліктом, має чотири
цілі. Перша мета – це підвищення обізнаності та збір інформації: проведення інформаційних
кампаній національного і локального рівнів. Особливу увагу
слід приділяти дітям та молоді,
підвищенню їхньої обізнаності.

co
i.c

Як зазначив
заступник Міністра юстиції
України Денис Чернишов,
наразі складно уявити,
який масштаб
сексуального насильства,
пов’язаного із конфліктом.

om

Дорожня карта дій державних органів щодо реагування на випадки сексуального насильства,
пов’язаного із конфліктом, розроблена за участі представників національних
та міжнародних правозахисних організацій, є одним із етапів формування
Національної стратегії з протидії сексуальному насильству, пов’язаному із конфліктом.

dp

«Ця проблема дуже болюча, вона вимагає значної уваги
і повної відкритості. Аналізуючи
причини хвороби та важелі впливу
на неї, ми маємо почати покрокову
роботу, щоб її локалізувати та поступово викорінити»,– за уважив
заступник Міністра.
За словами міжнародної консультантки з питань сексуального
насильства, пов’язаного із конфліктом, Хуми Хан, у рамках конфлікту
в Україні варто сфокусувати увагу
на таких проявах сексуального
насильства, як сексуальне рабство,
примусова проституція, примусова вагітність, зґвалтування. Сексуальне насильство варто роз-

Друга мета – попередження сексуального насильства. «У цьому
напрямі важ ливою є робота
щодо вдосконалення законодавства в частині протидії сексуальному насильству», – зауважила
президент «Ла-Страда Україна».
Третя мета – захист постраждалих та реагування на такі злочини,
тобто формування системи взаємодії між державними органами задля ідентифікації випадків
сексуального насильства, їх перенаправлення до відповідальних інституцій. Також важливим
є покращення розслідування випадків сексуального насильства,
надання постраждалим допомоги – правової, психологічної, медичної, забезпечення притулком.
Четверта мета – доступ постраждалих до правосуддя. За словами Катерини Левченко, важливою є підтримка обвинувачення
в суді у випадках із сексуальним
насильством, пов’язаним із конфліктом, ефективне розслідування
таких випадків і захист учасників
кримінального судочинства, пов’язаного із насильством.
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«Не може бути якісного
практичного досвіду
без ґрунтовної освіти», –

om

Олена Сукманова

Пропонуємо Вашій увазі інтерв’ю Олени Сукманової – заступника Міністра юстиції України
з питань державної реєстрації.
тися в фактах та подіях, пов’язаних з нею, але не в самій професії.
Тому бажаю своїм дітям, щоб вони
так само вдало обрали свій шлях.

co
i.c

Знаю, що Ви –
родом з Донецька,
закінчили Донецький
державний університет
за спеціальністю
«правознавство» і отримали
кваліфікацію «юрист».
Хтось із членів родини
сприяв вибору Вами професії?

dp

Якщо можна говорити про династію… Мої тато і мама не мають
жодного стосунку до юридичної
професії, а от мій дідусь по батьковій лінії був досить відомим
юристом. Студенткою я проходила практику на судових засіданнях, зустрічалась із суддями, його
колегами, учнями, які згадували
дідуся та відзначали його високу професійність. Стати юристом
я вирішила ще у 7-8 класі. Не
знаю, чи то був свідомий чи підсвідомий вибір, адже я майже нічого
не знала про нюанси та сфери професії, яку нішу я зможу зайняти в її
системі. Але відзначу, що більше
ніж за 20 років в юриспруденції
я жодного разу не розчарувалась
в професії. Я могла розчаровува-
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Як Ви вважаєте,
що нині важливіше
для юриста –
ґрунтовна освіта
чи практичний досвід?

Не може бути якісного практичного досвіду без ґрунтовної
освіти. Під час співбесід, а я свого
часу очолювала юридичні фірми та
юридичні департаменти і приймала фахівців на роботу, я навмисне
ставлю дуже вузькі професійні
запитання про норми цивільного
кодексу, господарського… І часто
мені відповідають, що на практиці,
наприклад, це відбувається таким
чином… Як це? Як практичний досвід може відрізнятися від норм
права? Вважаю, що тільки юристи,
які мають ґрунтовну освіту, можуть
створити нову судову практику,
нові тенденції і довести свою правоту в будь-якому суді. Не можна
прийти до суду, тим більше, Євро-

пейського, і сказати, що на практиці в Україні ми вчиняємо так…
І не дивимося, що написано в законі. Для мене дуже важлива ґрунтовна освіта. І справа не у назві навчального закладу, а в якості знань,
які отримують випускники по його
закінченню.

А як би Ви описали портрет
сучасного юриста?
Яким він має бути?

По-перше, він повинен мати
таку дуже важливу для юриста
якість, як вміння виражати свої
думки та формулювати запитання. По-друге, розуміти клієнта,
якого він обслуговує. І не важливо, який це клієнт: чи держава,
чи приватна особа. Якщо держава,
він має розуміти державні процеси.
Якщо фахівець вузькопрофільної
спеціалізації, наприклад, будівництва, він має розумітися на будівництві. Для юриста, який працює
з клієнтами, це має особливе значення, тому що його сприймають
не як зовнішнього консультанта
з якихось вузьких питань, а вже

бюлетень міністерства юстиції україни
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ми доходили до правильних рішень, тому що слухали, міркували і мислили спільно. Для юриста
взагалі це – стимул, по-перше,
спілкуєшся з колегами і навчаєшся у них, адже у кожного свій досвід, свої кейси, своя спеціалізація. По-друге, це – саморозвиток,
адже готуєшся до кожної теми, до
кожної лекції. По-третє, викладання – хороша мотивація бути цікавою, і не тільки з точки зору того,
що саме говориш, а яким чином
можеш зацікавити людей.

co
i.c
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Заступником Міністра
юстиції з питань державної
реєстрації Вас призначено
не так давно, але впевнена,
що вже маєте власні
здобутки на цій посаді
і можна говорити
про деякі результати
Вашої роботи…

як члена команди, що бере участь
в усіх обговореннях. Адже, коли
він дає пораду, має чітко прораховувати, яким чином вона відобразиться на фінансовому стані клієнта, на термінах будівництва тощо.
По-третє, це має бути активна людина. В юриспруденції завжди відбуваються новації, змінні тенденції,
як і в науці та техніці. Тож сучасний
юрист має брати участь в наукових
заходах, практичних конференціях, спілкуватися зі своїми колегами, щоб його власне мислення
було на найвищому рівні розвитку
й тенденцій всієї юриспруденції.

dp

приходу у міністерство останні
сім років проводила практикуми та майстер-класи для юристів компанії «ЛІГА: ЗАКОН».
Для мене і для юристів це було
кожного разу – випробування,
кожного разу – іспит. Тому, що
активні студенти ставлять подекуди незручні запитання, які інколи, носять особистий характер,
а досвідчені юристи наполегливо прагнуть, щоб з ними поділилися досвідом. Тому не можна
допустити, щоб чогось не знати.
Однак дійсно неможливо знати
все, і, коли лунають такі питання, на які складно дати відповідь,
Ви викладали в Луганському я відверто говорю, що не знаю,
державному університеті.
але готова разом сісти і міркувати,
Нині продовжуєте займатися щоб дійти істини. Адже будь-яка
викладацькою діяльністю?
людина цінує відвертість у спілВикладати, у класичному ро- куванні. У моєму досвіді декільзумінні, не продовжую, але до ка разів були такі ситуації, коли

Так сталося, що я прийшла
в міністерство під час «гарячої
пори», коли саме відбувалася боротьба з рейдерськими захопленнями земельних ділянок. Тоді під
час збору врожаю по всій Україні
були створені антирейдерські аграрні штаби. Їх організація
не є моїм досягненням, але я особисто відстежую рух усіх скарг,
які надходять через них в кожній
області України. Нині у кожному штабі є вже реально розв’язані проблемні ситуації. Зауважу,
що в Міністерстві юстиції України,
як і в будь-якій команді, напевно
не може бути одноосібних досягнень. Не можна сказати: «я зробила, а усі інші відпочивали».
Наприклад, нашими спільними
зусиллями ми виступили ініціаторами законодавчих змін, нами
запропоновані дуже якісні практичні законодавчі напрацювання,
і я дуже сподіваюсь, що у найближчий час вони будуть прийняті. Адже допоможуть зменшити
хвилю рейдерських захоплень
в земельних правовідносинах.
Але найголовніше для мене, коли
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Які новації плануються
у сфері державної
реєстрації?

Дома я досить активна. Намагаюсь більше часу проводити з дітьми. Шкода, що не завжди так виходить. Але втішаюся, що важлива не
кількість часу, проведеного з дітьми, а її якість. Якщо я бодай п’ятнадцять хвилин займаюсь тільки їхніми
справами – діти ще два дні будуть
про це згадувати. Тому, якщо ми

щось робимо разом з дітьми, я намагаюсь віддаватися на повну.
Стосовно хобі: дуже люблю куховарити, експериментувати, готувати смачненьке для друзів і нашої
великої родини. У нас часто в домі
буває багато гостей, тому намагаюся здивувати і смачно нагодувати. Окрім того, у мене два собаки,
яких дуже люблю. Найбільше вони
радіють, можливо, нарівні з чоловіком і дітьми, коли я повертаюсь із відряджень.

dp
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Що стосується законодавчих
змін – ми саме зараз ними займаємося. Вони спрямовані на реєстраційну систему і підвищення
відповідальності реєстраторів.
Що стосується організаційноуправлінських рішень, то по-перше, ми намагаємося зблизитися
з нашими територіальними управліннями юстиції. За останні півроку вже двічі збиралися, щоб налагодити шляхи плідної співпраці.
По-друге, плануємо на базі наших
територіальних управлінь юстиції навчати реєстраторів. Ми зацікавлені у підвищенні ними власної кваліфікації і підтвердження
свого рівня шляхом складання
відповідного іспиту. По-третє, чим
ми переймаємося зараз і прагнемо у майбутньому – співпраця
з громадськими організаціями.
Коли ми запросили представників
аграрних громадських організацій на зустріч, вони були приємно
здивовані нашими конструктивними намірами. Нині ми включили їх до розпоряджень Кабінету
Міністрів України і вони всі беруть
участь у антирейдерських заходах
на місцях. Від них ми зможемо
дізнаватися про плюси і недоліки
роботи, настрої і бачення громадськості щодо тих чи інших рішень,
тому співпраця з громадськими
організаціями взаємовигідна.

Розкажіть нашим читачам
про себе. Чим займаєтесь
у вільний час?
Чи є у Вас улюблене заняття?

a

нас зустрічають на місцях без негативу і критики в бік Міністерства юстиції як державного органу,
тоді я розумію, що ми працюємо
недаремно. Це дорогого коштує.
Хочу, щоб люди не дивувалися
тому, що заступник міністра приїхала в село і спілкується з ними,
а щоб це було нормою. Коли приходять з обіймами і словами подяки за правильно прийняті рішення, тоді розумію, що день недарма
прожитий і наша праця потрібна.

.u
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Павло Петренко
поінформував
міжнародну спільноту

om

про антикорупційні ініціативи в Україні
Міністр юстиції Павло Петренко здійснив робочий візит до Відня (Австрія)
та взяв участь у конференції держав-учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції.
Під час виступу в рамках пленарних засідань очільник Мін’юсту поінформував учасників заходу
про антикорупційні ініціативи, які вже запроваджені в Україні.
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‘

«ЦЬОГО РОКУ НАША ДЕРЖАВА
ПРИЄДНАЛАСЯ ДО ІНІЦІАТИВИ
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО СВІТОВОГО РЕЄСТРУ
БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ.
ТАКА БАЗА ДАНИХ ЗРОБИТЬ БІЗНЕС
БІЛЬШ ПРОЗОРИМ І ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ
ЕФЕКТИВНІШЕ БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ
ВЖЕ НА ЗАГАЛЬНОСВІТОВОМУ РІВНІ», –
НАГОЛОСИВ ОЧІЛЬНИК МІН’ЮСТУ.

