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приватного виконавця:
чого чекати?

С. В. Шкляр
заступник Міністра юстиції України
з питань виконавчої служби
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ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ Є ФІНАЛЬНОЮ СТАДІЄЮ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ,
А ЗВІДТИ – НЕВІД’ЄМНОЮ СКЛАДОВОЮ ПРАВА КОЖНОГО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ.
ВІДСУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ
ЗАГРОЖУЄ СУТНОСТІ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗГЛЯД СУДОМ.
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Необхідність у комплексній реформі примусового виконання рішень
судів та інших органів виникла через надзвичайно низькі показники
виконання судових рішень, а також низьку мотивацію праці державних
виконавців.
2 червня 2016 року Верховна Рада прийняла закони «Про органи
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень
інших органів» та «Про виконавче провадження», які були розроблені
Радою по судовій реформі при Президентові України та Міністерством
юстиції і спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів
та осіб, які здійснюють примусове виконання. 5 січня 2017 року набули
чинності відповідні положення цих законів, які дають початок функціонуванню інституту приватних виконавців.
Отож покладено старт новій юридичній професії: приватним виконавцям надано статус суб’єкта незалежної професійної діяльності,
вони будуть функціонувати поруч із державною виконавчою службою
та виконувати функції з примусового виконання рішень судів та інших
органів.
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бюлетень міністерства юстиції україни

Як стати приватним виконавцем
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ СТАТИ ПРИВАТНИМ ВИКОНАВЦЕМ, ГРОМАДЯНИНОВІ УКРАЇНИ НЕОБХІДНО ДОСЯГТИ ВІКУ 25 РОКІВ,
МАТИ ВИЩУ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ НЕ НИЖЧЕ ДРУГОГО РІВНЯ ТА СТАЖ РОБОТИ У ГАЛУЗІ ПРАВА НЕ МЕНШЕ ДВОХ РОКІВ.
КАНДИДАТИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЦИМ ВИМОГАМ, ПОВИННІ ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОЙТИ КУРС НАВЧАННЯ
ТА СКЛАСТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ.

a

З моменту схвалення двох профільних законів Мін’юстом зроблено величезний обсяг роботи
для підготовки до запуску професії: прийнято низку підзаконних актів, що мають забезпечити
діяльність приватних виконавців,
розроблено та узгоджено програму навчання кандидатів у приватні
виконавці, запущено нове програмне забезпечення для складання іспиту, напрацьовано базу
питань для іспиту, які розроблялися та рецензувалися знаними
українськими та міжнародними фахівцями, створено Єдиний
реєстр боржників, проведено ряд
публічних заходів з інформування професійної спільноти щодо
реформи, організовано попередні
тренінги для охочих спробувати
скласти кваліфікаційні іспити.
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юстиції списки перших двох наборів
слухачів та оголошено дати початку їхнього навчання – це 27 лютого
та 3 квітня 2017 року відповідно.
Після проходження навчання
та стажування охочі стати приватними виконавцями повинні скласти
кваліфікаційний іспит, який буде
організовано Мін’юстом.
Кваліфікаційний іспит пройде
у вигляді автоматизованого анонімного тестування, складатиметься
з 3 блоків питань і триватиме
4,5 години. Особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, отримує
посвідчення приватного виконавця.
Наявність посвідчення, страховки
та відповідно обладнаного офісу
дають підставу для внесення особи
до Єдиного реєстру приватних виконавців, після чого вона може
розпочинати свою діяльність.
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Також до кандидатів висувається вимога щодо проходження стажування, втім від нього звільнені
особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця,
адвоката, нотаріуса, арбітражного
керуючого не менше одного року
або помічника приватного виконавця не менше двох років.
Навчання осіб, які хочуть стати
приватними виконавцями, проходитиме в Інституті права та після
дипломної освіти Міністерства юстиції України. Інститутом розроблено
та погоджено План навчальних курсів, відповідно до якого загальний
строк навчання становить 23 дні.
З грудня минулого року приймаються документи кандидатів у приватні
виконавці для проходження навчання. На сьогодні сформовано та опубліковано на сайті Міністерства

dp

З самого початку реалізації реформи Міністерство юстиції тісно співпрацювало
з іноземними колегами та експертами для того, щоб нова система відповідала
стандартам кращих європейських та світових практик.

Чому ця служба має бути ефективнішою

Чому ефективніша – перш
за все, через конкуренцію – рушійну силу прогресу. Буде конкуренція
не тільки між державними та приватними виконавцями, а також
у приватних виконавців між собою.
Це сприятиме скороченню термінів виконання, зниженню витрат,
покращенню якості та сервісу обслуговування стягувачів.

Запровадження інституту приватних виконавців сприятиме
значному збільшенню кількості
фактично виконаних рішень, створенню додаткових робочих місць,
зменшаться видатки державного
бюджету на фінансування органів
ДВС, будуть усунені корупційні
ризики під час примусового виконання рішень за рахунок встанов-

лення чіткої та прозорої системи
контролю.
До речі, корупційні ризики будуть усунені не лише за рахунок
ретельного контролю за приватними виконавцями, а й за рахунок
належної мотивації праці. Для приватних виконавців передбачена
винагорода у розмірі 10% від стягнутої суми. Можлива також додат-
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тема номера
пинення або втрати свідоцтва
на право займатися діяльністю
приватного виконавця. Крім того,
Дисциплінарна комісія, що буде
створена за участі представників
Асоціації, пильно стежитиме за
діяльністю приватних виконавців
та контролюватиме усі можливі
зловживання з боку не досить
чесних представників професії.
Нагадую, що кожен приватний
виконавець нестиме персональну
дисциплінарну, адмін істративну
та кримінальну відповідальність
за свої дії.

a

Щодо контролю за приватними
виконавцями, то такі функції наразі
покладені на Міністерство юстиції
України. Мін’юстом створені тимчасова кваліфікаційна та тимчасова
дисциплінарна комісії. Проте підконтрольними Мін’юсту приватні
виконавці будуть тимчасово.
З часом буде утворена Асоціація приватних виконавців України, членство у якій є обов’язковим
для усіх приватних виконавців
за законом. У Асоціації буде свій
кодекс професійної етики, порушення якого вестиме до призу-

.u

кова винагорода приватним виконавцям з боку стягувача за згодою
сторін.
Новий закон зацікавив також
і державних виконавців. Якщо раніше із зарплатнею 2400 грн вони
часто йшли на зговір із боржником про невиконання рішення
або затягування процесу, то зараз
державні виконавці фінансово мотивовані цього не робити. З жовтня 2016 року державні виконавці
отримують винагороду у розмірі 2%
від стягнутої суми, плюс 0,5% для
керівника ДВС і його заступників.
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Досвід інших країн
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Запровадження інституту приватних виконавців – це не українське «ноу-хау», це апробована у світі модель,
яка вдало працює в багатьох країнах. Наприклад, в країнах Балтії, Франції та Королівстві Нідерландів діють суто
приватні системи, де виконання судових рішень повністю покладається на приватних виконавців. В інших державах, таких, як Великобританія, Болгарія, Польща та багато інших країн Європи, діють змішані системи, в яких
державні виконавці співіснують із приватним та досить ефективно виконують функції виконання.
Сьогодні існує певний тренд переходу від державного до приватного виконання,
принаймні в країнах Європи, що довів свою ефективність покращеними показниками
виконання судових рішень. Тому не треба боятися такого зрушення.
Ми активно вивчали досвід і тих, і інших груп країн та наразі певні, що в Україні
обрано перспективну модель, яка має усі шанси на успіх.
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сучасна юстиція україни

Міністерством юстиції

co

проведено першу відкриту Колегію
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17 лютого під головуванням Міністра юстиції України Павла Петренка пройшла перша відкрита Колегія
Мін’юсту за участю представників всіх структурних підрозділів органу. Було підбито підсумки роботи
міністерства у 2016 році та затверджено Стратегічний план роботи Мін’юсту на найближчі 3 роки.
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«Це перша колегія, яка проходить з повною відкритістю, публічно із запрошенням представників
громадянського суспільства та міжнародних організацій. Ми сьогодні підбиваємо підсумки роботи
Мін’юсту за 2016 рік і визначаємо стратегічний план
роботи органу на 2017-2019 роки», – зазначив під
час виступу Міністр юстиції Павло Петренко.
За його словами, стратегічний план діяльності
Мін’юсту був розроблений вперше в сучасній історії
органу виконавчої влади. Цей документ стане дорожньою картою для кожного співробітника системи
юстиції у реалізації тих змін і реформ, які стосуються
мільйонів українців.
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«ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ, ЯКЕ МИ ПЕРЕД СОБОЮ ПОСТАВИЛИ –
ПОВЕРНЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ Й ЗАКОНУ В КОЖНУ ДОМІВКУ.
ПЕРЕДОВСІМ, ЦЕ ОБІЗНАНІСТЬ КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ
У СВОЇХ ПРАВАХ І УМІННЯ ЗАХИЩАТИ ЇХ», –
НАГОЛОСИВ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ.
Він поінформував присутніх, що за останні кілька
років було фактично демонтовано стару радянську
систему органів юстиції: удвічі скорочено бюро-

бюлетень міністерства юстиції україни
всіх учасників рейдерських оборудок. Кількість скарг,
яка надходила до Мін’юсту до прийняття антирейдерського закону, була в 10 разів більшою, ніж нині.
За неповні 4 місяці роботи закону було отримано
трохи більше 50 скарг. У минулому році таких скарг
було понад 1000, а у 2013-му – більше 3600.
Та чи не найбільшим викликом перед Мін’юстом
минулого року був запуск реформи пенітенціарної
системи.

‘
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«ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА ОТРИМАЄ
ЛЮДСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ, БУДЕ ДЕМІЛІТАРИЗОВАНА,
А ЛЮДИ, ЯКІ ОСТУПИЛИСЯ І ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН,
ОТРИМАЮТЬ ШАНС НА ПОВЕРНЕННЯ
ДО НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ.
А ЦЕ МАЙЖЕ 60 ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ», –
СКАЗАВ ПАВЛО ПЕТРЕНКО.