‘

«Боротьба з корупцією є пріоритетом для будьякої демократичної держави, яка поважає права
людини. Саме боротьба з корупцією була однією
з рушійних сил Революції Гідності. Тому українська
влада з 2014 року активно запроваджує антикорупційні новації, спрямовані на створення нової інституційної системи запобігання корупції, розкриття
корупційних злочинів та забезпечення невідворотності покарання корупціонерів»,– наголосив Міністр
юстиції. Він представив перші результати роботи Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, Нацагентства з питань
запобігання корупції, Агентства розшуку та менеджменту активів.
Павло Петренко наголосив на тому, що в Україні
запущено систему електронного декларування доходів та майна чиновників. Вся інформація зберігається у відповідному реєстрі, доступ до якого цілковито відкритий. Всі охочі можуть ознайомитися
зі статками депутата чи судді, а це знижує корупційні
ризики в органах влади.
Міністерство юстиції відкрило дані з усіх своїх
реєстрів, включаючи реєстри нерухомості та бізнесу. Більше того, Україна першою серед європейських
країн на законодавчому рівні встановила обов’язок
для компаній вказувати своїх реальних власників.

Не менш важливим кроком антикорупційної боротьби став запуск електронної і цілковито відкритої
системи електронних торгів арештованим майном
«OpenMarket». Вона стала прообразом системи електронних державних закупівель «ProZorro».
Міністр юстиції також зазначив: в рамках боротьби з корупцією в Україні було запущено процеси
децентралізації та триває активна реалізація низки
ініціатив у рамках Міжнародної програми «Партнерство «Відкритий Уряд».
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Женева:
підтримка стратегії
України
в сфері прав людини

dp

co
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У м. Женева (Швейцарська Конфедерація) відбулось обговорення Національної доповіді
про стан дотримання прав людини в Україні. Делегацію нашої країни
на 28-ій сесії Робочої групи з Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини
представляв Сергій Петухов – заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції.
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om
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a

державна політика щодо незалежних ЗМІ і, як результат, десятки незалежних ЗМІ змушені були
залишити Крим під тиском Роскомнагляду. І, зрештою, саме
Росія і відповідальна за катастрофу Боїнга МН17 та знищення 298 невинних людей, оскільки
Міжнародною слідчою групою
було доведено, що він був збитий «Буком», який транспортували
з території РФ».
Чергове засідання Робочої
групи ООН з прав людини стало
ще однією подією, під час якої
більшість незаангажованих її учасників переконалися у послідовних
прагненнях України правовим способом відстоювати справедливість
та фундаментальні принципи
як міжнародного права, так і Декларації прав людини.

Сергій Петухов, коментуючи позицію РФ, вказав на те,
що такі характеристики якраз стосуються території, незаконно окупованої Російською Федерацією:
«Саме в Криму процвітає безкарність представників правоохоронних структур, коли ФСБ силоміць
забирає вночі представників
кримських татар, застосовує тортури, незаконно обвинувачує та саджає до в’язниць. Саме у Криму
грубо порушується право на освіту
на мовах національних меншин,
що констатувалося в рішенні
Міжнародного Суду ООН, який
зобов’язав якраз Російську Федерацію відновити на Кримському півострові освіту українською
мовою. Саме в підросійському
Криму функціонує репресивна

dp

co
i.c

Напередодні, на 72-ій сесії
Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо
ситуації з правами людини в АРК
та м. Севастополь. В ній, як і в попередніх, містився заклик до Російської Федерації припинити порушення прав людини на незаконно
анексованому Кримському півострові і, відповідно до проміжного
рішення Міжнародного Суду ООН,
скасувати постанову Верховного
Суду РФ щодо визнання Меджлісу кримськотатарського народу
екстремістською організацією,
а також забезпечити доступ міжнародних моніторингових місій
з прав людини до роботи в АРК.
Сергій Петухов в цьому контексті
зауважив на значній підтримці
України з боку ООН в питаннях
масштабних порушень прав людини на тимчасово окупованій
території та в незаконно анексованій АРК.
Під час обговорення Національної доповіді представники
держав-членів ООН висловили
своє занепокоєння щодо ситуації
на Сході України та окупованому півострові. В той час, як більшість суб’єктів ООН підтримали
Національну стратегію з прав
людини на період до 2020 року
та План дій з її реалізації, представник Російської Федерації зайняв протилежну позицію, а саме
вважаючи, що в Україні порушуються права на свободу вираження поглядів особами та ЗМІ,
опозиційними до влади, відсутнє
справедливе правосуддя, безпідставно затримують людей та жорстоко з ними поводяться.

РОБОЧА ГРУПА РАДИ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ ЗАТВЕРДИЛА ПРОЕКТ ДОПОВІДІ З 190 РЕКОМЕНДАЦІЯМИ,
НАДАНИМИ УКРАЇНІ ДЕЛЕГАЦІЯМИ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ. ДЕЛЕГАЦІЇ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ДО 1 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
МОЖУТЬ РЕДАКЦІЙНО ВІДКОРИГУВАТИ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПРОЕКТ ДОПОВІДІ.
УКРАЇНА МАЄ РОЗГЛЯНУТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА НАДАТИ ВІДПОВІДЬ
НЕ ПІЗНІШЕ БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ ПІД ЧАС 37-Ї СЕСІЇ РАДИ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ.

23

сучасна юстиція україни

Міжнародне співробітництво

a

Робочий візит
Павла Петренка до КНР

om

.u

Україна високо цінує позицію Китайської Народної Республіки
щодо дотримання принципів невтручання у внутрішні справи України,
повагу до територіальної цілісності, незалежності та суверенітету нашої держави.
Про це Міністр юстиції Павло Петренко зазначив під час зустрічі
з Керівником політико-правової комісії ЦК КПК, членом Держради (уряду) КНР Го Шенкунєм
в рамках свого робочого візиту до КНР.

co
i.c

Павло Петренко розповів
про зміни, які нині
запроваджуються в Україні.
Зокрема, учасники зустрічі
звернули увагу на те,
що процес відкриття
державних реєстрів
та реалізація
антикорупційних ініціатив
є одним з ключових
стратегічних пріоритетів
для українського Уряду.

dp

«Ми розраховуємо на підтримку
з боку дружнього Китаю на міжнародній арені. Ми повністю відкриті
для економічного співробітництва
та запрошуємо китайських інвесторів до більш ретельного аналізу
інвестиційних можливостей України, особливо напередодні великої
приватизації, яку Уряд планує оперативно реалізувати після прийняття необхідного пакета законів в ВР
вже найближчим часом»,– зазначив
Міністр юстиції.
Окремо проговорили поточний статус з питань захисту прав
власності та інвестицій в Україні,
що є принциповими для прийняття рішення під час вкладання
коштів в економіку країни з боку
міжнародних інвесторів.
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«Мін’юст відкрив реєстри власності та бізнесу. Ми першими серед
європейських країн на законодавчому рівні закріпили обов’язок
юридичних осіб вказувати своїх
реальних власників. Прозорість
і відкритість є ефективними засобами боротьби з корупцією
та покращення бізнес-клімату
в державі. Такий підхід позитивно
позначається на обсягах інвестицій
в нашу економіку», –сказав Павло
Петренко.

Незалежна юридична консультація
Х. М. Верменічева
завідувач сектору взаємодії державної реєстрації
та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів управління
державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції
в Івано-Франківській області

a

Новації

om

.u

у сфері державної реєстрації
та передача повноважень

co
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Досвід останніх років вказує на гостру необхідність проведення реформ
у більшості сфер державного управління в Україні, у тому числі в системі органів юстиції.

dp

ЗАПРАЦЮВАВ,
ТАК ЗВАНИЙ, ПОРЯДОК
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
МІЖ ЄДИНИМ ДЕРЖАВНИМ
РЕЄСТРОМ (ДАЛІ – ЄДР)
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ, ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
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Значно спростилася система
реєстрації бізнесу. Адже відтепер
підприємницьку діяльність можливо зареєструвати за одну добу.
Зміст цієї системи полягає в тому,
що адміністратор ЄДР юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців забезпечує передачу відомо-
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a

з Реєстру безпосередньо в органів юстиції або у громадян,
на що витрачалися додатковий
час та кошти.
Ще одним з важливих кроків,
запроваджених Мін’юстом, є передача повноважень функцій
юстиції до органів місцевого
самоврядування. Отож, органи
юстиції остаточно відмовилися
від реєстрації бізнесу та нерухомості. Передавши ці функції,
ми забезпечили конкурентне
середовище між суб’єктами державної реєстрації, що дозволило
підняти на якісно новий рівень
надання адміністративних послуг.

.u

дян, а й також таких державних
органів: органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби
безпеки України. Адже, починаючи з 1 жовтня 2015 року, відповідно до Порядку отримання
відомостей з ЄДР юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, вищезазначені органи зобов’язані
отримувати відомості з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виключно самостійно
в електронній формі, без права
витребування додаткових довідок та інших документів від громадян, які звертаються до відповідних органів для отримання
адміністративних послуг.
Та к и й к р о к с п р я м о в а н и й
на використання можливостей
ЄДР юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців державними
органами, які раніше мали запитувати необхідну інформацію

om

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УСПІШНО ЗАВЕРШИЛО РЕФОРМУ
З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧІ
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЯ.
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стей про проведені реєстраційні
дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У тому
числі повідомлень державного
реєстратора та документів в електронній формі, з ЄДР юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців до інформаційних систем
відповідних органів, а саме: Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України
та Державної служби статистики
України у робочий час одночасно з проведенням відповідної
реєстраційної дії у цьому реєстрі.
Таким чином, громадянам більше
не доводиться взаємодіяти безпосередньо з жодним з перелічених
органів, а всі процеси будуть проходити онлайн.
Також варто зауважити, що
зміни, які відбуваються у рамках
загальної програми реформування сфери надання адмінпослуг
органами юстиції, торкнулися
не лише безпосередньо грома-
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Незалежна юридична консультація
ку нерухомості отримувати інформацію про те, хто цікавився
його майном.
Організація зберігання реєстраційних справ юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
здійснюється керівником органу,
що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців. У структурних
підрозділах органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, у яких не призначена посадова особа, відповідальна за зберігання реє страційних
с п р а в ( д е р ж а в н и й р е є ст р а тор чи інша посадова особа),
відповідальність несе керівник відповідного структурного
підрозділу.
Згідно з пунктом 4 статті 17
Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень
з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
т а ї х о бт я же н ь » д е рж а в н и й
реєстратор, який не перебуває
у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст
обласного та/або республіканського Автономної Республіки
Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві
та Севастополі державними адміністраціями та провів державну реєстрацію прав, забезпечує
передачу реєстраційної справи
у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час
проведення такої реєстрації,
до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, який забезпечує ведення реєстраційних справ
у паперовій формі.
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можливість подачі електронних
документів, скорочено перелік
паперів для реєстрації та строки
проведення всіх процедур.
Завдяки принципу екстериторіальності органи місцевої
влади, які перебрали на себе
функції Мін’юсту, можуть надавати послуги і громадянам сусідніх
регіонів й отримувати за це кошти.
Послуги з реєстрації фізичної
особи-підприємця та юридичної
особи, окрім порталу електрон1 травня поточного року
них сервісів Міністерства юстиції,
завершився перехідний період,
можна отримати на порталі дерколи органи місцевої влади мали жавних послуг iGov (https://igov.
org.ua/) в рубриці «Бізнес».
підключитися до реєстрів
Мін’юст пішов шляхом перета перебрати на себе функції
ведення усіх сервісів в онлайн
з реєстрації нерухомого майна, режим. Наші громадяни, як показує статистика, зразу почали
юридичних осіб
користуватися цими послугами.
Менше ніж за рік понад 50%
та фізичних осіб-підприємців.
сервісів перейшли в онлайн. Станом на сьогодні близько мільйона
Відповідно реєстратори Мі- українців скористалися платними
ністерства юстиції і територіаль- онлайн сервісами.
них органів юстиції більше не виконують такі функції.
Отож реформа, яка стосується
Ще одним з важливих кроків
децентралізації та демонополістало переведення
зації повноважень у сфері державної реєстрації прав на нерув онлайн режим тих сервісів,
хоме майно та бізнесу, успішно
які стосуються одруження,
завершена. Тривала ця реформа
народження дитини,
близько року і посприяла покращенню доступності й розширензміни прізвища та мають
ню точок реєстрації майна, адже
постійний високий попит
нині реєстраційні сервіси надають
і місцеві органи влади, і нотаріусеред українських громадян.
си, і акредитовані суб’єкти.
Також ця реформа забезпечиВже незабаром будуть дола уніфікацію процедур реєстрації юридичних осіб, громадських ступними найбільш очікувані
формувань та бізнесу. Було за- сервіси для бізнесу: зміна дипроваджено принцип екстери- ректора, зміна виду діяльності
торіальності, який дає можливість та ін. Наразі ці сервіси можна
зареєструвати бізнес не залежно отримати виключно звернувшись
від регіону та зареєструвати неру- до нотаріуса чи реєстратора.
У системі реєстрації нерухомості
хомість у межах області.
Окрім цього, як уже зазна- Мін’юст планує запустити сервіс,
чалося раніше, запроваджено який дасть можливість власни-
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Навіть невеликі населені пункти перебрали на себе цю роль
і надають якісні та комфортні
сервіси громаді. Після передачі
функцій з’явилася здорова конкуренція між суб’єктами реєстрації. Якщо вас не влаштовує один,
то ви можете звернутися до іншого. Мін’юст залишив за собою
лише функцію контролю.
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У зв’язку з втіленням в Конституції України принципу верховенства права у правозастосовчу
та судову практику проникають
окремі дотичні до цього принципу правові концепції. Так, однією
з вимог верховенства права виступає принцип правової визначеності, який означає, що формулювання правових норм має бути
доступним і зрозумілим для пересічної особи, настільки, що вона
може прогнозувати правові наслідки своєї поведінки. Незважаючи на те, що свого усталеного
значення в українській правовій
доктрині цей термін не отримав,
дослідники стійко пов’язують його
існування з передбачуваністю
у праві. Як зазначав С. Погребняк,
в контексті вимог верховенства
права правові норми та їх джерела повинні відповідати принципу правової визначеності
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або певності . . . , що є широкою
концепцією, стрижнем якої є передбачуваність [1, с. 298]. Передбачуваність у праві Європейського
Союзу та у праві зарубіжних країн
втілена у концепцію легітимних
очікувань.
Метою цієї статті є аналіз підходів до визначення легітимних
очікувань у зарубіжних країнах
та відповідно до права Європейського Союзу, випадків та підстав
застосування цієї концепції, передумов її формування в Україні
та її зв’язку з принципом правової
визначеності.
Ро з р о б к а ц ь о г о п и т а н н я
в українській правовій науці є недостатньою, системні праці з цього
питання відсутні. Окремі аспекти концепції легітимних очікувань висвітлені в контексті досліджень права ЄС, верховенства
права та правової визначеності.

Через важливе практичне значення вчення про легітимні очікування до нього звертались представники галузевих юридичних
наук. Однак і вони відзначали,
що галузевому застосуванню цієї
концепції повинно передувати
її формулювання у теорії держави
і права. Отже, незважаючи на те,
що свій зміст концепція легітимних
очікувань розкриває у публічних
відносинах, вона є застосовною
і до приватних відносин, що підтверджується судовою практикою.
Досліджуючи практику застосування категорії «легітимні очікування» господарськими судами,
О. Беляневич вказує на те, що легітимні очікування розглядаються
як елемент верховенства права та
як елемент юридичної визначеності, … як об’єкт судового захисту,
що не є тотожним суб’єктивному
праву або законному інтересу.

бюлетень міністерства юстиції україни
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висвітлення у працях іноземних
авторів. Досліджуючи право Європейського Союзу, дослідники доходять до висновку, що «захист
легітимних очікувань випливає
з двох притаманних Європейському праву принципів – верховенства права та правової визначеності» [6, с. 79]. Дослідження
доктрини легітимних очікувань
вказує на її зв’язок з адміністративним правом, оскільки в цих
правовідносинах найбільш очевидним є порушення легітимних
очікувань. В цих правовідносинах
виникають певні адміністративні
наслідки, вони офіційно закріплені
в документальній формі і визначити відповідність їх очікуванням
суб’єкта права значно легше, ніж
у ситуації, коли з обох боків виступають приватні суб’єкти, які сперечаються стосовно законності і правомірності взаємних очікувань
один від одного.
Незважаючи на те, що легітимні
очікування мають своє походження
саме з адміністративних правовідносин, застосування цієї концепції
сьогодні здійснюється по відношенню до різних галузей права.
Легітимні очікування виникають у
різних обставинах і набувають різних форм, зокрема, це може стосуватись заохочення від уряду, на які
особа мала підстави розраховувати, розподіл благ від уряду, видача
ліцензій та спеціальних дозволів,
які випливають не тільки з законного права, а з очікувань особи на
їх отримання за певних обставин.
Це положення також тісно пов’язане з правом «бути почутим органом влади», яке, на думку британського судді, було порушене
неправомірно у судовій справі,
про яку йшлося вище.
В українську правову науку концепція легітимних очікувань була
принесена разом з рішеннями
Європейського суду з прав людини, де цій правовій категорії надане пояснення. Через варіативність
застосування та відсутність теоре-
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у судовій справі за позовом церкви сайєнтологів до Міністерства
внутрішніх справ Великої Британії щодо неправомірної відмови
в продовженні терміну перебування представників цієї церкви на території країни. Суд вирішив, що легітимні очікування були порушені
внаслідок того, що суб’єкт права
розраховував на те, що зможе
висловити свою позицію, в той час
як Міністерство прийняло рішення
відмовити йому в такому проханні.
Як стверджує науковець, концепція
легітимних очікувань у німецькому
праві покладає «обов’язок діяти
справедливо, у відповідності до
чесних і розумних очікувань стосовно провадження адміністративної влади» [3, с. 27]. Незважаючи
на те, що поняття з’явилось в одному рішенні судового органу, згодом
воно переросло у концепцію і надалі збагатилось за рахунок використання в інших сферах. Встановлення тісного зв’язку концепції
легітимних очікувань і правової
визначеності було сформульовано
пізніше. Однак, оскільки обидва
поняття представлені як широкі
правові концепції, відсутня єдність
у їх розумінні.
На відсутність єдності у розумінні змісту правової визначеності вказує С. Рабінович.
Він стверджує, що доктринальні
уявлення про правову певність
еклектичні, спроби визначення
цього поняття є рідкісними, а сам
автор пропонує визначати цю категорію максимально узагальнено – як зрозумілість щодо наявності прав і свобод у конкретному
правовідношенні [4, с. 168]. Виправданим вважає узагальнений
підхід до формулювання терміна і С. Серьогін, який наголошує,
що правова визначеність означає:
зобов’язання чи обіцянки, взяті
на себе державою по відношенню
до окремих осіб, загалом повинні
виконуватись [5, с. 73].
Концепція легітимних очікувань знаходить більш глибоке
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Як наголошує науковець, однією
з вимог, що випливає зі слів «встановлений законом», є вимога передбачуваності: норма не може
вважатись «законом», якщо вона
не сформульована з достатньою
чіткістю, яка дає громадянинові
згоду керуватись цією нормою
у своїх діях. [2, с. 41]. О. Беляневич також стверджує, що «на цей
час єдиної теорії легітимних (законних) очікувань, придатних
для всіх національних правопорядків, немає». Слід погодитись
з тим, що за відсутності єдиної
теоретичної концепції легітимних
очікувань в українській правовій
доктрині практичне застосування цього принципу здійснюється
тільки вибірково. Для господарюючих суб’єктів, які планують свою
поведінку, керуючись економічними чинниками, передбачуваність
завжди виступає вагомим критерієм, при цьому, як вбачається
з проаналізованої О. Беляневич
практики, не тільки фактором економічним, а й правовим.
Концепція легітимних очікувань тісно пов’язується також
з адміністративним правом, оскільки, вступаючи у відносини з органом, наділеним державно-владними функціями, особа – суб’єкт
права, прагне отримання певного
результату. Так, звертаючись до органу, вона прогнозує, якими будуть
відповідні дії державного органу
і бажаючи отримати відповідний
результат, формує свою поведінку.
Формуючи свої очікування, особа
керується правовими нормами,
усталеним порядком, практикою
дій державних органів у схожих
ситуаціях, судовою практикою,
тобто тими законними орієнтирами, на підставі яких вона може,
за умови виконання нею всіх
законних вимог, спрогнозувати
отримання бажаного результату. Аналізуючи витоки концепції
«легітимних очікувань», В. Завгородня зазначає, що цей термін
вперше був використаний у 1969 р.
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ні ділянки були частково вилучені місцевими органами влади
з метою будівництва переходу.
Відповідні рішення були оформлені належним чином згідно з чинним законодавством, яке також
передбачало компенсацію власнику коштів через необхідність знесення або перенесення існуючих
на земельній ділянці конструкцій
та за втрату ним права власності
на вилучені землі відповідно до
її ринкової вартості. Спір виник стосовно вартості компенсації за земельну ділянку: спадкоємці власника стверджували, що вартість
компенсації була занижена і вони,
враховуючи інші платежі, здійснені
муніципалітетом, розраховували
на отримання більшої винагороди.
При винесенні цього рішення суд
зазначив таке: (п. 65 рішення) заявники мали легітимні очікування
на забезпечення розумного послідовного підходу від влади та суду,
які були необхідні для визначення
ринкової вартості земельної ділянки, а за наявності розбіжностей
у її визначенні – на представлення
обґрунтованого пояснення.
Ще одне рішення, яке винесене з посиланням на концепцію легітимних очікувань –
«The National & Provincial Building
Society, The Leeds Permanent
Building Society and The Yorkshire
Building Society v. The United
Kingdom» 23.10.1997, де суд встановив необґрунтованість зменшення податкових платежів заявниками, які є будівельними
товариствами, оскільки, на думку
суду, заявники використали «технічний дефект» закону, який згодом був виправлений. Тому суд
дійшов висновку про те, що їх поведінка стосовно того, що податок
у відповідному обсязі не повинен бути сплачений з посиланням на технічну помилку в законі,
є такою, що не відповідає концепції «легітимних очікувань».
Концепція легітимних очікувань полягає у таких, що ґрунту-
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ство у такій державі є несумісним
з традиційною роллю судової системи – формальним застосуванням норм. У держави загального
добробуту від суддів очікується,
що вони братимуть до уваги міркування певної мети, тобто підходитимуть до ухвалення рішень,
маючи на увазі досягнення певних
політичних цілей, встановлених
законодавством. Це вимагає від
суддів вибору з певного кола альтернативних варіантів, пов’язаних
з різними наслідками ціннісного
характеру [9, с. 97]. Ця можливість
пов’язана з тим, як продовжує далі
цей автор, що «право в певному
класі справ не забезпечує єдиної
правильної відповіді або наявний
корпус правових норм дає змогу
прийти до більш ніж одного результату, і буває, ці результати можуть
бути протилежними» [9, с. 101].
Як випливає з вищенаведеного, здійснюючи правосуддя,
суддя повинен при застосуванні
правових норм звертати увагу не
тільки на їх окреме тлумачення,
а й на їх застосування у сукупності,
підтверджувати судовим рішенням намір законодавця, покладений в основу праворегулювання
у певній сфері. Зв’язок правової
визначеності та легітимних очікувань у цьому процесі очевидний,
він реалізовується в тому, що відповідно до правової визначеності,
ознайомившись з правовими
нормами особа, має можливість
формувати свою поведінку, і цей
вибір поведінки зумовлений її легітимними очікуваннями – вона
розраховує на отримання певного правового результату залежно
від вчинених нею дій.
Прослідкувати такий взаємозв’язок можна на прикладі справи
Jokela v. Finland, де Європейським
судом з прав людини було встановлено порушення законних очікувань власника земельних ділянок
при проведенні процедури експропріації земель для суспільних
потреб. Належні заявнику земель-
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тичного обґрунтування вона залишається запозиченою і малозастосованою до права України. В той час
як порушення легітимних очікувань
в Україні трапляються непоодиноко.
При запозиченні іноземного терміна в таких умовах, коли його зміст
недостатньо зрозумілий і усталений, нерідко трапляється термінологічна плутанина. Так, і згадані
вище автори застосовують різні
назви одного поняття: це і легітимні, законні, розумні очікування
(О. Беляневич); обґрунтовані очікування (М. Оніщук, Л. Москвич); правова певність (С. Рабінович); правова визначеність (Ю. Матвеєва) тощо.
На зв’язок верховенства права,
правової визначеності та концепції «легітимних очікувань» звертала увагу Л. Москвич. Зокрема, вона
зазначала, що одним з елементів
принципу верховенства права
є правова визначеність, ключовим
складником якої є обґрунтованість
очікувань [7, с. 29]. Це означає
що правозастосування повинно
здійснюватись в контексті цілей
правового регулювання суспільних
відносин. Досліджуючи соціальну
ефективність права і його норм,
С. Пунченко писав: «У спеціальній
літературі загалом справедливо відмічається, що ефективність
права як соціально-духовного
регулятора суттєво відрізняється
від ефективності законодавства
як форми вираження права, способу існування правових норм,
оскільки ефективність права в названій якості означає реалізацію
ним свого соціального, духовного та іншого призначення в конкретному культурно-історичному
контексті; а ефективність законодавства як продукту діяльності держави – досягнення відповідності
між цілями держави, вираженими
в певних нормах, і реально отриманими результатами» [8, с. 197].
Аналізуючи «державу загального добробуту», у якій дотримано принцип верховенства права,
Б. Таманага стверджує, що судочин-
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місце раніше. У випадку, коли мова
йде про органи публічної влади,
вони здійснюють свої дії виключно
керуючись нормативними приписами, тому конфлікт з принципом
законності виключається. У випадку, коли мова йде про приватну
особу, їх правовідносини з іншими приватними суб’єктами ґрунтуються на засадах диспозитивності,
тому зміна поведінки можлива
як спосіб реалізації законного інтересу, однак такі дії мають бути
добросовісними. В обох випадках
така зміна рішень і поведінки, відхід від усталеної практики мають
бути належним чином обґрунтовані
з метою дотримання вимог концепції «легітимних очікувань».