‘

Було зроблено перші кроки зі зміни організаційної структури, проведені сотні конкурсів на відтепер
вже цивільні посади в системі пробації та виконання покарань, запроваджено практику проходження
поліграфа керівниками та інспекторами, які приходять у нову систему.
Очільник Мін’юсту також представив Стратегічний
план роботи Міністерства юстиції на 3 наступних роки.
Серед пріоритетів – забезпечення верховенства права.
«У цьому напрямку головним є розвиток системи
безоплатної допомоги людям, які не мають можливості найняти адвоката. Кожен громадянин має право
на правовий захист, закріплений Конституцією, не залежно від свого майнового стану», – зауважив він.

i.c
om

кратичний апарат, завершено структурну реформу
відомства та забезпечено набір нових кадрів через
системи відкритих конкурсів.
Так само було ліквідовано майже 500 радянських
районних управлінь юстиції. За рахунок економії коштів було розширено систему безоплатної правової
допомоги.
«Зараз Україна має найбільш розгалужену і прогресивну систему безоплатної допомоги. Майже 500 бюро
правової допомоги функціонують по всій країні. У цих
бюро працюють адвокати і юристи, які раніше не
мали досвіду роботи на державній службі. Це люди,
які прийшли за новою філософією конкурсних доборів. Про правильність рішення щодо розвитку системи правової допомоги говорить той факт, що кожного місяця 60-70 тисяч українців приходять до цих
бюро, отримують безкоштовні консультацію та захист
у суді», – заявив Павло Петренко.
Також важливим блоком роботи є розбудова анти
корупційних органів та запуск системи електронного
декларування. Міністерство юстиції безпосередньо
було залучено до створення та запуску системи елект
ронного декларування.
«Минулого року електронне декларування нарешті стало реальністю. Понад 100 тисяч посадовців
подали електронні декларації, які є в загальному доступі і забезпечують максимальну прозорість системи
звітності і контролю громадськості за державними
службовцями», – сказав очільник Мін’юсту.

co

РАЗОМ З ТИМ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
ЗАВЕРШИЛО ПЕРЕДАЧУ НЕ ВЛАСТИВИХ ЙОМУ
ФУНКЦІЙ З РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОСТІ ТА БІЗНЕСУ
МІСЦЕВИМ ОРГАНАМ ВЛАДИ ТА НОТАРІУСАМ.

dp

За минулий рік понад 10 тисяч представників само
врядування почали надавати ці послуги, а поняття
«черги» та «хабарництво» фактично відійшли в історію.
Уперше за роки незалежності держава стала на
захист приватного бізнесу. Минулого року, завдяки
системі оперативного реагування на протиправні
дії рейдерів, Комісія з розгляду скарг на дії державних реєстраторів при Міністерстві юстиції врятувала
від незаконного захоплення понад 500 підприємств.
«Це і великі компанії з іноземними інвестиціями,
це і малий бізнес, і прості українські громадяни, які
ставали жертвами рейдерів», – додав Міністр юстиції.
Разом з тим був прийнятий антирейдерський
закон, який ввів реальну відповідальність у вигляді
строку до 10 років зі спецконфіскацією майна для
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новини
приватних виконавців. Вони конкуруватимуть як із
державною виконавчою службою, так і між собою, що
приведе до покращення якості сервісів у цій сфері.
Законами усунено корупційні ризики та забезпечено
належну мотивацію праці як державних, так і приватних виконавців.

‘ ‘

a

«МИ СТВОРИЛИ ВСІ УМОВИ, ЩОБ СИСТЕМА
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ СТАЛА ЯКІСНО ІНШОЮ:
ЩОБ З’ЯВИЛАСЯ КОНКУРЕНЦІЯ,
ПРИЙШЛИ ФАХОВІ ЛЮДИ, ЩОБ ЗНАЧНО КРАЩЕ
ПОЧАЛИ ПРАЦЮВАТИ ДЕРЖАВНІ ВИКОНАВЦІ
І ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ СВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИВАТНІ.
ТОМУ МИ НЕ ПРОСТО БУДЕМО ОЧІКУВАТИ
ІСТОТНОГО ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ
РІШЕНЬ – МИ БУДЕМО ЇХ ВИМАГАТИ», –
СКАЗАВ СЕРГІЙ ШКЛЯР.
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Другим важливим напрямком стратегії є мінімізація корупційних ризиків і поліпшення бізнес-клімату.
Ще одним вкрай важливим напрямком є підвищення правової обізнаності громадян та запуск всеукраїнського проекту «Я маю право», який зачепить
питання захисту прав українців у сфері правосуддя – спілкування з поліцією, прокуратурою і судами.
Мін’юст виступатиме адвокатом українців, роз’яснюватиме їхні права і через центри безоплатної правової допомоги доноситиме інформацію про можливість захистити себе від свавілля чиновника.
«Кожен українець отримає дуже серйозний інструмент у вигляді знань про свої права і можливості
захистити їх. Це основний пріоритет Міністерства
юстиції», – додав Павло Петренко.
Четвертим пріоритетом роботи Мін’юсту цього року
є подальша інституційна розбудова органів юстиції.
Заступник Міністра юстиції з питань державної
реєстрації Павло Мороз у свою чергу більш детально
поінформував присутніх про антирейдерські ініціативи Мін’юсту.
«Я систематично зустрічаюся з представниками
бізнесу та іноземних інвесторів. І на питання, який
ключовий фактор впливає на рішення про вклад коштів в країну, ми завжди отримуємо одну відповідь:
на 90% впливає захист права власності! Саме тому
Мін’юст так активно працює над тим, щоб право
власності кожного пересічного українця та бізнесмена було захищеним правовою державою! У 2016
запрацював антирейдерський закон, 30 новел якого
унеможливили застосування 90% рейдерських схем.
Також з 2016 року в Україні працює Комісія з питань
розгляду скарг у сфері державної реєстрації, наразі
це єдиний в країні інститут, що здатний оперативно
реагувати на поодинокі випадки незаконного відчуження майна», – наголосив Павло Мороз.
За словами заступника Міністра юстиції з питань
виконавчої служби Сергія Шкляра, завдяки зусиллям
Міністерства юстиції у 2016 році було покладено
старт комплексній реформі виконання рішень судів
та інших органів. Прийнято два закони, головною новацією яких є запровадження у 2017 році інституту
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Директор Координаційного центру з надання
правової допомоги Андрій Вишневський зауважив,
що з відкриттям бюро правової допомоги в 4 рази
збільшилася кількість людей, які змогли звернутися
за безоплатною правовою допомогою та отримати її. За його словами, сьогодні, завдяки внесеним
у кінці минулого року змінам до Закону про безоплатну правову допомогу, доступ до такої допомоги відкрито для більшої кількості вразливих людей:
це і внутрішньо переміщені особи, і учасники бойових дій, насамперед учасники АТО, і більше малозабезпечених громадян.
«Серед планів на 2017 рік переорієнтація системи
БПД з надання допомоги окремим фізичним особам
на посилення правової спроможності громад, створення ефективної системи управління правовими
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти. А також децентралізація управління та пілотування моделі офісів громадського захисту», – додав Андрій Вишневський.

бюлетень міністерства юстиції україни

Зареєстровано

co
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Порядок повної перевірки
електронних декларацій
чиновників

dp

У лютому Міністерство юстиції України невідкладно зареєструвало напрацьований робочою групою
при Секретаріаті Кабінету Міністрів України Порядок повної перевірки електронних декларацій чиновників.
Тож тепер Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має можливість
провести повноцінний аналіз статків чиновників у поданих ними електронних деклараціях.

Нагадаємо, що робоча група з підготовки порядків щодо проведення повної перевірки електронних декларацій та стилю життя чиновників була сформована за ініціативи Міністра юстиції Павла Петренка та за
дорученням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Адже Національне агентство з питань запобігання корупції впродовж кількох місяців не могло подати для реєстрації в Мін’юсті якісно розроблені версії
документів, які б повністю відповідали чинному законодавству та не обмежували права людини.
За тиждень діяльності робоча група у складі членів НАЗК, команди експертів Міністерства юстиції під головуванням Міністра юстиції Павла Петренка, представників громадськості, правоохоронних органів, прокуратури та Національного антикорупційного бюро напрацювала фінальний текст Порядку проведення повної
перевірки електронних декларацій чиновників.
За основу затвердженого проекту документа були взяті напрацювання Мін’юсту з урахуванням усіх пропозицій та зауважень, які надійшли від учасників робочої групи.
10 лютого напрацьований спільними зусиллями Порядок був прийнятий на засіданні НАЗК та надісланий
до Мін’юсту.
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У фокусі юстиції
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«Проблеми реформ
у тому, що суспільство
часто не має
об’єктивної інформації
про їх перебіг», –
Василь Костицький

Сьогодні нашим співрозмовником є доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України Василь Костицький.
станціях, прокуратурі, правоохоронних органах, великих і малих
підприємствах, нотаріаті, адвокатурі, є менеджерами в галузі освіти
і науки.
Для мене, як і для багатьох,
звичним є така собі почерговість,
коли основним місцем роботи
правника у певний час є вищий
навчальний заклад чи науково-дослідна інституція у галузі права,
а потім – перехід на кілька років
на практичну роботу. Звичайно, це
щастя для вченого, якщо доля надала тобі можливість реалізувати
певні напрацювання у практиці роботи у державних органах. Вперше
для мене це було ще на початку
90-х років минулого століття, коли
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України
Юрій Щербак запросив мене на

co

Шановний Василю
Васильовичу!
Юридичний загал знає Вас
як представника
юридичної доктрини
та юридичної практики,
це відповідає дійсності?

dp

Поєднання наукової, освітньої,
науково-дослідної діяльності у галузі права із практичною роботою
не є чимось унікальним. У тій чи
іншій мірі це характеризує спосіб
життя більшості вчених-правників.
Законопроектна діяльність практично не обходиться без вчених.
Це також підготовка наукових висновків на проекти законів, щодо
судових справ чи договорів. Ряд
наших колег-науковців поєднують цю свою роботу із практикою
у Конституційному Суді, Верховному Суді або інших судових ін-
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посаду заступника Міністра. Тоді
вдалося за підтримки таких відомих вчених, як Юрій Шемшученко, Анатолій Гетьман, Володимир
Андрейцев, Наталія Малишева,
реалізувати ряд наукових ідей.
Створена у Міністерстві Експертна група долучилася до розробки ряду проектів законодавчих
актів, в тому числі таких складних,
наукомістких, як проект закону про
статус зон надзвичайних екологічних ситуацій, коли наука ще не
опрацювала критеріїв визначення особливостей функціонування державного механізму у таких
зонах. У депутатську минувшину за
три скликання роботи у Верховній Раді України мені пощастило
брати участь у роботі Тимчасової
спеціальної комісії по доопрацюванню проекту Конституції України.

бюлетень міністерства юстиції україни

a

ції, далі до теорії, загальне визнання якої дає можливість говорити,
що ця теорія стала доктриною і
починає виконувати і регулятивну роль у суспільстві. Скажемо, чи
буде закріплено у законах або
навіть у конституції сучасної держави принцип розподілу влади,
або принцип верховенства права,
чи ні – ці два доктринальні положення визначають особливості
правотворчості, практики застосування права, політико-правового життя суспільства, поведінку
еліти. Багато українських вчених
мають свої доктринальні підходи
до права, оформлені у вигляді тео
рій та концепцій, які надалі роз
виваються у науці, враховуються
законодавцем. У мене це питання про теолого-соціологічне розуміння права та новий підхід до
розподілу влади. Речі не безспірні,
але дають підстави для дискусії,
навіть заперечення яких сприяє
динаміці наукового пошуку.