.u

Формування концеції легітимних очікувань неможливе без
встановлення обмежень, оскільки діяльність державних органів
не може ставитись в залежність
від однієї тільки волі особи. Вбачається важ ливим зазначити,
що, зазвичай, легітимні очікування
не стосуються процесуальних особливостей діяльності органів влади
і порядку ухвалення ними рішень.
Концепція легітимних очікувань не
повинна вступати у конфлікт з можливістю змінити за певних обставин свою поведінку державним
органам, приватним особам, якщо
має місце обґрунтований і такий,
що ґрунтується на положеннях закону, відступ від практики, що мала
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ються на законі, очікуваннях особи,
з якими вона вступає у правовідносини, розраховуючи на реалізацію передбаченого законом
права. При цьому, вступаючи у правовідносини з органами, наділеними публічними функціями, особа
розраховує на отримання певного
результату з урахуванням практики діяльності органу у подібних
правовідносинах. У випадку вступу
у правовідносини особи з суб’єктом приватного права легітимні
очікування включають прогнозування зворотніх дій контрагента з урахуванням традиційних
для приватного права принципів
добросовісності, розумності, справедливості.
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ПОНЯТТЯ «ІНФРАСТРУКТУРА»
В КОНТЕкСТІ ЗАХИСТУ
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
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Досвід провідних країн НАТО
та ЄС свідчить, що захист критичної інфраструктури належить
до основних напрямів державної
політики з питань забезпечення
національної безпеки [1; 2].
За умов постійного зростання загроз об’єктам критичної інфраструктури, посилення терористичних
проявів, збільшення фактів пошкодження важливих об’єктів функціонування держави, кібервійн [3],
це питання постає все більш актуальним та потребує всебічного
і детального наукового вивчення.
Водночас наявна вітчизняна правова база не містить достатньо розроблений понятійно-категорійний
апарат в сфері, що вимагає аналізу
його наявного стану та пропозицій
щодо удосконалення.
Доцільно зауважити, що складно вживати заходи з організації
захисту критичної інфраструктури

без достатнього дослідження суті
і змісту понять «інфраструктура»,
«національна інфраструктура»
(«інфраструктура держави») та подальшого визначення на цій базі
її видів та формування відповідного понятійно-категорійного апарату і пропозицій з їх нормативної
імплементації.
Необхідно стверджувати, що наукова розробка та обґрунтування
таких хоча і нових для вітчизняної
нормотворчої практики, проте базових і основоположних елементів
у цій сфері, дали б змогу значно
спростити визначення самого поняття «критична інфраструктура»,
«об’єкт критичної інфраструктури»
та «захист критичної інфраструктури», що важливо при розробці
зазначеної наукової проблеми.
Перш за все, при проведенні семантичного аналізу терміна
«інфраструктура держави» слід ви-