.u

Взагалі, Ваше питання дає
можливість порушити одну дуже
важливу проблему, яка стосується місця і ролі наукової доктрини
у житті суспільства. Відомо, що ліберальна модель держави, яку закладено в Конституцію України, будується з врахуванням досягнень
науки, зокрема, соціології права,
один із основоположників якої,
наш земляк проф. Євген Ерліх,
автор теорії «живого» права, твердив, що окрім права держави
(нормативно-правових актів), регуляторами суспільних відносин є
судовий прецедент та право юристів, під яким він розумів право
творчість суддів. Думаю, що погодившись з першими двома тезами
та виходячи із аксіоми про відсутність у держави монопольного
права на творення правових приписів, можемо говорити про право
юристів як про наукову доктрину,
яка проходить у своєму розвитку
шлях від наукової ідеї до концеп-
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Хочу виділити тут значимість спілкування вчених як форми «колективного розуму», який ставав
у пригоді у багатьох випадках. Коли
стало питання про загрозу санкцій
у Раді Європи за зволікання України із виконанням висновку №190
ПАРЄ щодо скасування смертної
кари, а мої ресурси стримування як члена юридичного комітету
ПАРЄ та віце-президента найчисельнішої групи народної партії
у ПАРЄ уже не давали результатів,
відповідальність за ухвалення
цього резонансного рішення лягла
на корпус відомих вчених, які тоді
були суддями Конституційного
Суду України. На засіданнях Суду я
апелював як до зарубіжного досвіду, так і до позиції відомих українських вчених, зокрема, результатів
досліджень Харківської школи
права, на авторитетні аргументи
проф. Василя Тація. Зрештою, суд
ухвалив рішення про неконституційність смертної кари.

З упевненістю Вас можна
занести до фахівців
в сфері екологічного права,
теорії права,соціології права.
Що Ви думаєте
про кроссекторальність
та міждисциплінарну
характеристику
наукових досліджень?

Не думаю, що тут мова може
йти про мене як про наукового
поліглота. Таке трапляється рідко,
надзвичайно рідко. Але ми є свідками того, як у рамках міждисциплінарних досліджень вчені досягають наукових висот (скажемо про
одного із фундаторів науки екологічного права, а зараз координатора багатьох досліджень і підготовки проектів багатьох правових
актів проф. Юрія Шемшученка).
Але і в рамках окремих юридичних наук міжсекторальний підхід
дає високі результати. Ці проблеми знайшли, наприклад, своє
висвітлення у фундаментальних
працях з теорії права проф. Олек-
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Які найбільш актуальні
завдання реформи
правової системи в Україні?

a

Ці проблеми добре відомі вченим і юристам-практикам. Думаю,
що варто акцентувати увагу на дві
складові реформ: перша – соціолого-правова; друга – теоретикометодологічна. Щодо першої: маю
на увазі необхідність врахування
у реформах запитів українського
соціуму: моральність влади, справедливість і моральність закону
(пригадуємо давньоримського
мислителя Ульпіана: право є мірою
добра і справедливості); питання професійності, компетентності
та чесності працівників органів
державної влади і місцевого само
врядування (згадаємо вислів відомого російського філософа проф.
Соловйова: право є засобом урівноваження особистих інтересів
і загального блага). Друга складова. Окремі реформи розпочиналися на базі хороших ідей. Мені
видається, що реформи краще
робити за наявності хорошої теорії. Може, загал і відкине вашу
теорію, але це теж результат. Інші
зроблять краще, врахувавши досвід ваших помилок. Пригадую, як
після призначення на посаду судді
Конституційного Суду України за
переданим мені дорученням Президента України Віктора Ющенка
довелося готувати проект Конституції України. Побудував роботу
на своєму теолого-соціологічному
розумінні права. В його основі –
Моральний імператив Всевишнього, який цивілізація християнська
передає як 10 заповідей Божих,
іудейська – як 607 правил у Торі,
а мусульманська – як 73 правила життя у Корані. А суспільство
і держава творять право навколо цього імперативу (нормативні
акти держави, судовий прецедент,
наукові доктрини, права корпорацій та інститутів громадянського
суспільства). Постарався модель
влади побудувати з врахуванням того, що Український народ є

не тільки носієм суверенітету та
джерелом влади (ст. 5 Конституції
України), а й суб’єктом влади, виділив місцеве самоврядування як
окрему гілку влади поряд із державною владою на основі бачення
розподілу влади, яке не заперечує
геніальність Монтеск’є, але враховує сьогоднішні політико-правові
реалії. Йдеться про подолання
світової практики, коли політичні
партії монополізують доступ до
влади. Тому нова гілка влади – атестаційна влади – має бути укомплектована на державно-громадських та позапартійних засадах.
Не всі сприйняли такі підходи,
опубліковані багато разів. Може,
це було причиною того, що Віктор
Андрійович звільнив мене з посади судді КСУ через два дні після
ознайомлення одного із керівників
Секретаріату Президента України
із цим моїм проектом. Але сьогодні, через 10 років, ми є свідками
заповнення кадрового корпусу органів державної влади саме за механізмом, який я тоді пропонував.
Механізмом, який працює у багатьох країнах.
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сандра Петришина, присвячених,
зокрема, проблемам соціалізації
правової науки.
Якщо мова про мене, то можу
згадати, що справді почав свою
науково-дослідну роботу із теорії
права, швидше соціології права,
студентської наукової роботи
з проблем соціальної цінності
права під керівництвом проф.
Петра Рабіновича. В аспірантуру
не потрапив за якимись формальними причинами, хоч як переможець Всесоюзного конкурсу наукових студентських робіт мав право
на позаконкурсне зарахування.
На щастя, мене помітив відомий
вчений, проф. Олег Колбасов, книга
якого «Екологія: політика, право»
(1976 р.), перекладена на 17 мов.
Під його керівництвом захистив
кандидатську дисертацію (правда, за його відсутності – професор у цей час читав лекції у Лондоні). Думаю сьогодні, що питання
сприятливого для життя довкілля
і відповідної функції держави, глобального розвитку, формування
глобального інформаційного суспільства і збереження життєвого
простору людини як загального
дому людини і людства, питання
правового буття, сучасного право
розуміння, організації влади, спроможної зберегти демократичні
тенденції у поєднанні із посиленням державного регулювання суспільних відносин і зміцненням
влади в умовах сучасних викликів
(екологічних, етнічних, соціальних,
поширення тероризму, воєнних
конфліктів) – це та сфера наукових
і практичних проблем, які дозволяють поєднувати соціологію права,
теорію права і держави та екологічне право. Тому я був дуже щасливий, коли ректор Київського національного університету імені Тараса
Шевченка академік Леонід Губерський сім років тому запропонував
працювати в цьому престижному
виші, а декан юридичного факультету проф. Іван Гриценко скерував
мене читати соціологію права.

.u
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Яка з реформ Міністерства
юстиції України в 2016 році
є найбільш вдалою
з Вашого погляду і чому?
(Електронні декларації,
реєстрація шлюбу
за одну добу і т. д.)

Згадалася приказка: не дай
Бог жити в епоху змін і реформ.
Не зовсім згоден з нею. В епоху
реформ жити і важче, і надзвичайно цікаво, особливо, якщо можеш
долучитися до них. В Україні реформи тривають уже всю її незалежну історію із 1991 року. Найбільш вдалими вважаю судову
реформу та електронне декларування. Це відповідь на запит суспільства щодо моральності і чесності влади та шлях до докорінних
змін формування та функціонування судової влади, які ми оцінимо
згодом. Проблеми сьогоднішніх

бюлетень міністерства юстиції україни
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та батьків. У квітні у Дніпрі відбудеться ІІІ Міжнародний студентський саміт, у якому візьмуть участь
студентські команди із західно
європейських вузів та США. Асоціація – це і корпоративне життя
членів, і форма та засіб діалогу
професійного середовища правників із громадянським суспільством та державою. Виходжу
із пропозицією до Міністерства
юстиції України щодо проведення
зустрічі з керівниками громадських організацій юридичного профілю для обговорення правових
проблем України.

громадська організація правників сучасної України, створена
на установчому з’їзді в місті Івано-Франківську у травні 1991 року,
уже тоді проголосила курс на відновлення незалежної України.
Сьогодні наші організації присутні
майже у всіх областях, їх очолюють
відомі в Україні вчені. Членами організації сьогодні є близько кілька
десятків докторів наук та багато
кандидатів наук, відомих адвокатів, суддів, студентів.
Наш основний принцип роботи – позапартійність. У доробку Асоціації – чимало проектів
законів та інших нормативних
правових актів, у тому числі і всеукраїнське обговорення проекту
Конституції України, підготовленого у рамках нашої організації,
а також проект Кодексу суддівської етики, який ми розробили,
оприлюднили у пресі, здається,
у «Голосі України», та подали
у свій час до розгляду на з’їзд
Декілька слів
суддів України. Зараз проводимо
про громадську організацію уже VІІ Всеукраїнський конкурс
«Асоціація українських
учнівських і студентських проекправників».
тів «Моральний вчинок», у якому в
Асоціація українських прав- минулому році взяли участь близьників – найстаріша професійна ко 50 тис. учнів, студентів, учителів
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реформ у тому, що суспільство
часто не має об’єктивної інформації про їх перебіг. ЗМІ часто побоюються слави отримати репутацію
«жовтої» преси і керуються принципом «Або критика, або мовчання. Або з перцем, або ніяк». Оцінка реформ стала інструментом
політичної боротьби. Додаються
проблеми антиукраїнської інформаційної війни, яка обумовлює
виключно негативні акценти щодо
проектованих та здійснюваних
реформаторських кроків держави. Українська еліта безперервно
бере участь у взаємному поборюванні. Часто навіть наші земляки
із діаспори не можуть зрозуміти,
коли ми перестанемо боротися за
краще життя на публічних заходах
за кордоном і будемо це робити
у себе дома. Тому про реформи
сьогоднішні поговоримо років
через п’ять-десять. Велике бачиться здалека.

Як і будь-яка творча
особистість,
Ви багатогранна людина.
Ваші захоплення, хобі?
Як Ви проводите дозвілля?

Думаю, Ви перебільшуєте щодо
моєї багатогранності. Життя дуже
насичене справами. Аспіранти
з їх дисертаційними роботами,
докторанти, видання наукових
журналів («Соціологія права»
і «Малий і середній бізнес», «Екологічне право України»), мінімальна участь в окремих парламентських заходах. Життя, як виявилося,
дуже коротке. На дозвіллі найбільше щастя – відключитися від
світу і попрацювати за письмовим
столом. Всі відпустки працюю над
монографіями чи підручниками,
бо у щоденній суєті важко концентруватися на серйозних дослідженнях. Дружина і діти ображаються, що мало відпочиваю і, мабуть,
недостатньо уваги приділяю їм.
Тому на захоплення – органна
музика – можливість залишається
хіба що під час далеких переїздів
на автомобілі. А таких поїздок уже
було чимало – і в Париж, і в Рим,
і в Афіни… Здається, долання кілометрів на автобані, прогулянки лісовими стежками та нечасті відвідини театру або якісь визначні
літературні твори, які відшукують
для мене доньки – усі сьогоднішні
захоплення.
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міжнародне співробітництво

Павло Петренко:

a

«Ми плідно працюємо
з Литовською Республікою»
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На початку лютого Міністр юстиції України Павло Петренко провів зустріч із представниками делегації
Литовської Республіки на чолі з Міністром юстиції цієї країни Мілдою Вайнюте.

етапі – забезпечити дотримання
прав громадян і справедливість
у країні. Саме їх нестача і стала
причиною революції», – наголосив Міністр юстиції.
Він поінформував представників
закордонної делегації, що нині
в країні триває масштабний процес судової реформи. Окрім того,
за останні 3 роки багато зроблено
для спрощення та дебюрократизації послуг в напрямку реєстрації та
для запровадження онлайн сервісів.
Так само дано старт реформам системи виконання судових рішень і
пенітенціарної системи.
Міністр юстиції Литовської Республіки Мілда Вайнюте у свою
чергу подякувала за успішне співробітництво.
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Очільник Мін’юсту подякував
гостям за підтримку нашої країни на міжнародній арені, а також
за плідну співпрацю у запровадженні реформ. «Багато тих
реформ, які ви провели в своїй
країні, ми зараз запроваджуємо
в Україні. Тому досвід Литви для
нас дуже важливий», – сказав він.
Павло Петренко зазначив, що в
Україні запровадження реформ
потребує набагато більше зусиль,
адже наша країна більша за Литву,
а новації імплементуються в дуже
складних умовах зовнішньої агресії.
«Але зміни в країні не можуть
зупинитися. Особливо це стосується реформ у сфері юстиції, які
стосуються кожного громадянина.
Наше головне завдання на даному
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«Ми підтримуємо усі ваші реформи зі створення ефективної
і сучасної системи правосуддя.
У контексті Європейського Союзу
ми завжди готові простягнути
руку допомоги. Нам необхідно
й далі підтримувати таку дружбу
між країнами», –заявила вона.
За словами Надзвичайного
і Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні Марюса
Януконіса, до Мін’юсту завітала,
мабуть, одна з найбільш представницьких литовських делегацій.
«Ми дуже раді, що керівники
наших структур приїхали сюди.
Це відображає, яке місце займає Україна у наших пріоритетах.
Ми дуже зацікавлені в успіху України і її реформ», – сказав він.
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У ВЧЕННІ П. О. СОРОКІНА
(з історії політичної і правової думки)

В. І. Тимошенко
доктор юридичних наук, професор,
академік АН ВО України,
головний науковий співробітник
Національної академії внутрішніх справ

необхідно не лише усвідомити
специфіку сучасної української
дійсності, не лише проаналізувати
можливі нововведення, а й постійно переглядати сталі теоретичні
побудови і методологічний інструментарій досліджень. Успіхи у цій
справі багато в чому залежать від
сприйняття досвіду, набутого людством у процесі боротьби зі злочинністю, від критичної оцінки
і аналізу внеску вітчизняних і зарубіжних вчених, наших попередників, які всебічно розвивали
соціологію, соціологію права, філософію, кримінологію, кримінальне
право, теорію держави і права.
Проблема злочинності зумовлює підвищену увагу до ідей соціологізації кримінально-правових установлень, висловлених
видатним вченим ХХ ст. Питиримом
Олександровичем Сорокіним. Його
внесок у розвиток кримінології і
кримінального права важко переоцінити. Величезний теоретичний
спадок П. О. Сорокіна зачіпає не
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Процес реформування різних
сфер суспільного життя, який відбу
вається нині в Україні, є складним
і суперечливим. Більшість реформ
надто повільно реалізуються на
практиці. Причин цього багато,
у тому числі глибока і всебічна
соціальна криза, що призвела до
деформації правосвідомості населення, незаконних взаємодій
на всіх рівнях життєдіяльності
суспільства, небачених раніше
масштабів корупції, хабарництва,
ухилення від сплати податків,
економічних злочинів. Однією з
найбільш актуальних проблем сучасності став обвальний ріст злочинності. Криміногенні процеси
нині набули тотального характеру.
Щоб мінімізувати рівень злочинності, необхідно знати її причини,
логіку розвитку в сучасних умовах.
Відповідно реформи потребують
наукової підтримки, теоретичного
забезпечення. Юридична наука
мусить передбачити кримінологічні наслідки реформ, а для цього
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лише близьку для вченого соціологію, а й поширюється на сферу
філософії, культурології, психології,
кримінології, теорії держави і права.
П. О. Сорокін (23.01.[4.02]1889 р.–
10.02.1968 р.) – російсько-американський філософ, соціолог і культуролог, один із засновників Гарвардської школи соціології, народився
в с. Тур’я Яренського повіту Вологодської губ. (нині – Княжпогостського
муніципального р-ну Республіки
Комі) у сім’ї ремісника, який займався церковно-реставраційними
роботами. З 1902 року навчався
в Гамівській двокласній церковноприходській школі у Пермській
губернії, з 1904 р. – у Хрінівській
церковно-вчительській школі у Костромській губернії. У 1907 році
переїхав до Петербурга. Був слухачем вечірніх загальноосвітніх
курсів для дорослих при Петербурзькому університеті. У 1909 році
вступив до Психоневрологічного
інституту, в якому познайомився
з М. М. Ковалевським і Є. В. де Ро-
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суперечать її уявленням щодо
«дозволено-належної» поведінки, але перевершують необхідний мінімум «доброї» поведінки.
Ці акти добровільні і завжди бажані; 3) акти «заборонені» або
«недозволені». Такими актами для
кожного будуть ті акти, які суперечать його уявленням щодо «належної» поведінки і порушують
«належну» норму поведінки (акти,
що суперечать атрибутивно-імперативним переживанням). Зазначені категорії чисто «формальні».
Хоча вони і присутні у свідомості
кожної людини, але наявність їх ще
не зумовлює тотожності «змісту»
кожної категорії у різних людей.
Одна людина може вважати «належним» один шаблон поведінки,
а інша – інший [3].
На думку П. О. Сорокіна, кожен
з чужих актів, які сприймаються нами, викликає у нас неоднакові переживання і відповідно
неоднакові форми реагування
на них. Акти, які сприймаються
нами як «належні», не викликають ні негативних переживань, ні
ненависті, ні особливої любові
і симпатії до них самих і до їх виконавця. Вони нормальні, справедливі, а тому є лише позитивними.
Інші переживання виникають у відповідь на акти «рекомендовані».
У даному випадку людина відчуває
особливу прихильність, вдячність,
бажання відповісти так само. Сам
же акт здається не лише позитивним, а й бажаним. Нарешті, у відповідь на акти заборонені людина
реагує у формі переживань і актів
ворожнечі, недружелюбності і ненависті за адресою його суб’єкта;
у неї довільно виникає бажання
відпарирувати незаконний замах
і помститися. З цим актом пов’язані переживання відрази і заперечення такої форми поведінки.
Інакше кажучи, акти належні видаються завжди нормальними,
справедливими і тому морально
позитивними; акти заборонені –
морально негативними; акти ре-
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Читав лекції в Америці та Європі.
Помер у Вінчестері (штат Массачусетс, США).
Праці П. О. Сорокіна охоплюють практично всі галузі соціології, включаючи соціологію знання,
соціологію мистецтва, методологію
соціології, політичну соціологію.
Починаючи свій науковий шлях
як позитивіст, П. О. Сорокін у другій
половині своєї творчості приділяв
велику увагу духовним, релігійним
цінностям і створив видатну інтегральну теорію соціальних систем,
в якій важливе місце відводиться
праву. П. О. Сорокін стояв біля витоків соціологічної юриспруденції.
Правові погляди цього мислителя в багатьох аспектах близькі
до феноменологічної соціології
та мають загальну інтегративну
спрямованість [2].
П. О. Сорокін вважається творцем російської школи соціології
кримінального права та кримінології. До розгляду злочину він підходив з психологічної точки зору,
вважаючи, що: злочин є психологічним явищем, яке виникло в ході
соціального спілкування; при
визначенні злочину можна дотримуватись точки зору того чи іншого
індивіда. Учений тлумачив злочин
на основі класифікації «шаблонів»
поведінки людей у суспільстві, розробленої ним у магістерській
дисертації «Злочин і кара, подвиг
і нагорода. Соціологічний етюд
про основні форми суспільної поведінки і моралі» (1914 р.). На його
думку, акти поведінки людей
у будь-якому суспільстві можна
розділити на три основні групи
залежно від сприйняття, переживання і оцінки їх індивідами, тобто
за формою психічних переживань: 1) акти «дозволено-належні»,
якими є вчинки, що відповідають
уявленням «належної» поведінки,
атрибутивно-імперативним переживанням. Це здійснення прав,
виконання обов’язків; 2) акти «рекомендовані». Такими актами для
кожної людини будуть акти, які не