ділити таку важливу змістовну одиницю, як «структура». В літературі
поняття «структура» трактується
доволі широко: це й сукупність
стійких зв’язків об’єкта, які забезпечують його цілісність та тотожність
самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних
зовнішніх або внутрішніх змінах
[4]; це й будівля, улаштування,
складання або взаєморозташування та зв’язок складових частин чогось [5]. Отже, поняття «структура»
може бути використане тоді, коли
є об’єкт. Але характерною ознакою
поняття «структура» можна назвати наявність стійких зв’язків між
її складовими частинами, що забезпечують її цілісність та основні
властивості при зовнішніх впливах
та внутрішніх змінах.
Поняття «структура» є близьким за суттю поняттю «система»,
яке у перекладі з грецької є цілим,
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У Законі України «Про оборону України» використовуються
такі терміни (без визначення таких
понять):
– інфраструктура в інформаційній сфері (ст. 3).
– об’єкти інфраструктури держави (абз. 6 ст. 9), до яких віднесені
морські і річкові порти, аеропорти
та аеродроми (посадочні майданчики), засоби зв’язку і радіочастотного ресурсу, комунікації.
– об’єкти національної економіки та державного управління
(абз. 7 ст. 9) [11].
Враховуючи спорідненість понять «структура» та «система»,
можна розглядати систему державного управління народним господарством (термін, визначений
п. 4 ст. 259 Господарського кодексу
України), як структуру державного управління народним господарством. Оскільки відповідно до
ст. 113 Конституції України Кабінет
Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої
влади, то по відношенню до такої
системи структуру державного
управління народним господарством можна розглядати і як підструктуру або інфраструктуру
державного управління народним
господарством.
Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» (абз. 24 ч. 1ст. 1)
запроваджений термін «спеціальн а со ц і а л ь н а і н ф р а ст ру к т у ра» і дається його визначення.
Така інфраструктура розглядається як сукупність об’єктів, розташованих в межах адміністративнотериторіальних одиниць (обласних,
районних, міських рад монофункціональних міст-супутників),
на територію яких поширюються
відповідні зони спостереження,
та призначені для забезпечення
життєдіяльності населення, яке
проживає в зоні спостереження.
Це, зокрема, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту, комунікацій-
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мунікаційних, з газо-, електроі водопостачання. Зустрічається
також визначення інфраструктури
як складові частини загального
устрою економічного та політичного життя, які носять підпорядкований допоміжний характер
у забезпеченні нормальної діяльності економічної або політичної
системи.
П р и ч и н у р і з н о м а н і т н о ст і
визначень інфраструктури можна
пояснити тим, що вона існує
на різних рівнях державної системи управління та економіки [9]. Залежно від цього рівня її значення,
тобто сутність, дещо різниться.
Так, можна виділити інфраструктуру економіки, соціальну, транспортну, інженерну, інформаційну,
воєнну, ринкову інфраструктури
тощо. Наприклад, інфраструктура
економіки визначається як сукупність галузей та видів діяльності,
які забезпечують виробництво
та господарство загалом і створюють для них загальний фундамент
або основу [10].
Незважаючи на те, що в Україні
на законодавчому рівні поняття
«інфраструктура» відсутнє, такий
термін в нормативних актах застосовується досить широко. Так, у ст. 1
Закону України «Про телекомунікації» зустрічається термін «інфраструктура кабельної каналізації
електрозв’язку», а в п. 2 ст. 3 – термін «виробнича та соціальна інфраструктура України», призначені
для задоволення потреб фізичних
та юридичних осіб, органів державної влади в певних послугах.
Законом України «Про Національну програму будівництва суден
рибопромислового флоту України
на 2002-2010 роки» (розд. І) уведений термін «берегова інфраструктура», яка включає навчальні
заклади, навчально-тренажерні
центри, науково-дослідні інститути,
морські рибні порти, суднобудівні
та судноремонтні заводи, сітков’язальні фабрики, рибопереробні
підприємства тощо».
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складеним з частин або з’єднанням. Відомо, що поняття «система» визначається як множина
елементів, які знаходяться у взаємодії між собою і утворюють певну
цілісність, єдність [6].
Як відомо, друга елементарна змістовна складова «інфра»
означає «під» та вживається у значенні розташування під чимось,
або нижче чогось.
Вперше «інфраструктура»
(infrastrukture) як поняття виникло в Англії в 1920-1928 рр. та застосовувалось в воєнній сфері,
де значило комплекс споруд для
забезпечення дій збройних сил.
Сьогодні загальний термін «інфраструктура», як правило, вживається
для визначення комплексу взаємопов’язаних обслуговуючих структур
або об’єктів, що становлять і забезпечують основу функціонування
системи [7]. Але на практиці поняття «інфраструктура» використовується у різних випадках з різним
формулюванням [8], або як сукупність систем обслуговування, головним завданням якої є забезпечення роботи виробництва та надання
різних послуг населенню, або як сукупність одиниць, діяльність яких
спрямована на забезпечення нормального функціонування національної економіки. Так, наприклад,
інфраструктура може розглядатися
як сукупність (комплекс) пов’язаних
між собою або структур та галузей
(виробничих або невиробничих),
їх підприємств та організацій,
сфер діяльності, або як сукупність
об’єктів, які забезпечують нормальне (або основу) функціонування будь-якої системи. Вона може
включати сукупність споруд, будинків, систем і служб, необхідних для функціонування галузей
матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності
суспільства. Інфраструктура розглядається і як капітальне обладнання,
яке використовується для надання
суспільно доступних послуг, у тому
числі транспортних та телеко-
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або можуть надаватися власником
інфраструктури об’єкта доступу
у користування замовнику на договірних засадах;
елементи інфраструктури об’єкта доступу – складові частини інфраструктури відповідного об’єкта
доступу, що надаються або можуть
надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних
засадах [19].
У нормативно-правових актах
Президента України також широко використовується поняття «інфраструктура», при цьому знову ж
без його визначення. Так, в Указі
Президента України від 1 квітня 2008 р. № 289/2008 «Про Цільовий план Україна – НАТО
на 2008 рік у рамках Плану дій
Україна – НАТО» використовуються такі терміни, як транспортна
інфраструктура, соціальна інфраструктура, військова інфраструктура, об’єктами якої є аеродроми,
морські порти і полігони.
У Посланні Президента України до Верховної Ради України «2000 рік. Україна: поступ
у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на
2000-2004 рр.» зазначається (п.2),
що сукупність таких систем національної економіки, як грошова,
фінансова, платіжна, податкова,
митна, банківська та інших, визначає економічну інфраструктуру
держави. У підрозділі «Розвиток
внутрішнього ринку» дається визначення «загальноекономічної інфраструктури», як сукупність транспортно-комунікаційних систем, зв’язку,
електропередач, енергетичних комплексів, комунально-побутових
об’єктів, системи утилізації відходів
і відновлення природи. У Розділі ІІІ
цієї Стратегії використовуються
також такий термін, як «прикордонна інфраструктура» (без його визначення), а у підрозділі «Стратегія наукової та промислово-інноваційної
політики» – «національна інформаційна інфраструктура», «агросервіс-
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Поняття «інфраструктура єдиної
транспортної системи» вводиться
Законом України «Про транспорт».
Вона призначена для надання
всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування
і технологічної підготовки вантажів
до транспортування, забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків
України, і має відповідати вимогам
суспільного виробництва та національної безпеки [18].
Наочним прикладом використання поняття «інфраструктура»
на рівні функціонування об’єктів інфраструктури є положення
ст. 1 Закону України «Про доступ
до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою
розвитку телекомунікаційних
мереж», де дається визначення
«інфраструктури об’єкта», а саме:
інфраструктура об’єкта будівництва – будинки, у тому числі
житлового фонду, будівлі, споруди
будь-якого призначення, опори
зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання
та водовідведення, вертикальні
труби-стояки, системи кабельних
коробів, трубопроводів, лотоків,
драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку
та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо,
що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування
замовнику на договірних засадах;
інфраструктура об’єкта електроенергетики – об’єкти електроенергетики, у тому числі опори
ліній електропередач, електричні
підстанції тощо, придатні для надання власником інфраструктури
об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;
інфраструктура об’єкта транспорту– виробничо-технологічні
комплекси і споруди авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського
електротранспорту, що надаються
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ні об’єкти житлово-комунального
господарства, мережі постачання
електроенергії, газу, тепла, води
та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв’язку тощо [12].
Такі терміни, як «виробнича, соціальна та інженерно-транспортна
інфраструктури» і «екологічна інфраструктура», використані в Законі України «Про Генеральну схему
планування території України»
(абз. 1 розд. І та розд. ІІ відповідно), в цьому ж розумінні вживається термін «національна екологічна
мережа» (абз. 1 розд. І) [13].
Використовується також термін «технологічна інфраструктура
об’єктів енергетики» (абз. 20 ст. 1
Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».
Об’єктами такої інфраструктури
визначені під’їзні автомобільні
шляхи, залізничні колії, склади,
золовідвали, шламонакопичувачі,
водопідвідні та водовідвідні канали, ставки-охолоджувачі, інші допоміжні споруди, розміщені за межами основної земельної ділянки
об’єкта енергетики [14].
У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»
використовується термін «інженерно-транспортна інфраструктура» як комплекс інженерних,
транспортних споруд і комунікацій
(п. 5 ст. 1) [15].
Такі терміни, як «інформаційно-комунікаційна інфраструктура»,
«спортивна, транспортна, медична
інфраструктури», використовуються у Законі України «Про Державну
програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік»
(пп. 2.4.1 і 4.3.2 відповідно) [16].
В абзаці 7 розділу ІІ Закону
України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»
використовується термін «національна інфраструктура», складовими якої визначено «державні
інформаційні ресурси» [17].
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апарату у сфері захисту критичної
інфраструктури.
Аналіз чинного законодавства
засвідчує досить широку практику
застосування терміна «інфраструктура» на законодавчому та підзаконному рівнях. Варто вказати,
що терміни «інфраструктура», «мережа», «ресурси», «об’єкти» часто
вживаються як синоніми, а інколи з ними ототожнюється поняття
«система», яке, як уже зазначалось,
є тотожним поняттю «структура».
Доцільно вважати, що така ситуація склалась у зв’язку із відсутністю
своєчасного визначення у вітчизняному законодавстві терміна «національна інфраструктура», що зобов’язало б застосовувати його
лише у конкретних випадках, встановлених законодавцем. Водночас
сьогоднішнє поширене вживання
поняття «інфраструктура» у різних
сферах функціонування держави
для характеристики, як глобальних,
так і локальних понять, на нашу
думку, вимагає здійснення умовного поділу поняття «інфраструктура»
за певними критеріями на різних
рівнях державної системи управління та економіки.
Пропонується ввести критерії
умовного поділу інфраструктури
за такими рівнями важливості:
рівень I (національний).
Інфраструктури, які забезпечують національну безпеку, створюють умови існування держави,
суспільства та економіки загалом.
Рівень II (галузевий).
Інфраструктури галузей народного господарства, які забезпечують діяльність у різних сферах
функціонування держави та економіки.
Рівень III (суб’єктний).
Інфраструктури суб’єктів господарювання, які забезпечують
функціонування певних галузей
народного господарства.
Рівень IV (об’єктовий).
Інфраструктури об’єктів, які є
власністю суб’єктів господарювання і забезпечують створення ма-
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Але визначення цих термінів
знову ж таки не наводиться.
У пункті 5 Кодексу газотранспортної системи, затвердженого
постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 р.
№ 2493 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 листопада 2015 р. за № 1378/27823), використаний термін «газотранспортна
інфраструктура» також без визначення його змісту [23].
У постанові Кабінету Міністрів
України від 28 липня 2003 р.
№ 1174 «Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки» в розд. ІІ
зустрічається поняття «ринкова
інфраструктура», яка включає
товарні біржі, торгові будинки,
виставкові комплекси, транспортні термінали, банківські та небанківські фінансово-кредитні
установи, венчурні компанії, сучасні системи зв’язку, інтеграції у міжнародне інформаційне поле [24].
У Розпорядженні Кабінету
Міністрів України від 21 листопада
2007 р. № 1021-р «Про схвалення
Концепції проекту Закону України
«Про національну інфраструктуру
геопросторових даних» використовуються такі терміни, як «інфраструктура даних», «інфраструктура геопросторових даних»
і «національна інфраструктура
геопросторових даних», але також
без визначення понять [25].
Якщо розглядати такі дані, як національні інформаційні ресурси,
то можна говорити про інфраструктуру національних інформаційних ресурсів.
Здійснивши аналіз вищенаведеного, можна зазначити, що сьогодні існують наукова та практична
проблеми, пов’язані із розумінням
суті і змісту та застосуванням понять
«інфраструктура», «національна інфраструктура» («інфраструктура
держави»), що в свою чергу впливає і на формування понятійного
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на інфраструктура та інфраструктура продовольчого ринку» [20].
У Посланні Президента України
до Верховної Ради України 2002 р.
«Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році» вже використовуються такі терміни, як:
– «інфраструктура виробничої
та підприємницької діяльності»
(п. 5.2);
– «сервісна та фінансова інфраструктура» (п. 2.4);
– «інфраструктури населених
пунктів» (п. 2.2);
– «транспортна і міська інженерна інфраструктури» (п. 3.1);
– «інфраструктура транспортування нафти, газу, аміаку» (п. 2.1).
Термін «інфраструктура» [22]
досить широко використовується
також в актах Кабінету Міністрів
України. Наприклад, у Державній
цільовій економічній програмі
«Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 20092013 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. № 447, використовується термін «інноваційна
інфраструктура», яка складається
з виробничо-технологічної, фінансово-економічної, нормативноправової, територіальної та кадрової підсистеми [21]. Широкий набір
«інфраструктур» використовується у Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України «Український
прорив: для людей, а не політиків»,
затвердженою постановою КМУ
№ 14 від 16.01.2008 р., а саме:
– спортивна, транспортна та соціальна інфраструктура (п. 1.6);
– інформаційно-комунікаційна, комунальна інфраструктури
(п. 3.1);
– інфраструктура сільських
територій, інфраструктури агропромислового комплексу, фінансово-кредитна та ринкова інфраструктура, дорожня інфраструктура
(п. 3.6);
– загальноєвропейська інфраструктура (розуміється транспортна мережа ЄС, розд. IV) [22].
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інфраструктуру галузей, суб’єктів
та об’єктів.
Під «національною інфраструктурою» пропонується розуміти
взаємопов’язану систему державного управління та інфраструктур
галузей народного господарства,
які забезпечують діяльність у різних сферах функціонування держави та економіки, національної
безпеки і оборони. До елементів
національної інфраструктури,
окрім системи державного управління та галузей економіки, доцільно віднести різного роду об’єкти,
матеріальні і нематеріальні ресурси, природні ресурси.
Врахування у подальших наукових дослідженнях та нормотворчій діяльності сутності
та змісту понять «інфраструктура»
та «національна інфраструктура»
сприятиме формуванню якісного та обґрунтованого понятійнокатегорійного апарату у сфері,
визначенню шляхів подальших
наукових досліджень та безперечно матиме позитивний вплив
на організацію захисту критичної
інфраструктури в Україні і на державну політику з питань забезпечення національної безпеки.
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ність інфраструктур другого рівня
(транспортну, зв’язку, енергетики
та ін.). В свою чергу галузеві інфраструктури повинні включати
суб’єкти господарювання, які володіють майном на правах власності або оренди для виробництва
матеріальних благ.
Як висновок можна зазначити,
що в Україні на законодавчому
рівні визначення «інфраструктури» відсутнє, хоча сам термін
в нормативних актах застосовується досить широко. Проаналізувавши практику його вживання, термін
«інфраструктура» пропонується
застосовувати для визначення
комплексу пов’язаних між собою
структур та галузей (виробничих або невиробничих), їх підприємств, установ та організацій,
а також об’єктів (в т. ч. споруд, систем і служб, обладнання тощо),
які забезпечують функціонування
певної системи загалом.
Найвищою за рівнем важливості для забезпечення функціонування держави є національна
інфраструктура. У загальному
вигляді національна інфраструктура має розгалужену мережу деревоподібного виду та включає
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теріальних благ, функціонування
їх систем тощо.
Проведений аналіз Законів,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади
дає підстави віднесення вжитих
к ласифікацій інфраструктури
до визначених рівнів важливості
в такому порядку:
– до першого рівня: загальноекономічна інфраструктура, виробнича, соціальна, ринкова, інноваційна, військова, прикордонна,
екологічна тощо.
– До другого рівня: енергетична, транспортна, дорожня, зв’язку,
агропромислового комплексу, медична, інформаційна, геопросторових даних, комунальна тощо.
– До третього рівня: міська, інженерна, сільських територій.
– До четвертого рівня: технологічна інфраструктура об’єктів енергетики, інфраструктура об’єкта будівництва, інфраструктура об’єкта
(доступу), інфраструктура об’єкта
транспорту.
Водночас потрібно розуміти,
що інфраструктура першого рівня,
для прикладу, загальноекономічна
інфраструктура, включає сукуп-
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«Елітарний»
(номенклатурний)
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правовий нігілізм