dp

co

i.c
om

берті. У 1910 році перевівся на юридичний факультет Петербурзького
університету, де проходив спеціалізацію по кафедрі кримінального
права під керівництвом відомого
правознавця Л. Й. Петражицького.
У 1915 році здав магістерські іспити
і приступив до роботи в Петербурзькому університеті, де читав курс
лекцій з філософії права, психології,
естетики. Великий вплив на формування П. О. Сорокіна як вченого
мав М. М. Ковалевський, особистим
секретарем якого він був протягом
кількох років. У 1917 році отримав
звання приват-доцента Петроградського університету. У 1918 році
вирішив вийти з партії есерів, членом якої був з 1906 р., та з Установчих зборів. Займався викладацькою
діяльністю в декількох інститутах,
брав участь в «лікнепі». У 1920 році
став професором кафедри соціології Петроградського університету.
Маючи ступінь магістра кримінального права, сподівався захистити
дисертаційну роботу на основі праці
«Злочин і кара, подвиг і нагорода»,
що була опублікована у 1913 р.
Для захисту була створена комісія
на початку 1917 р. Однак його плани
були порушені російською революцією в лютому 1917 р. У 1922 році
отримав ступінь доктора соціології за роботу «Система соціології.
Т.1-2», опубліковану у 1920 р. [1].
Прихід до влади більшовиків
П. О. Сорокін розглядав як катастрофу, його світогляд не узгоджувався з радянською ідеологією.
У 1922 році П. О. Сорокін назавжди
покинув Росію. Спочатку виїхав до
Берліна, потім до Праги, а в 1923 р.–
до США. У 1924-1930 рр.– професор
соціології університету Міннесоти.
У 1930 р. отримав громадянство
США. У 1930-1959 рр. – професор
Гарвардського університету, організатор і керівник факультету соціології. Водночас був президентом
Міжнародного інституту соціології,
президентом Американської соціологічної асоціації. Брав участь
у багатьох наукових конференціях.
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є нав’язувані шаблони поведінки,
оскільки вони ображають більш
високу індивідуальну свідомість.
Повертаючись до суспільнополітичної практики свого часу,
вчений визнавав, що нині злочин –
це такий вчинок (діяння), який заборонено існуючим законом, інакше кажучи, який порушує норму,
що охороняється кримінальним
законом. Не в усі часи і не у всіх
народів одні й ті самі діяння вважалися злочинними, а так само
і неоднакові були покарання.
Мораль і звичаї різних народів
з часом змінювалися, відповідно
змінювалися і уявлення про те,
які діяння можна вважати злочином і карати. Те, що зараз у нас
вважається злочином, у давнину
або в інших народів могло таким
і не вважатись. І навпаки, те, що
у давнину вважали злочином, нині
може бути цілком незабороненим
вчинком. Так, наприклад, у Середні
віки безжально карали єретиків.
А нині всі цивілізовані народи
визнають свободу совісті. Людина
може мати будь-які релігійні уявлення, аби лише це не загрожувало суспільній безпеці.
П. О. Сорокін акцентував увагу
на тих діяннях, які загрожують
окремо взятій особі або суспільству, їх безпеці, благу і власності,
діяннях, вчинених з корисливою і взагалі егоїстичною метою.
Такими діяннями слід вважати
вбивство у будь-який спосіб, насилля над особистістю, крадіжку
і взагалі завдання шкоди як самій
особистості, так і її майну [6].
П. О. Сорокін розглядав злочини як суспільні недуги, боротись
з ними мусить все суспільство.
А для того, щоб боротись, треба
знати їх причини.
Причини або фактори злочинності П. О. Сорокін поділяв на три
групи: 1) фактори космічні або фізико-хімічні; 2) фактори біологічні
або органічні; 3) фактори суспільні або соціальні. Космічні фактори
злочинності – це вплив кліматич-
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належним шаблоном поведінки,
прийнятим даною групою, суспільством, індивідом. Для кожного індивіда злочинними будуть ті акти,
дійсні або уявні, свої або чужі,
які викликають у нього відповідні специфічні переживання [3].
Так, один і той же акт в одній групі
може одночасно бути і подвигом,
і злочином залежно від того, ким,
проти кого, або для кого був виконаний, які переживання викликав
у особи. Запропонував кваліфікувати діяння як злочинне на основі
специфічних переживань індивіда,
в результаті яких сам індивід вважає вчинок злочинним.
Отже, злочин П. О. Сорокін
визначає як переживання з приводу порушеного належно-дозволеного. Сама злочинна поведінка
є певнимими шаблонами – продуктами соціальних відносин. Злочинець, як і ті, хто його вважає злочинцем, є частиною суспільства.
У кожному суспільстві шаблони
(стандарти) поведінки у різних його
частин різні. Саме тому й виникають
злочини і покарання. Абсолютного
критерію для визнання того чи іншого діяння злочином немає [4].
Основну причину злочинності
П. О. Сорокін знаходив у розбіжності «шаблонів поведінки» різних груп населення, об’єднаних
(найчастіше в результаті переможної завойовницької війни)
в єдину «замирену групу». Подвиги (і відповідно нагороди) є лише
непрямою формою прояву злочинів (і покарань). У рамках єдиної
«замиреної групи», до якої наближається людство, не буде з часом
ні злочинів, ні подвигів. Вінчає цю
політико-правову утопію ученого поява «надлюдини», що стоїть
по той бік права і моралі [5].
Є у цій теорії і виняток. Так,
П. О. Сорокін допускав: якщо людина випереджає своє суспільство
і з більш високої моральної позиції відкидає шаблони поведінки суспільства, то така людина не
є злочинцем. Навпаки, злочинними
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комендовані – винятково-позитивними, свого роду моральною
розкішшю. Кожен з актів викликає
відповідну спонтанну реакцію.
Запропонована П. О. Сорокіним класифікація як самих актів,
так і форм реагування на них,
є класифікацією лише за формою
психічних переживань, а не за
конкретним змістом самого акту
і реакції на нього. Який акт є для
кого-небудь забороненим, рекомендованим або належним, а відповідно з цим – на які акти він
буде реагувати нормально, вороже,
або винятково по-доброму, залежить від усього характеру психічного життя, переконань і світогляду індивіда, на що впливають
різні фактори. Встановивши ці три
види актів і три форми реакцій
на чужі акти, які сприймаються або
як належні, або як рекомендовані,
або як заборонені, – учений позначає кожен з них відповідними
термінами. Акти рекомендовані називає подвигом або послугою, а реакцію на них з боку іншої особи, яка
сприймає їх саме як акти рекомендовані, – нагородою. Акти заборонені називає злочином, реакцію на
них, що розуміються іншими саме
як акти заборонені, – покаранням.
Акти «дозволено-належні» і реакцію, яку вони викликають, називає просто дозволено-належними.
Таким чином, маємо три пари актів
і спричинених ними реакцій: злочин – покарання, подвиг – нагорода, «дозволений» акт – «належна»
реакція [3].
П. О. Сорокін стверджує, що
«не можна ознаки класу» злочинних актів «шукати поза психікою».
Злочинним може бути той чи інший
акт не сам по собі, а лише у тому випадку, якщо у психічному переживанні кого-небудь він кваліфікується як злочинний. Цим кимось може
бути і окремий індивід, і ціла група
осіб (клан, рід, сім’я, церква, наукове товариство, держава), які усвідомлюють і переживають збіг або
розбіжність актів з дозволено-
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і насилля, до яких вдаються, щоб
вилікувати від «бісів» або порчі,
нерідко призводять до вбивства
різних людей, яких вважають чаклунами, антихристами. Все це
злочини, що викликані вищеназваними факторами. Те ж саме
стосується і надто догматичних
релігій, нетерпимих до іновірців.
На злочинність впливає і сімейний стан. Так, наприклад, факт позашлюбного походження людини
негативно впливає на її поведінку. Адже такі особи перебувають
у гіршому становищі, ніж всі інші.
У дитинстві за ними немає належного нагляду, суспільство ставиться
до них як до ізгоїв, тобто соціальне середовище, у якому зростають
такі діти, є гіршим і більш жорстоким [6, c. 444-445].
П. О. Сорокін дійшов висновку, що головним джерелом злочинності слід вважати сучасний
йому суспільний поділ на класи,
що призводить до нерівномірного розподілу багатств між різними
класами, за якого одні класи отримують надлишок багатства, а інші
приречені на бідність. Голод, невпевненість у завтрашньому дні,
страх за себе і своїх дітей вселяє
ворожнечу у суспільстві, призводить
до відчаю, пияцтва. Це і є постійним
джерелом злочинності. Посилаючись на статистичні дослідження,
вчений доводить, що існує пряма
залежність між станом житла різних
верств населення і злочинністю.
Отже, головне джерело злочинів – це економічна бідність
нижчих мас, яка тягне за собою неможливість одержати гідну освіту,
безправність, здичавіння, відсутність розумних і корисних розваг
і т. п. Людина, яка одного разу
вступила на шлях злочину, вже
механічно йде далі цим шляхом,
падає все нижче й нижче і нарешті
перетворюється на закоренілого
злочинця [6, c. 457].
Системний підхід до проблем
соціальної детермінації злочинності, який пропагував П. О. Со-
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прикладі свого оточення і в цьому
смислі наслідують його, беруть
приклад з тих людей, з якими спілкуються. Якби не було цього середовища, якби діти злочинців жили
в інших умовах, можливо, вони б
стали чесними людьми. До того ж,
немало прикладів, коли діти законослухняних батьків, потрапивши в погане середовище, стають
злочинцями. Проаналізувавши
стать і вік злочинців з точки зору
можливих факторів злочинності,
учений так само заявляв, що найважливішими причинами злочинів
є причини суспільні або соціальні.
Соціальні фактори злочинності
складні і численні, перерахувати їх
всі неможливо. Він розглядав лише
ті, які вважав найважливішими.
До таких, у першу чергу, зараховував алкоголізм. Постійне і хронічне
вживання алкоголю, або навіть випадкове сп’яніння, призводить до
зубожіння і втрати майна, розхитує психічну і фізичну організацію
людини, робить її менш стійкою до
опору спокусам, розхитує розум
і моральні сили. Кожен знає, що
сільські свята, під час яких посилено вживають горілку, супроводжуються бійками, вбивствами, завдаванням поранень і т. п. Тобто вплив
алкоголю на злочинність є очевидним. Розглядаючи вплив освіти
на ріст злочинності, писав, що не
можна погодитись з вченими, які
з легкої руки Ж.-Ж. Руссо вважають освіту джерелом злочинності.
На думку П. О. Сорокіна, освіта взагалі не сприяє збільшенню кількості злочинів. Адже найбільший
процент злочинів дають саме люди
малоосвічені. Якщо з ростом цивілізації і зростає кількість злочинів,
то причиною цього є не поширення
освіти, а інші, протилежні фактори.
Водночас наголошував, що поширення соціалістичних ідей зменшує
кількість злочинів, а не збільшує їх.
Одним із факторів злочинності
вважав марновірство, невігластво
і релігійний фанатизм. Вбивства
докторів під час холери, побої
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них умов на збільшення або зменшення злочинів, що пов’язаний
з коливанням температур і зміною
пори року. Статистичний облік
злочинності виявив цікаве явище,
що зі зміною пори року кількість
злочинів одного виду зменшується, а іншого збільшується. На думку
П. О. Сорокіна, космічні фактори,
зокрема, коливання температури, впливають на злочинність не
прямо, а побічно через те або інше
суспільне середовище. Отже, не в
космічних факторах суть справи,
а в характері соціальної організації. Якщо взимку більше крадуть, то не холод змушує людину
красти. Злидні найбільш відчутні
саме взимку. Злидні є фактором
соціальним. Якщо ж змінити соціальні умови, надати всім можливість мати житло, теплий одяг,
їжу, – красти будуть менше.
Антропологічні причини злочинності – це причини, які закладені
в організмі самої людини як певні
схильності до злочинних актів.
Наприклад, Ч. Ломброзо вказував
на певні фізичні особливості людини, наявність яких свідчить, що дана
людина – злочинець, що вона
має вроджені злочинні нахили.
Зокрема, він називав зовнішні
ознаки злочинця. Стосовно ж внутрішніх ознак злочинця теорій
було немало. Одні вважали, що
злочинці – це божевільні; інші, –
що це люди, які вироджуються,
дегенерати; треті вважали злочинців епілептиками; четверті прирівнювали їх до дикунів і писали, що
у злочинцях ми маємо приклади
психічного і органічного атавізму тощо. На думку П. О. Сорокіна,
всі ці властивості і фактори занадто перебільшені і вони відіграють
незначну роль.
П. О. Сорокін критично ставився і до ідеї «спадкових злочинців»,
які начебто набули схильності
до злочинів, успадкувавши її від
своїх батьків-злочинців. На його
думку, діти, які живуть у злочинному середовищі, виховуються на
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думки експертів з права
влада має враховувати і психологічні фактори, що визначають той
чи інший варіант поведінки у кожному конкретному випадку. Чим
більше держава самоусувається
від виконання своїх функцій, тим
сприятливіші умови для злочинності. Саме бездіяльність держави
є основною детермінантою злочинності. На цьому наголошував
і П. О. Сорокін.
Більшість праць ученого присвячено дослідженню сучасної
йому цивілізації і спрямовано на
виявлення і аналіз основних проблем суспільства, що перебуває
у стані кризи. Як впливає криза
на особистість, на кожну конкретну людину? Що відбувається
з моральним станом суспільства?
Як трансформується поведінка людини, поставленої в екстремальні
умови існування? Що відбувається
з внутрішнім світом особистості,
з її психічною організацією, з моральними засадами конкретного
індивіда? П. О. Сорокін дослідив
всі вказані проблеми і зробив прогноз на майбутнє [8].
Проблема кризи суспільства, зокрема, кризи моральної і політичної, ніколи ще не стояла так гостро,
як сьогодні. З цією проблемою
мусимо пов’язувати і злочинність.
Саме це змушує звернутись до
творчості П. О. Сорокіна, який запропонував конкретні шляхи виходу із кризових ситуацій, а отже,
і стримування злочинності.
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радикально змінити: зменшити
жорстокість, знищити смертну кару,
змінити режим в’язниць та інших
виховних закладів, які остаточно
псують людину, а не виправляють
тих, що потрапили до них, за його
словами, «нещасних ізгоїв життя,
які звуться злочинцями» [6, c. 457].
Погодитись з останньою наведеною фразою П. О. Сорокіна досить
складно. Така оцінка прийнятна
стосовно далеко не всіх злочинців.
Розглянувши своєрідну біхевіористську концепцію П. О. Сорокіна,
сучасні вчені вивели теорію рівноваги. Ця теорія припускає, що людина є «носієм різних природжених рефлексів, не лише лагідних
(покірливих) та соціабельних,
а й хижих і злісних», тому лише силами соціально-політичного управління можливе її утримання у стані
культурної рівноваги. Виходячи
з цього, рівень злочинності пере
буває у прямій залежності від умов
середовища, що не виключають самостійних людських реакцій [7].
Отже, саме держава має докладати зусиль для стримування злочинності.
Ці зусилля мають бути різнопланові, стосуватись не лише звичайних заходів кримінально-правової боротьби зі злочинністю,
а й поширюватись на всі сфери
суспільного життя. Поряд із загальними соціальними, економічними, політичними факторами, що
сприяють протиправній поведінці,
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рокін, виправдав себе і знайшов
послідовників як серед його сучасників, так і вчених XXI ст. У XX ст.
актуалізувалося питання щодо первинності соціальних або людських
факторів детермінації злочинності.
Матеріальні (соціоструктурні) і духовні (світоглядні) фактори, що детермінують розвиток злочинності,
активно досліджуються у XXI ст.
Слід сказати, що П. О. Сорокін
ототожнював поняття «злочин»
і «злочинність». Так, розглянувши
причини злочинів, запропонував
засоби боротьби зі злочинністю.
Вважав, що боротися шляхом
одних лише покарань – справа
безнадійна, історія це підтверджує.
Страхування на випадок безробіття, на випадок каліцтва, старості,
покращення житла робітників,
покращення економічного становища селян і ряд інших заходів
у цьому напрямі мають вирішальне значення для боротьби зі злочинністю. Те ж саме можна сказати
і про освіту для всіх, легкий доступ
до середніх і вищих навчальних
закладів, сільські бібліотеки, школи
для дорослих, поширення моральних і теоретичних знань, практичних відомостей щодо сільського
господарства і різних ремесел,
правильне виховання народної
свідомості, – ось ті дійсні заходи,
застосовуючи які, можна успішно
боротись зі злочинністю. Покарання ж має відігравати лише допоміжну роль, а систему покарань слід
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ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ У ВЧЕННІ П. О. СОРОКІНА
(з історії політичної і правової думки)