О. М. Тучіна
аспірантка Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

деструктивним соціальним феноменом. Такий вид правового нігілізму – це результат певної правової
деформації особливого носія такого нігілізму – представника владної
еліти на конкретному історичному
етапі розвитку суспільства.
Потреба у дослідженні «елітарного» (номенклатурного) правового нігілізму пояснюється особливою суспільною небезпечністю
такого явища, яка полягає, в першу
чергу, у тому, що зазначене явище
притаманне не пересічним суб’єктам, а представникам владної
та опозиційної еліти суспільства,
яка володіє широким колом повноважень щодо здійснення владновиконавчих функцій держави і можливостями впливу на всі прошарки
суспільства. А це може призвести до порушення прав та свобод пересічних громадян внаслідок корупції, популізму, демагогії
та протекціонізму. Представники
політичної еліти під час здійнення
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Нігілізм є однією із форм світосприйняття і соціальної поведінки.
Юридична енциклопедія трактує правовий нігілізм як напрям
політико-правової думки, який
відкидає соціальну цінність права
і культивує негативне ставлення
до нього. Як прояв громадської
думки нігілізм виник досить давно,
але найбільшого розповсюдження
набув у минулому столітті в Західній Європі, Росії; враховуючи історичну складову, значні прояви
його наявні і в Україні.
Правовий нігілізм може виникати у суб’єктів різного рівня
соціальної ієрархії, тому залежно
від індивіда, що є носієм правового нігілізму, виділяють окремий
та особливий вид – «елітарний» (номенклатурний) правовий нігілізм
(або «правовий нігілізм влади»,
«правовий нігілізм чиновництва»,
«відомчий правовий нігілізм»).
«Елітарний» (номенклатурний)
правовий нігілізм є, без сумніву,
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державно-владних повноважень
мають право приймати кардинальні, значні за обсягом рішення
у сфері правотворчості, виконавчорозпорядчій, контрольно-наглядовій сферах, а тому й наслідки прояву правового нігілізму тут є більш
небезпечними не тільки для окремої особи, а й для суспільства
та держави. Так, видання колізійних, а іноді й прямо протилежних нормативно-правових актів,
явища лобізму тягнуть за собою
нейтралізацію правових приписів
або «вибіркове» їх застосування
у власних відомчих чи групових інтересах [6, с. 107]. Прояви «елітарного» (номенклатурного) правового нігілізму породжують глобальні
непередбачувані наслідки для
суспільства і держави, гальмуючи
здійснення соціально-економічних
реформ та процеси розбудови демократичної, соціальної правової
держави і становлення зрілого громадянського суспільства.

бюлетень міністерства юстиції україни
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a

вання «елітарного» (номенклатурного) правового нігілізму в Україні
є історичні передумови – насамперед, перебування країни у складі
інших держав. Як зазначав Р. Салтиков-Щедрін: «суворість російських
законів пом’якшується необов’язковістю їх виконання». Представники сучасної еліти України історично успадкували зазначене явище
(правового нігілізму) від еліти
радянської доби. Так, за часів радянської доби домінував адміністративно-командний метод
управління, який не визнавав верховенства права; зазначені часи
характеризуються використанням
каральних можливостей права,
що цілком узгоджується із висловлюванням І. Канта: «Право може
слугувати як засобом обмеження
сваволі, так і засобом зневаження свободи людини» [16, с. 140].
Ідея законності і порядку за певних
обставин може бути використана
зацікавленими лідерами і владними структурами як привід для
застосування саме в порушенні
прав людини, як і в необхідній боротьбі зі злочинністю. Немає нічого найнебезпечнішого, ніж втілення в закон беззаконня [18, с. 524].
Певним стимулом розвитку явища
надалі слугували і перебудовні
процеси.
Такий сформований соціальнопсихологічний синдром представників сучасної еліти називають
«правовим менталітетом» – сукупністю усвідомлених та неусвідомлених настанов та схильностей
індивіда діяти, мислити, відчувати,
сприймати та осягати різноманітні
явища певним чином, оцінюючи
їх як позитивні чи негативні в державно-правовій сфері [19, с. 489].
Л. Макаренко звертає увагу на те,
що у правових явищах зберігаються і поглиблюються неповторні,
унікальні риси, зумовлені національними особливостями народів
[8, с. 32].
Тут необхідно згадати про існуючі думки, що на даний момент

om

.u

класифікуються: за юридичною
силою нормативно-правових актів,
які піддаються нігілізації представниками еліти (конституційний
«елітарний» нігілізм і «елітарний»
нігілізм, що стосується нормативно-правових актів підзаконного
характеру); за сферами правової
діяльності («елітарний» правовий
нігілізм у сфері правотворчості,
який сприяє появі неправових
законів та нормативно-правових
актів на кшталт лобіюванню законопроектів, вигідних певним
політичним кланам, або «елітарний» правовий нігілізм у сфері
правозастосування, який спотворює повсякденну практику застосування законів); за кількісним
складом носіїв (індивідуальний
або груповий – властивий, наприклад, певним парламентським
фракціям); за ступенем демонстративності (завуальований, який
прикривають гаслами «в інтересах
народу», «з метою пришвидшення
реформ» або цинічно-відкритий,
властивий переважно суспільній еліті державно-політичних
режимів авторитарного або тоталітарного типу); за рівнем функціонування представників владної
еліти у державному механізмі (нігілізм представників вищих державних структур, представників
регіональної еліти, представників
місцевої еліти); за характером
відношення до влади (нігілізм
правлячої або опозиційної еліти
суспільства); за соціальними сферами вияву (ідеологічний, психологічний, поведінковий – подаються
М. Бурдоносовою як компоненти
правового нігілізму [3, с. 58]).
Оскільки «елітарний» правовий
нігілізм як продукт соціальних відносин зумовлений багатьма причинами, необхідною умовою подолання є з’ясування таких причин
виникнення зазначеного явища
(має глибокі історичні, економічні
та соціальні корені).
Як зауважують наукові джерела,
першочерговою причиною існу-
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«Елітарний» (номенклатурний)
правовий нігілізм характеризується розмаїт тям форм проявів
у елітарному середовищі суспільства, які мають місце у всіх без винятку правових сферах діяльності
національної еліти. М. Цвік виділяє
такі форми прояву «елітарного»
правового нігілізму:
1) «війна законів», тобто видання суперечливих або таких нормативно-правових актів, що виключають один одного, невідповідність
законів конституції, а підзаконних
нормативно-правових актів – законам;
2) неузгодженість дій окремих
гілок влади у проведенні правової
політики;
3) підміна законності політичною, ідеологічною або прагматичною доцільністю;
4) свідоме недодержання
або невиконання правових приписів органами державної влади,
організаціями та громадянами;
5) порушення прав і свобод людини і громадянина;
6) неповага до правоохоронних органів, протидія їх законним
вимогам тощо [11, с. 546-547].
«Елітарний» (номенклатурний)
правовий нігілізм є як запереченням природних прав людини,
так і писаних (позитивних) законів, що наразі є звичним станом суб’єктів владних повноважень в Україні. Німецький філософ
В. Краус зазначав, що «нігілізм
убирається в найрізноманітніші
шати і криється там, де його навіть
і не підозрюють, й там, де він намагається вдавати свою протилежність» [17, c. 11-14]. Слід зазначити,
що іноді навіть боротьба за права
людини призводить до порушення
цих прав – наміри захистити одних
громадян, зміцнити правозаконність і правопорядок обертаються
лихом для інших [9, с. 46].
Таке розмаїття проявів «елітарного» (номенклатурного) правового нігілізму дозволяє поділити його на окремі різновиди, що
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рату, сподіваючись на свідомих
індивідів [17, c. 11-14]. Проте слід
зазначити, що і надмірна пасивність самих громадян, які не використовують реальні можливості,
надані законом з метою здійснення контролю за діями політичної
еліти, сприяє поширенню «елітарного» (номенклатурного) правового нігілізму.
Правовий нігілізм є несумісним
з принципами демократії, верховенства права, оскільки заперечує
закріплені Конституцією України
ідеї верховенства права, правового
закону, правової держави [1]. Подолання правового нігілізму – тривалий процес, який супроводжується зміною об’єктивних умов життя
суспільства, цілеспрямованою
ідеологічною, організаційною роботою, здійсненням комплексу соціально-юридичних заходів, серед
яких можна виділити наступні.
Важливим фактором сучасного
правотворення та державотворення у суперечливих умовах перехідної державності є «перепрограмування» існуючого правового
менталітету владної еліти суспільства, за рахунок підвищення правосвідомості та правової культури,
розвитку морально-вольових якостей особистості. І. Ільїн писав: «Чесним, законослухняним можна бути
лише за особистим переконанням,
внаслідок особистого рішення. Без
цього немає правосвідомості і лояльності…» [15, с. 182]. Професійна
правосвідомість та правова культура представників політичної еліти
суспільства є важливими чинниками механізму саморегуляції
їх професійної діяльності. Зазначена залежність сприяє поліпшенню спроможності представників
політичної еліти суспільства ефективно орієнтувати суб’єктів права
у різних правових ситуаціях, здійснювати правомірний вибір, приймати раціональні та законні, юридично
значимі рішення тощо [11, с. 534].
Необхідним є перетворення
принципу верховенства права