В. І. Тимошенко
Розглядаються ідеї П. О.Сорокіна щодо суспільних факторів злочинності.
Акцентується увага на класифікації «шаблонів» людської поведінки і формах реагування
на них, на розумінні сутності злочину, на зв’язку поняття злочину з психічними
переживаннями людини, на проблемі суспільної кризи як основного фактора злочинності.
Ключові слова: злочин, злочинність, людина, суспільство, покарання.
Стаття надійшла до редакції: 19.01.2017.
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Традиційно підвищена увага
в діяльності головних територіальних управлінь юстиції приділяється
підрозділам державної виконавчої
служби та державної реєстрації.
У той же час не менш важливою
для успішної реалізації державної
правової політики та виконання
інших завдань територіальних органів юстиції є професійна й злагоджена діяльність їх фахових
підрозділів з питань нотаріату, банкрутства, судової роботи та міжнародного співробітництва, а також
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової
освіти. При цьому сьогодні органі-

зація діяльності даних підрозділів
становить переважно лише потенційний об’єкт реформ у сфері
юстиції, хоча необхідність упорядкування й оновлення адміністративно-правового регулювання
їх статусу прямо зумовлюється
загальнодержавними тенденціями розбудови правової держави,
її євроінтеграції, демократизації
та децентралізації державного
управління. А відтак, в контексті
вдосконалення і підвищення
ефективності діяльності головних
територіальних управлінь юстиції
вбачаються актуальними питання
статусу їх підрозділів з питань но-

таріату, банкрутства, судової роботи та реєстрації правових актів.
Зазначимо, що проблематика
організації діяльності територіальних органів юстиції України раніше вже розглядалась в роботах
таких науковців, як Р. В. Будецький, Н. А. Железняк, І. І. Микульця,
С. В. Олефіренко, С. Є. Тюрін та ін.
У той же час їх дослідження стосуються переважно лише окремих аспектів статусу відповідних
підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, комплексно не розкриваючи
конкретні особливості та нинішні
правові засади діяльності їх ос-
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сяться до компетенції не Відділу
з питань нотаріату, а Управління
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти, при тому що Положення
про головні територіальні управління юстиції від 23.06.2011 р.
[1] передбачає досить обмежені
повноваження в даній сфері.
У сфері запобігання легалізації
злочинних доходів та фінансування тероризму Відділом з питань
нотаріату здійснюється регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів
первинного фінансового моніторингу (осіб, які надають юридичні
послуги), надання їм методологічної, методичної та іншої допомоги,
застосування до них санкцій [3]
тощо. Такі повноваження Відділу
з питань нотаріату мають важливе
значення для захисту прав громадян і забезпечення національної
безпеки, є доволі місткими та змістовно відрізняються від повноважень з забезпечення роботи
нотаріату. Це актуалізує, по-перше, відображення цього напряму
діяльності у назві Відділу з питань
нотаріату, а, по-друге, виділення
в його складі окремого сектору
з питань запобігання легалізації
злочинних доходів та фінансування тероризму.
Однак дещо неоднозначним
вбачається передбачене пп. 1
п. 5 Положення від 5.02.2016 р.
[3] самостійне подання Відділом
з питань нотаріату до Міністерства юстиції України відповідних
пропозицій з удосконалення законодавства. Означене виявляє неточність і остаточну невивіреність
цього Положення, оскільки всі
пропозиції щодо вдосконалення державної політики і законодавства згідно з Положенням від
23.06.2011 р. [1] мають вноситись
до міністерства безпосередньо начальником головного територіального управління юстиції.
Покладення на головні територіальні управління юстиції
завдання із реалізації державної
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Зокрема, згідно з Положенням
(наказ Головного територіального
управління юстиції у Херсонській
області від 5.02.2016 р. № 66/9
[3]), яке загалом детально врегульовує повноваження Відділу з
питань нотаріату, на нього покладається керівництво державними
нотаріальними конторами, організація роботи установ нотаріату,
контроль організації нотаріальної
діяльності, забезпечення ведення
реєстрів, реєстрація приватної нотаріальної діяльності, зупинення/
припинення діяльності нотаріусів
тощо. Попри деякі відмінності у
формах і методах організації роботи державних нотаріальних контор,
приватних нотаріусів і уповноважених осіб органів муніципальної
влади належне здійснення таких
повноважень Відділу з питань
нотаріату дозволяє комплексно
забезпечувати високу професійність, законність та доступність нотаріальної діяльності.
Разом з тим призначення та
завдання цього підрозділу не обмежуються лише забезпеченням роботи нотаріату. Так, згідно з названим Положенням від 5.02.2016 р.
його завданнями також визначено
«сприяння розвитку системи надання правової допомоги» та участь у
державному регулюванні і нагляді
у сфері запобігання легалізації злочинних доходів та фінансування
тероризму (щодо осіб, які надають
юридичні послуги). Зауважимо, що,
як на нас, різноплановість і значний обсяг завдань та повноважень
підрозділу з питань нотаріату уможливлюють його утворення лише
у вигляді відділу, а не сектору.
Попри завдання щодо сприяння розвитку системи надання правової допомоги Відділ з питань
нотаріату не наділяється реальними повноваженнями у цій сфері,
що виявляє неправильне розуміння та неузгоджене формулювання його завдань і повноважень.
До того ж питання надання правової допомоги більш логічно відно-
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новних структурних підрозділів,
роль таких підрозділів у реалізації завдань головних територіальних управлінь юстиції. Саме тому
метою нашої роботи є аналіз правових засад діяльності підрозділів
головних територіальних управлінь юстиції з питань нотаріату, банкрутства, судової роботи
та реєстрації правових актів,
визначення сутності та особливостей їх статусу, компетенції та організації, а також обґрунтування
пріоритетних напрямів вдосконалення діяльності цих підрозділів.
Передусім, відмітимо, що організаційна структура та статус
підрозділів територіальних органів
юстиції регламентуються низкою
різних за часом прийняття відомчих і локальних адміністративноправових актів, що виявляє недостатню цілісність і послідовність
правового регулювання організації
діяльності територіальних органів
Міністерства юстиції України. Так, їх
завдання та повноваження в основному закріплюються профільним
Положенням від 23.06.2011 р. [1],
організаційна структура – наказом
Міністерства юстиції України від
1.03.2016 р. № 571/5 [2], а статус
підрозділів – вже іншими відомчими актами, що може мати наслідком
деяку непогодженість змісту таких
правових актів. Типова структура
головних територіальних управлінь юстиції від 1.03.2016 р. [2]
передбачає формування відповідних спеціалізованих підрозділів
(управлінь, відділів і секторів) за їх
кожним основним напрямом діяльності (завданням).
Самостійним структурним
підрозділом головного територіального управління юстиції згідно з
Типовою структурою від 1.03.2016
р. [2] є Відділ (сектор) з питань нотаріату. Безперечно, що основним
завданням цього підрозділу насамперед є забезпечення роботи нотаріату, що охоплює широке коло
управлінських, організаційних, контрольних та інших повноважень.
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роботи та правової освіти головною мірою регламентується його
профільним Положенням, наприклад, затвердженим наказом Головного територіального управління
юстиції у Херсонській області від
2.07.2016 р. № 396/9 [7]. Останнє попри неврегульованість засад
взаємодії та відповідальності характеризується розгорнутим закріпленням завдань, повноважень
і прав цього Управління та статусу
його керівництва. При цьому, як позитив, маємо зауважити чітке розмежування повноважень Управління реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової
освіти на загальні та ті, які здійснюються його відповідними відділами.
Такий підхід сприяє погодженості
завдань, повноважень і структури
цього Управління, злагодженому
функціонуванню всіх його структурних елементів.
Ключовою особливістю статусу Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
є охоплення ним одразу трьох
важливих напрямів діяльності
територіальних органів юстиції,
що зумовлює значну кількість
різноманітних завдань і повноважень цього Управління. Зокрема,
до його основних завдань насамперед відноситься участь у реалізації державної правової політики,
забезпечення законності в роботі
місцевих органів виконавчої влади
та державних організацій, вдосконалення правової роботи, координація правової освіти населення та
сприяння розвитку системи первинної правової допомоги. У той
же час частина завдань Управління
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової
освіти у Положенні від 2.07.2016
р. [7] визначаються без необхідної узагальненості, переважно
відображуючи вже його конкретні повноваження (наприк лад,
організація роботи громадських
приймалень з надання безоплат-
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діяльності судових експертів є
різними напрямами діяльності, а
тому їх поєднання у компетенції
саме Відділу з питань банкрутства
не вбачається достатньо обґрунтованим. Тим більше, що у Постанові Кабінету Міністрів України
від 12.03.2005 р. № 179 [5] прямо
визначено, що самостійний відділ
територіального органу міністерства має бути «одногалузевого
або однофункціонального спрямування». Натомість повноваження
з контролю за діяльності відповідних атестованих судових експертів
могли би здійснюватись, наприклад, функціонально ближчим Відділом (сектором) судової роботи
та міжнародного співробітництва.
Одним із стрижневих підрозділів головних територіальних
управлінь юстиції також є Управління реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової
освіти. На нашу думку, цілком конструктивним є надання Типовою
структурою від 1.03.2016 р. [2]
підрозділу з питань реєстрації
правових актів, правової роботи
та правової освіти статусу управління, а не відділу/сектору (зі штатом в територіальному управлінні
юстиції у Волинській області усього в 3 особи), як це передбачалось
попередньою Типовою структурою
від 30.01.2015 р. [6]. Такий розвиток
названого підрозділу створює необхідні передумови для відходу від
формалізму та інтенсифікації доволі місткої діяльності територіальних органів юстиції у сфері правової роботи та правової освіти. Хоча
у той же час слід визнати й деяку
різноманітність функціональних
напрямів роботи цього Управління – реєстрація нормативно-правових актів, питання правової роботи
та правової освіти, що актуалізує
проробку питання формування
на його основі вже самостійних
відділів.
Адміністративно-правовий статус Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової
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політики з питань банкрутства зумовило формування в їх складі
профільного відділу (сектору).
Основний зміст повноважень Відділу з питань банкрутства згідно
з його Положенням, затвердженим
наказом Головного територіального управління юстиції у Херсонській області від 27.05.2015 р.
№ 299/9 [4], складає організація
аналізу фінансово-господарського
стану суб’єктів господарювання та
підготовка висновків про наявність
ознак фіктивного банкрутства
тощо, супроводження проваджень
у справах про банкрутство державних підприємств, контроль за
діяльністю арбітражних керуючих,
участь в організації їх підготовки
та підвищенні кваліфікації. Діяльність Відділу з питань банкрутства має важливе значення, хоча
й є додатковим напрямом роботи
територіальних органів юстиції,
прямо не пов’язаним з реалізацією державної правової політики. Особливість діяльності цього
Відділу насамперед полягає у
тому, що вона стосується не лише
організаційно-юридичних, а й
фінансово-економічних аспектів
реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом.
Нарівні із цим згідно з Положенням від 27.05.2015 р. № 299/9
[4] іншим завданням Відділу з питань банкрутства є контроль за
діяльністю атестованих судових
експертів, сутність та особливості
якого на відміну від повноважень
з питань банкрутства не конкретизуються. Відзначимо, що на сьогодні територіальні органи юстиції
дійсно мають досить обмежену
компетенцію у сфері експертного
забезпечення правосуддя, реалізація якої не виявляє нагальної
потреби формування окремого
самостійного підрозділу у складі
головних територіальних управлінь юстиції. Але з іншого боку,
реалізація державної політики з
питань банкрутства та контроль
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них порушень та притягнення винних до відповідальності.
Поза цим, нарівні зі збереженням і обліком актів законодавства
та забезпеченням правової роботи в місцевих органах виконавчої
влади значний сегмент компетенції
Відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової
освіти складають повноваження
у сфері правової освіти населення.
Такі повноваження дещо умовно
можна поділити на ті, що стосуються загального правового виховання
населення, та ті, які пов’язані з підготовкою кваліфікованих юридичних
кадрів. Останні насамперед полягають в участі у ліцензійній та акредитаційній експертизі спеціальності «Правознавство», а також
в організації роботи з підготовки,
перепідготовки та підвищення
кваліфікації юристів. У такий спосіб
територіальні органи юстиції через
свій відповідний відділ можуть
впливати на підготовку високо
кваліфікованих юридичних кадрів,
заміщення якими надалі посад
державних виконавців та інших
працівників органів юстиції, нотаріусів, працівників юридичних
служб місцевих органів виконавчої
влади і т. д. в значній мірі сприятиме успішній реалізації усіх завдань
територіальних органів юстиції.
У свою чергу на правове виховання населення згідно з Положенням від 2.07.2016 р. [7] спрямовані
широкі повноваження Відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти
з координації та перевірки діяльності місцевих органів виконавчої
влади, державних організацій і навчальних закладів з питань правової освіти населення; правового
інформування населення; проведення різноманітних навчальнометодичних заходів; видання
журналів і газет загальноправового характеру тощо. При цьому
реальне підвищення рівня правосвідомості та правової культури
громадян першочергово потребує