.u

державними органами, органами
місцевого самоврядування та представниками керівних кіл усіх рівнів
разом із відсутністю єдності і системності дій у стратегічних питаннях державно-правового будівництва також виступають важливою
причиною існування та поширення
«елітарного» (номенклатурного)
правового нігілізму.
Оскільки правовий нігілізм
є продуктом соціальних відносин,
він обумовлений багатьма чинниками, серед яких – поширення
популізму, політиканства, боротьби позицій та амбіцій; корупції;
злиття державної влади з великим
бізнесом, що висуває вирішення
кланових олігархічних інтересів на
перше місце щодо інтересів громадянського суспільства та особи.
Як слушно зауважує В. Шакун,
у діяльності правлячої еліти, особливо у законодавчій, має місце
і маніпуляція традиційними духовними, соціальними і християнськими цінностями в ім’я кланових
інтересів [13, с. 685]. Звертаючись
до філософії права, слід зазначити:
оскільки існування етносу, що розвивається в ізоляції від будь-яких
зовнішніх чинників, є неможливим, кожна окрема особа впливає
на оточуюче середовище та відчуває вплив оточуючого середовища
на собі. Існують гіпотези, що правовий нігілізм у суспільстві похідний від правового нігілізму влади
і породжений необхідністю пристосування суспільства до постійного порушення законів владою.
Виділяючи «нігілізм чиновництва»
(як вид нігілізму, який набуває сили,
коли через бюрократію, ієрархію
кар’єризму, егоцентричні прагнення та жадобу влади забуваються ідеали суспільного значення
та ваги, що може призвести до
втрати сенсу існування посадовців),
В. Краус наголошував про загрозу
виникнення «індивідуалістичного
нігілізму», який прагнутиме зруйнувати «бюрократичну машину»,
обійтися взагалі без такого апа-
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проблеми правового нігілізму
в країнах Західної Європи або
немає зовсім, або вона є незначною. Слід зазначити, що стабільність
правової держави залежить від стабільності економіки. В українському суспільстві потенційний носій
«елітарного» правового нігілізму не наділений інерцією старої
європейської законослухняності,
часто не володіє достатнім рівнем
почуття позитивної правової відповідальності та обов’язку, яке характерне для громадян західноєвропейських демократій.
Однією з вагомих причин розповсюдження як правового нігілізму,
так і його різновиду, що досліджується, є недостатньо розвинена
правова культура. Влучним є вираз,
що право ще не посіло належного місця у сфері індивідуальної
та колективної мотивації [4, с. 2-3].
Проте у випадку «елітарного»
(номенклатурного) правового нігілізму його носієм є особа, що більшою мірою знає закон та правові
вимоги, але цілеспрямовано його
порушує, оскільки такі вимоги є невигідними або порушують власні
переконання такої особи.
У той же час необхідно враховувати подекуди низький рівень
фундаментальної спеціальної
освіти представників владної
еліти, некомпетентність багатьох
державних та інших посадовців,
відсутність у них життєвого і практичного досвіду, що спричинено
порушенням принципів підбору
кадрів (формальне проведення
конкурсів на заміщення вакантних посад, протекціонізм тощо) –
що також є суттєвою причиною
поширення «елітарного» правового нігілізму [12, с. 10].
Деякі дослідники вважають,
що заплутаність законодавства
створює простір для волюнтаристських дій посадових осіб, владних
структур [14, с. 76]. Суперечливість,
недосконалість, колізійність чинного законодавства, що регламентує
порядок розподілу компетенції між
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бюлетень міністерства юстиції україни
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Істотним заходом також є вдосконалення кадрової політики
держави, удосконалення системи обов’язкової правової освіти
керівного ск ладу державних
та інших службовців усіх рівнів
на основі високоефективних сучасних освітніх програм юридичного спрямування для ліквідації
деформації їх правової свідомості
та підвищення правової культури.
Особливу увагу слід звернути на злиття державно-правової практики функціонування
суспільства і держави з наукою.
Наукові здобутки недостатньо використовуються у практиці діяльності сучасної владної еліти. Як зауважує президент національної
Академії правових наук В. Тацій,
«суб’єкти законодавчої ініціативи
досить часто не беруть до уваги
або прямо нехтують доробки юридичної науки» [10, с. 6].
Усі перераховані заходи подолання «елітарного» (номенклатурного) правового нігілізму мають відбуватися синхронно із подальшим
розгортанням та реалізацією започаткованих економічної, політичної, правової, судової, податкової
та інших реформ. Як зазначають наукові джерела, ці та інші шляхи боротьби внаслідок складності їх реалізації потребуватимуть зусиль
не одного покоління представників
державних структур і громадських
інституцій суспільств перехідного
типу [5, с. 13-14]. Насамкінець зауважимо, що у суспільстві, в якому існує
«елітарний» (номенклатурний) правовий нігілізм, неможливо побудувати бездоганний політичний устрій
лише шляхом складання розумних
законів, оскільки «елітарний» (номенклатурний) правовий нігілізм
завжди буде заважати їх якісному
втіленню.
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нулого року, але недостатньо
для країни, влада якої назвала
боротьбу з корупцією головним
пріоритетом. Покращенню позиції
України у світовому рейтингу сприяло просування антикорупційної
реформи, проте існуючому високому показнику сприйняття корупції
громадянами сприяє відсутність
дієвої судової системи (сподіваємося на продуктивність сучасної
судової реформи).
Відомий правозахисник, президент Гельсінського фонду прав
людини М. Новицький зазначав,
що «наші права і свободи – це щит,
який захищає нас, нашу людську
гідність від зазіхань з боку держави.
Права Людини захищають нас від
принижень і зазіхань на нашу гідність лише з боку одного, але найсильнішого порушника, тобто державної влади…» [2, с. 57]. Як вказує
Нобелівський лауреат М. Фрідмен,
«уряд необхідний для збереження
нашої свободи, проте завдяки концентрації влади в руках політиків,
він одночасно є загрозою свободі»
[20, с. 753]. Таким чином, вбачається необхідність створення дієвого
механізму контролю з боку громадянського суспільства за діяльністю
владної еліти на всіх рівнях її функціонування.
Удосконалення чинного законодавства з метою усунення
його суперечливості, неповноти, колізійності, особливо тих
нормативно-правових актів, що
регламентують питання компетенції та правового статусу керівного складу державних посадовців та місцевого самоврядування,
досягнення політичної злагоди
між представниками еліти різних
гілок, також є заходами подолання
«елітарного» (номенклатурного)
правового нігілізму.
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з декларативного на реально діючий принцип розвиненого громадянського суспільства. Як зазначає
Н. Ємельянова, правовий нігілізм
містить заперечення державою
права як свого самообмежувача
[7, с. 202-203]. Таким чином, принцип верховенства права є істотно
важливим для подолання явища,
що досліджується. Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Як стверджує В. Авер’янов, принцип верховенства права означає,
з-поміж іншого, підпорядкування
діяльності державних інститутів потребам реалізації та захисту прав
людини, забезпечення їх пріоритетності перед усіма іншими цінностями демократичного суспільства.
Французький дослідник Р. Леже
зазначає, що в сучасну епоху демократичні цінності та свободи,
які є їхнім неодмінним наслідком,
існують лише в тих державах, чиї
органи суворо підпорядковані
нормам права [21]. Вирішенням
такої проблеми є розробка наукової доктрини верховенства права
та умов її запровадження у вітчизняну правову систему.
Розв’язання проблеми корупції є визначальним фактором
у системі правових заходів подолання «елітарного» (номенклатурного) правового нігілізму.
За даними досліджень Індексу
сприйняття корупції, що проводяться Transparency International,
у світовому Індексі сприйняття
корупції (СРІ) за 2016 р. Україна
отримала 29 балів зі 100 можливих – на 2 бали більше, ніж ми-
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Генеза та роль
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принципу справедливості
в правотворчості сьогодення

Є. Є. Звонков
аспірант Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

зок між різними галузями права,
втілюючи основні правові цінності
в нормах права цих галузей. Відсутність належної синергії між напрямами права призведе до катастрофічних наслідків на цьому
етапі розвитку будь-яких відносин,
пов’язаних із юриспруденцією.
Принципи права не є відділеними від правозастосування, відтак покликані вирішувати і практичні питання. При вирішенні того
чи іншого конфліктного питання
сукупність правових приписів,
які порушено, може свідчити про
порушення правового принципу.
Це яскраво видно на прикладі
процесуального законодавства.
Справедливість, безперечно,
є одна із найважливіших засад
сучасного законодавства. Ключовою особливістю цього принципу є те, що цей принцип оціночний–
в тій чи іншій мірі. Ця особливість,
з одного боку, розкриває зазначений принцип з аксіологічної точки
зору (враховуючи його оціночний
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На сьогоднішньому етапі розвитку правової системи, як певного універсального регулятивного механізму, який набуває все
більшого значення у регламентації та регулюванні суспільних
відносин – принципи права мають
широкий спектр заcтосування,
реалізації, їх значення не може
бути недооцінено, як юридичною практикою, так і доктриною.
Сьогодні принципи права розглядаються корифеями правової
науки як своєрідні імперативні вимоги – базові нормативно-керівні
засади, якими повинен керуватися
законодавець. Норми Конституції України– базису вітчизняної
правової системи, можна назвати певними критеріями, через
які втілюються принципи права.
Засади, встановлені принципами
права, можна розглядати як орієнтир для правотворчості, інтерпретації та реалізації правових норм.
Також законодавець, закріплюючи
принципи права, встановлює зв’я-
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характер), а з іншого – відкриває чималий спектр для науковотеоретичних досліджень і роздумів.
Зміст цього принципу важливий
не тільки для осіб, які так чи інакше пов’язані з правом, а й для індивідів, які прямо не мають відношення до права і є суб’єктами,
що виникають при його застосуванні. Вивчення і дослідження напрацювань, які існують в інших сферах, і відповідна їх імплементація
у правову сферу можуть принести
позитивні наробки та результати.
Поняття «справедливість» може
трактуватися і з точки зору філософії, політології, філософії, економіки
тощо. І з цієї величезної кількості
інтерпретацій та трактувань необхідно вивести регламентацію поняття, яке могло бути сприятливим
для юридичної науки і практики.
Але основною проблемою поняття
«справедливість» є його абсолютна
оціночність– для кожного індивіда:
(навіть вужче – учасника тих або
інших правовідносин) справед-

бюлетень міністерства юстиції україни

dp

a

на тому, що право повинно бути
побудоване на засадах справедливості, а до законів, які вважаються не справедливими багатьма
особами – повинні бути внесені
правки або взагалі вони повинні
бути скасованими. Якщо більшість
буде вважати закон несправедливим – це може призвести до краху
держави або правителя.
Якщо справедливість в античні часи тлумачилась через призму філософії, то у Середньовіччі
розглядалась крізь призму релігії.
Справедливість розглядалась як теократичний інститут і часто стикалася із релігійними термінами,
наприклад – «праведність». Отже,
справедливістю детермінувалися дії та процеси, схвалені Богом
(церквою та монархом). Втім, відбувалися численні спекуляції цим
терміном, особливо до перекладу Біблії Мартіном Лютером на
німецьку мову. Справедливість розглядалася під призмою так званої
теорії волі Бога (або теорії наказу
Бога – Divine command theory) [5].
Людині у цій теорії відводилась
роль статиста – вона не могла нічого змінити, бо категорії справедливості, добра, зла, чесності визначені
силою, яка знаходиться поза волею
та розумінням індивіда. Особа може
тільки підкоритися волі – фаталізм
середньовіччя у «повному обсязі» [6]. Але все ж таки, ближче
до епохи Відродження з’являються
нові трактування уявлень про справедливість.
Під впливом стоїцизму природне право для римських юристів виявилось ідеальним правом. Завдяки такому ідеалістичному підходу
було створено абстрактну систему
права, яка складалася з інститутів
і принципів. У праві категорія
«справедливість» набула значення
«justitia». Поняття «aequitas» використовувалося римськими юристами для протиставлення iniquitas
(несправедливості) – правовій
ситуації, яка суперечить справедливості [7].