.u

a

но контролювати і впливати на
нормотворчу практику місцевих
органів виконавчої влади, не допускаючи чинності нормативно-правових актів у разі їх суперечності законодавству та правам
людини. Належне виконання Відділом реєстрації нормативно-правових актів своїх повноважень
першочергово потребує не тільки
оновлення правових засад їх реалізації, а й забезпечення високої
професійності його працівників
та щільної взаємодії з суб’єктами
нормотворення, інтенсифікації
контролю дотримання ними законодавства і розширення гарантій
їх реагування на пропозиції, подані Управлінням реєстрації нормативно-правових актів, правової
роботи та правової освіти.
На вдосконалення нормотворчості місцевих органів виконавчої
влади, крім реєстрації їх нормативно-правових актів, також направлені повноваження іншого
Відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової
освіти, зокрема, щодо методичної
допомоги як місцевим органам
виконавчої влади, так і органам
місцевого самоврядування у приведенні їх актів у відповідність до
законодавства. При цьому діяльність зазначеного Відділу стосується не лише вдосконалення
нормотворчості місцевих органів
виконавчої влади, а й питань професійності їх юридичних служб
та організації належного правового забезпечення як загальної
передумови дотримання законодавства і прав громадян у роботі
відповідних державних інституцій.
З цією метою згідно з Положенням
від 2.07.2016 р. [7] Відділом систематизації законодавства, правової
роботи та правової освіти комплексно здійснюється методичне
керівництво та перевірка стану
правової роботи в місцевих органах виконавчої влади і державних
підприємствах, а також вносяться
пропозиції про усунення виявле-
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ної первинної правової допомоги, підвищення кваліфікації працівників юридичних служб тощо).
В контексті завдань цього Управління слід уточнити й те, що його
діяльність має спрямовуватись на
охорону прав та інтересів не тільки громадян, підприємств, установ
і організацій (як це передбачено Положенням від 2.07.2016 р.),
а й суспільства та держави в процесі видання органами виконавчої влади правових актів. Також
некоректним постає формулювання завдання щодо «обліку і систематизації законодавства» [7],
оскільки, як відомо, облік є одним
із видів (способів) систематизації
законодавства.
Отже, діяльність Управління
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової
освіти спрямована на охорону прав
громадян і організацій, підвищення
правосвідомості та правової культури населення, забезпечення законності нормотворчості та загальне вдосконалення правової роботи
органів виконавчої влади.
Помітну роль в охороні прав
та інтересів громадян і забезпеченні законності й погодженості
нормотворчості місцевих органів
виконавчої влади відіграє діяльність у сфері реєстрації їх нормативно-правових актів, здійснювана
профільним відділом Управління
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової
освіти. Так, крім безпосереднього
проведення правової експертизи
та державної реєстрації відповідних нормативно-правових актів
цей Відділ згідно з Положенням
від 2.07.2016 р. [7] також уповноважений скасовувати рішення про
державну реєстрацію і вносити
пропозиції про усунення порушень законодавства про державну реєстрацію та притягнення
до відповідальності винних осіб.
Комплекс таких повноважень дозволяє Відділу реєстрації нормативно-правових актів ефектив-
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потенціалу територіальних органів
юстиції нами не вбачається нагальної потреби переобтяження їх
структури додатковим підрозділом
(сектором). Як позитивний приклад
можна вказати уповноваження
саме Сектору судової роботи та
міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Херсонській області [8]
організовувати діяльність регіонального відділення Секретаріату
Урядового уповноваженого.
Таким чином, підрозділи з питань нотаріату, банкрутства, судової роботи та міжнародного співробітництва, а також реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
є професійними спеціалізованими підрозділами головних територіальних управлінь юстиції, що
забезпечують реалізацію відповідних напрямів їх діяльності. Вдосконалення організації діяльності
цих підрозділів насамперед має
спрямовуватись на затвердження
уніфікованих Типових положень
про них, усунення недоліків і прогалин відомчого регулювання їх
статусу, створення самостійного
підрозділу з експертного забезпечення правосуддя, поділ на окремі
підрозділи Управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти,
забезпечення більшої відповідності і узгодженості структури
таких підрозділів їх компетенції та завданням головних територіальних управлінь юстиції.
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ництва регламентується насамперед профільним Положенням,
наприклад, затвердженим наказом Головного територіального
управління юстиції у Херсонській
області від 1.02.2016 р. № 63/9 [8].
При цьому неоднозначною особливістю цього Положення є розгорнуте закріплення повноважень
з представництва інтересів у судах
України (підготовка процесуальних документів, подання доказів,
організація та супроводження судових справ та ін.) при повній неврегульованості повноважень, які
мають забезпечувати реалізацію
завдань щодо організації взаємодії з компетентними органами
іноземних держав у цивільних
та кримінальних справах.
Разом з тим Типовою структурою головних територіальних
управлінь юстиції від 1.03.2016 р.
[2] допускається утворення як самостійного підрозділу Сектору
з питань забезпечення діяльності
Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини або замість нього окремої посади головного спеціаліста
з таких питань у складі Відділу
(сектору) судової роботи та міжнародного співробітництва. Виходячи з доволі незначного обсягу
повноважень представника Урядового уповноваженого і регіонального відділення його Секретаріату
(наказ Міністерства юстиції України від 9.02.2007 р. № 44/5 [9]), та
в контексті раціонального використання організаційно-кадрового
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нормативної деталізації право
виховних повноважень цього
Відділу (наприклад, щодо «узагальнення позитивного досвіду»
та його «поширення»), подолання
формалізму в їх реалізації, посилення відомчого і громадського
контролю, залучення до правовиховної діяльності інших органів
і громадськості, а також комплексного застосування різних форм
і методів правовиховної діяльності
з урахуванням особливостей різних верств населення.
У структурі головних територіальних управлінь юстиції Типовою структурою від 1.03.2016 р.
[2] також передбачено формування Відділу (сектору) судової роботи та міжнародного співробітництва. Його діяльність загалом
пов’язана не з реалізацією якогось одного конкретного завдання
територіальних органів юстиції,
а з різними аспектами судової роботи, що є складовою виконання
їх різних завдань і повноважень.
Крім судової роботи, до предмета
відання вказаного Відділу (сектору) також належать питання міжнародного співробітництво. Тут одразу слід вказати на деяку неточність
назви цього підрозділу, оскільки
він опікується не усією сферою
міжнародного співробітництва
головного територіального управління юстиції, а лише взаємодією
з міжнародними та іноземними
судовими інстанціями.
Статус Відділу (сектору) судової
роботи та міжнародного співробіт-

31

думки експертів з права

Список використаної літератури

4.