om

.u

монії – людини, природи, держави.
Він визначав справедливість як
складову вищої, природньої справедливості, яка пов’язана нерозривно із гармонією та Всесвітом
[3]. Мислитель зазначав, що коли
людина знаходиться на «правильному» місці або на «правильному» шляху, роблячи все найкраще
для блага інших, навзаєм отримує
те, на що така особа заслуговує.
Отже, це і є гармонія – справедливість. Хоча він вважав, що філософи та мислителі повинні керувати усіма ланками влади, бо тільки
вони можуть у повній мірі розуміти,
де добро, а де зло – створюючи
таким чином ідеальну гармонію.
Не дивлячись на нерозумність
цього твердження, декілька разів
мислителі все ж займали керівні
посади – хоча до розквіту держави
це не призводило. У своїх останніх
працях філософ розглядав питання
«божественної волі» – тільки боги
можуть судити про правильність чи
хибність тої чи іншої дії. Цей напрям знайде своє фундаментальне
відображення у Середні віки.
Арістотель, один із провідних
мислителів, поділяв справедливість
на два види – справедливість природну і справедливість, яка встановлена законом [4]. Він чітко
розділяв ці поняття і зазначав, що
законна справедливість повинна мати своєю основою справедливість природну, але з поправкою
на інтереси державні та інтереси
більшості.
Тобто, узагальнюючи, справедливість (встановлена законом)
за Арістотелем – це суб’єктивно
визначена категорія, яка збігається
з уявленнями більшості людей про
справедливість (добро та зло), але
з поправкою на загальний інтерес
(інтерес держави). Мислитель дійшов висновку, що поняття справедливості в уявленні тієї чи іншої
особи відрізняється від уявлення
у законодавця – і це є об’єктивно
необхідним, задля захисту та розвитку держави. Але він наполягав

co
i.c

ливість буде мати своє власне поняття, яке може частково чи повністю відрізнятися від інтерпретації
цього самого поняття в іншої людини (учасника цивільних правовідносин). І яка із запропонованих
позицій буде правильною?
Для якісного функціонування
оціночних принципів необхідне
встановлення на законодавчому рівні та закріплення у судовій
практиці критеріїв, за якими буде
можливо встановити ступінь відповідності юридичного факту конкретному оціночному принципу.
Ще з давніх часів понят тя
«справедливість» було нерозривно
пов’язане із поняттями добра і зла,
тобто справедлива норма повинна
відповідати суб’єктивному поняттю
добра і моральності (інститут природного права). Але з виникненням
держави як соціального інституту
з’являється необхідність встановлення і закріплення уявлень про
справедливість і мораль у правових нормах. На ранніх стадіях
становлення інституту держави
ці уявлення і слугували основним
джерелом права [1]. Не дивлячись на те, що добро та зло дуже
«зручні» поняття для визначення
того чи іншого явища та встановлення його моральності/аморальності – для держави, керування
цими уявленнями не є оптимальним для розробки законодавства.
Державний інтерес та безпека не
мають нічого спільного із суб’єктивними уявленнями однієї особи
про поняття добра і зла. В античні
часи реалії ефективного правління
державою (чи містом-полісом) вимагали від компетентної особи дій
та рішень, які не мали нічого спільного навіть з тогочасними уявленнями про справедливість, не кажучи вже про сучасні. Тому довгий час
вчення про справедливість мали
виключно філософський та міфологічний напрями [2].
Платон у своїх працях розглядає справедливість як один
із невід’ємних елементів гар-
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дивіда. Хоча деякі із представників
утопічних теорій пов’язували категорію «справедливість» із їхніми
уявленнями про «ідеальне місто»,
«ідеальну країну» тощо. У правовій
сфері категорія «справедливість»
була введена в обіг природною
школою права та їхніми уявленнями про «справедливе право»
та «право для людей», які виникли
під впливом ідей гуманізму. У сучасний правовий обіг принцип
справедливості імплементувався
разом із принципом верховенства права – як керівні принципи
та засади при розробці та введені
в законодавство будь-якої норми.
Хоча європейський законодавець
не визнає термін «оціночний принцип», але будь-яка норма приймається із урахуванням принципів
справедливості і верховенства
права – трактуючи їх під призмою
інших принципів, або конкретних
правових норм та постулатів.
Головним проблемним питанням принципу справед ливості безперечно є те, що категорія «справедливість» історично
не була пов’язана ні з юриспруденцією, ні з економікою. Ця категорія завжди детермінувалася
крізь уявлення індивіда та соціуму про добро та зло, в значній
мірі під призмою релігії. Справедливість, як загальноприйнятне
соціальне явище, не може відповідати завданням, покладеним
на цивільне право, враховуючи
його специфіку. Але жодна сучасна
правова країна не може приймати
закони, не керуючи зазначеними
категоріями. Законодавцю необхідно знайти баланс між інтересом
держави, суспільства та розумінням принципу «справедливість»
соціумом.

.u

Павел – зазначав, аналізуючи
Дигести Юстиніана, що будь-яка
норма природнього права апріорі
є справедливою і доброю, бо така
норма, по суті, є відображенням
волі соціуму, і тому в їх розумінні
буде «правильною» і «необхідною»
в регулюванні суспільних відносин
[8]. Згодом категоріальні поняття «добро» та «справедливість»
ототожнюються, трансформуються
в одну категорію «природня справедливість» або «справедливість».
Тобто право від природи справедливе – тому, що добре (відповідає
уявленням про добро) [9].
Категоріальний поділ, даний
Арістотелем, щодо понять «справедливість» та «справедливість
від держави» (правова справедливість) був більш вдалим для свого
часу. Погляди природньої школи
права на той час видавалися досить
утопічними і перетиналися із концепціями «ідеального» права, міста,
країни й не відповідали, на жаль,
реаліям [10]. Арістотель запропонував концепцію і поділ, які були
доволі практичними для реалізації, реально розрізняли інтереси індивіда, соціуму та держави
і не спекулювали суб’єктивними
уявленнями про «добро» та «зло».
Категорія «правова справедливість» використовується багатьма сучасними вченими, і деякі
країни Європи, зокрема, Англія,
використовують в юридичному
обігу поняття «легальна справедливість», а не справедливість.
Історично склалося так, що категорія «справедливість» була
дуже дискусійним та суб’єктивно
детермінованим питанням. Генеза терміна «справедливість»
пов’язана з релігією, філософією
та світоглядними уявленнями ін-
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Англійська правова система
ще у Середньовіччі встановила
своєрідний прототип принципу
справедливості. Через потребу
вести багаторічні бойові дії англійські дворяни вимушені були залишати свої землі під керівництвом
сторонніх осіб (жінки не мали
права керувати та розпоряджатися
власністю самі). Після повернення дворян з війни до своїх земель
нерідко виникали спори із управителями з приводу їхніх дій. Міські
та Королівські суди, маючи багато
подібних позовів та рішень по них,
стали закріплювати ці рішення на
законодавчому рівні – роблячи
їх обов’язковими для виконання. Так, управитель повинен був
«по совісті» керувати залишеними
йому для догляду маєтками, що
стало початком зародження права
довіри та деяким чином принципу
добросовісності. Канцлер короля, трактуючи особливо важливі
рішення і закони, зазначав, що
вони діють за «правом справедливості» – тобто рішення вищої судової інстанції (фактично короля)
є справедливим.
Формування та закріплення категорії «справедливість» почалося
у часи Римської імперії під впливом
поглядів філософів античної Греції.
Ці погляди з плином часу трансформувалися у школу природнього права – основною доктриною
якої стала ідея походження права
від самої природи, а не від волі
держави – природа сама може
встановлювати закони, які будуть
закономірними і правильними для
соціуму. Трансформуючи погляди
Арістотеля, вони визначили, що будьякий закон чи норма повинні бути
«добрими» та «справедливими».
Один із юристів Давнього Риму –
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призначення

Призначення
Ліщина Іван Юрійович

a

заступник Міністра юстиції України –
Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

.u

розпорядження КМУ від 04.10.2017 №693-р; наказ МЮУ від 06.10.2017 № 3949/к

Кучер Володимир Іванович

завідувач Сектору мобілізаційної роботи

om

наказ МЮУвід 04.10.2017№ 3897/к

Тимофєєва Ганна Олегівна

начальник Управління державних закупівель, договірної роботи
та взаємовідносин з державними підприємствами

co
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наказ МЮУ від 02.10.2017 № 3843/к

Бунчак Романа Романівна

заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби –
начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції
в Івано-Франківській області

dp

наказ від 05.09.2017 №3411/к
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Призначення
Свіренюк Олександр Олександрович

.u

наказ від 08.09.2017 №3452/к

a

начальник Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

Мазур Роман Романович

перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області

om

наказ від 14.09.2017 №3549/к

Вольф Олександр Леонідович

заступник начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної виконавчої служби –начальник Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції
у Київській області

co
i.c

наказ від 29.09.2017 №3832/к

dp

Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України

55

призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо

.u

17 листопада

a

з Днем народження!

dp

co
i.c

om

Шановний Олександре Миколайовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності,
міцного здоров’я і удачі в усіх починаннях.
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Олійник
Олександр Миколайович
Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки
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вітаємо

з Днем народження!

.u

15 листопада

a

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

om

директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктора юридичних наук, професора,
академіка НАПрН України, заслуженого юриста України, члена наукової ради
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

19 листопада

Мірошниченка Анатолія Миколайовича

co
i.c

члена Вищої ради юстиції, доктора юридичних наук, професора кафедри земельного
та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

24 листопада

Акуленка Віктора Івановича

провідного наукового співробітника відділу міжнародного права і порівняльного правознавства
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук,
професора, члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

dp

З повагою
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

57

призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!
11 листопада

a

Ковальову Нелю Станіславівну

.u

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

17 листопада

om

Гайду Андрія Ігоровича

начальника Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

29 листопада

Григор’єву Людмилу Миколаївну

co
i.c

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Полтавській 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
2 листопада

Марчук Наталію Іванівну

a

з Днем народження наших колег!

.u

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

3 листопада

Костишин Наталію Олексіївну

om

директора Червогорадського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

4 листопада

Сухомлина Євгена Михайловича

в. о. директора Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

co
i.c

5 листопада

Руденка Анатолія Миколайовича

директора Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

6 листопада

Мінтенка Сергія Георгійовича

dp

директора Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

59

призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо
8 листопада

a

з Днем народження наших колег!
Бартиша Валентина Івановича

.u

заступника директора Кам”янець-Подільського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

9 листопада

om

Красовського Дмитра Юрійовича
начальника організаційного управління
Координаційного центру з надання правової допомоги

9 листопада

co
i.c

Філюка Станіслава Сергійовича

головного спеціаліста відділу запобігання корупції
Координаційного центру з надання правової допомоги

9 листопада

Фучко Ларису Михайлівну

dp

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Закарпатській області

9 листопада

Черчатого Олександра Івановича

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Полтавській області
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо
10 листопада

Микитина Ігоря Йосифовича

a

з Днем народження наших колег!

.u

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

12 листопада

om

Лісову Ірину Володимирівну

директора Гайсинського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

14 листопада

co
i.c

Сандула Віктора Миколайовича

заступника директора Регіонального центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області

18 листопада

Бєлобородову Тетяну Анатоліївну

dp

головного спеціаліста відділу інформування громадськості
Координаційного центру з надання правової допомоги

20 листопада

Рудих Юрія Андрійовича

директора Третього київського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

61

призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо
24 листопада

a

з Днем народження наших колег!
Фещенко Віту Вікторівну

.u

начальника юридичного управління Координаційного центру з надання правової допомоги

25 листопада

Ємельяненко Марію Сергіївну

om

заступника начальника відділу інформування громадськості
Координаційного центру з надання правової допомоги

26 листопада

Сторчака Сергія Олександровича

co
i.c

директора Вознесенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

28 листопада

Мірошниченко Катерину Миколаївну
заступника директора Шосткинського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

dp

30 листопада

Єлисєєву Марину Ігорівну

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Херсонській області
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З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги,
редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

бюлетень міністерства юстиції україни

ПЕРЕЛІК

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у жовтні 2017 року

om

Наказ від 18.10.2017 № 3222/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 02 червня 2014 року № 864/5
Дата та номер державної реєстрації 24.10.2017 № 1296/31164

Наказ від 19.10.2017 № 3232/5

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 січня 2017 року № 200/5

co
i.c

Дата та номер державної реєстрації 20.10.2017 № 1279/31147

Наказ від 19.10.2017 № 3233/5

Про затвердження Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет
Дата та номер державної реєстрації 20.10.2017 № 1280/31148

Наказ від 31.10.2017 № 3363/5

dp

Про внесення змін до Порядку допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту
та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату
Дата та номер державної реєстрації 01.11.2017 № 1335/31203

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

63

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: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 512.
Офіційний сайт: http://pravinform.gov.ua
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