5.

6.
7.

co

8.

a

3.

.u

2.

Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України :
наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2011 р. № 1707/5 // Офіційний вісник
України. – 2011. – № 49. – Ст. 1984.
Про Типову структуру головних територіальних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі : наказ Міністерства юстиції України від 01.03.2016 р. № 571/5 // Офіційний
вісник України. – 2016. – № 17. – Ст. 699.
Про внесення змін до наказу Головного територіального управління юстиції
у Херсонській області від 27.05.2015 р., № 299/9 : наказ Головного територіального
управління юстиції у Херсонській області від 05.02.2016 р. № 66/9 // Відділ організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління
юстиції у Херсонській області. – Справа № 01-09.
Про затвердження положень про структурні підрозділи Головного територіального
управління юстиції у Херсонській області : наказ Головного територіального управління юстиції у Херсонській області від 27.05.2015 р. № 299/9 // Відділ організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління
юстиції у Херсонській області. – Справа № 01-09.
Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій : Постанова
Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. № 179 // Офіційний вісник України. –
2005. – № 11. – Ст. 522.
Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства юстиції України :
наказ Міністерства юстиції України від 30.01.2015 р. № 115/5 // Офіційний вісник
України. – 2015. – № 6. – Ст. 151.
Про затвердження Положення про управління реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління
юстиції у Херсонській області : наказ Головного територіального управління юстиції
у Херсонській області від 02.07.2016 р. № 396/9 // Відділ організаційної роботи,
документування та контролю Головного територіального управління юстиції
у Херсонській області. – Справа № 01-09.
Про внесення змін до наказу Головного територіального управління юстиції
у Херсонській області від 27.05.2015 р. № 299/9 : наказ Головного територіального
управління юстиції у Херсонській області від 01.02.2016 р. № 63/9 // Відділ організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління
юстиції у Херсонській області. – Справа № 01-09.
Про затвердження Положення про представника Урядового уповноваженого
у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату
Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини :
наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2007 р. № 44/5 / Верховна Рада
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/v0044323-07

i.c
om

1.

dp

9.

32

№ 2(184) 2017 РОКУ

думки експертів з права

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

УДК 343.1

i.c
om

.u

a

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

І. В. Боднар
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального,
кримінально-виконавчого права та кримінології
Академії Державної пенітенціарної служби України

Реформування системи органів
та установ виконання покарань
було предметом наукового пошуку багатьох науковців, серед яких
слід виокремити таких, як: К. А. Автухов, В. А. Бадира, Є. Ю. Бараш,
І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова,
В. В. Василевич, A. П. Гель, С. К. Гречанюк та ін.
Враховуючи велику кількість
наукових доробок в цій сфері, слід
зазначити, що система органів та
установ виконання покарань постійно змінюється. Це обумовлюється
такими факторами: 1) реалізацією
процесу подальшої євроінтеграції
України, а саме приведення порядку та умов виконання й відбування
кримінальних покарань у повну відповідність до рекомендацій міжнародної спільноти; 2) необхідністю
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На сучасному етапі реформування пенітенціарної системи
України була ліквідована Державна пенітенціарна служба України
як центральний орган, який реалізував єдину державну політику
в сфері виконання та відбування
кримінальних покарань. Реформування пенітенціарної системи
України не обмежилось лише організаційно-структурними змінами
та зміною режиму адміністрування, а й торкнулося внесення змін
у кримінально-виконавче законодавство України щодо порядку
та умов виконання і відбування
кримінальних покарань, як пов’язаних з позбавленням волі, так і не
пов’язаних, з метою наближення
його до світових стандартів дотримання прав людини і громадянина.
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С. В. Царюк
кандидат юридичних наук,
начальник юридичного факультету Академії
Державної пенітенціарної служби України

постійного пошуку оптимальних
шляхів покращення ефективності
застосування визначених законодавством основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених.
Ухваленням Законів України
«Про виконавче провадження»,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав
засуджених», «Про внесення змін
до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо гуманізації порядку та умов виконання покарань»
[1; 2; 3] не тільки вирішили проблеми, що існують, а й додали нових.
Метою нашої статті є окреслення актуальних питань діяльності органів і установ виконання покарань
та пошук шляхів її удосконалення.
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ки. Найбільш повно цей напрям
діяльності в своїй праці виклав відомий вчений кримінолог А. П. Закалюк. Саме ним була розроблена
та апробована методика «Індивідуального прогнозу та попередження злочинної поведінки», яка
може бути покладена в основу
методичних рекомендацій щодо
складання досудової доповіді
[6; 7, с.164-179].
Поряд із досудовою пробацією
подібні недоліки має і пенітенціарна пробація. Так, пенітенціарно-пробаційні функції, що покладені на орган пробації, сьогодні
виконують співробітники установ
виконання покарань у тісній взаємодії з органом пробації, який
безпосередньо на місці, яке обрав
засуджений для проживання, координує діяльність всіх державних
та недержавних інституцій, що здійснюють процес соціальної адаптації засудженого після звільнення.
Проте зауважимо, що нормативно-правова база, яка існувала та регулювала діяльність установ виконання покарань у тісній взаємодії
з іншими державними та недержавними інституціями, з прийняттям Закону застаріла та потребує ґрунтовних видозмін з метою закріплення
місця органу пробації в системі
органів, які здійснюють діяльність
з надання допомоги в трудовому
та побутовому влаштуванні осіб, які
відбули покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі на певний строк.
Враховуючи вищезазначене,
незрозумілою є позиція законодавця щодо обмеження пробації тільки підготовкою до звільнення. Цим звужуються функції,
які покладені на орган пробації
в країнах світу, а саме залишаємо
поза увагою постпенітенціарний
супровід особи після звільнення
з місць позбавлення волі, що є не
тільки нелогічним, а й негативно
впливає на весь комплекс засобів,
які були спрямовані на виправлення та ресоціалізацію засуджених.
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ціатива повинна тривати з метою
створення належних умов для
виконання такого напряму діяльності органу пробації, як досудова
доповідь. Вважаємо за необхідне
законодавчо закріпити досудову
доповідь як процесуальну дію на
стадії досудового розслідування
та обов’язково враховувати її результати на стадії судового розгляду справи. Для цього необхідно
наділити персонал органу пробації
необхідними владними повноваженнями та обов’язками.
Не тільки недосконале кри
мінальне процесуальне законодавче закріплення діяльності органу
пробації щодо досудової доповіді
є проблемним питанням, а й визначення порядку її складання. Так, відповідно до ч. 1 ст. 72-1 Кримінального процесуального кодексу України
представником персоналу органу
пробації є посадова особа такого
органу, яка за ухвалою суду складає
та подає до суду досудову доповідь
[5]. Згідно з п. 5 ст. 9 Закону порядок складення досудової доповіді
затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує
державну політику у сфері пробації.
Пунктом 4 статті 314-1 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що форма, зміст та
порядок складання досудової доповіді про обвинуваченого визначаються законодавством. Проте
сьогодні центральним органом
виконавчої влади, що формує державну політику у сфері пробації,
не надано будь-яких інструкцій, наказів, вказівок щодо порядку складення досудової доповіді, визначення її форми та змісту, що слугує
причиною відмови співробітників
кримінально-виконавчих інспекцій
виконувати ухвалу суду про складання досудової доповіді.
Вважаємо, що основою методики складання досудової доповіді
повинні бути наукові здобутки
вітчизняних вчених-кримінологів,
які досліджували прогнозування
індивідуальної злочинної поведін-
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Проаналізувавши результати
останніх досліджень, вважаємо,
що зазначене нами питання необхідно розглядати у двох аспектах: по-перше, це виконання органом пробації покладених на
нього функцій; по-друге, діяльність
кримінально-виконавчих установ
щодо виконання кримінального
покарання у виді позбавлення волі
на певний строк.
Зупинимося на окреслених нами
аспектах. Так, одним із векторів розвитку вітчизняної пенітенціарної
системи сьогодні є необхідність реформування діяльності органів виконання покарань. Результатом цієї
діяльності стало ухвалення 5 лютого 2015 р. Закону України «Про пробацію» (далі – Закон), в якому були
акумульовані думки науковців та
практиків. Так, згідно з положеннями цього Закону кримінальновиконавча інспекція реорганізується в орган пробації й буде діяти
за трьома основними напрямами,
а саме: здійснювати досудову пробацію, наглядову пробацію та пенітенціарну пробацію [4].
Незважаючи на закріплення
зазначених видів діяльності в Законі, їх реалізація наразі неможлива. Причиною цьому є відсутність
механізму здійснення останніх. Директор Департаменту пробації Міністерства юстиції України О. Б. Янчук
у своїй доповіді на пленарному засіданні міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася у жовтні 2016 р. в м. Чернігові,
зазначив, що зміни, які були внесені
до Кримінального процесуального
кодексу України згідно із Законом
України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання
кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», є актуальними та необхідними і спрямовані на
законодавче закріплення діяльності
органів пробації.
Повністю погоджуємось з точкою зору О. Б. Янчука та вважаємо,
що зазначена законодавча іні-
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думки експертів з права
тично відсутні. Переобладнання
житлових приміщень виправних
колоній за блочним типом не дасть
тих позитивних наслідків, які від
нього очікують. На думку згаданого автора, повністю нейтралізувати негативні елементи субкультури засуджених в умовах блочного
утримання засуджених до позбавлення волі складно [8, с. 147].
Підтримуючи позицію О. І. Іванькова, слід також розглянути й вимоги міжнародних стандартів
у сфері забезпечення захисту прав
засуджених. У статті ми не будемо
перераховувати вимоги щодо умов
тримання засуджених, що зазначені у всіх міжнародних документах, наведемо тільки вимоги останнього ґрунтовного документа в цій
сфері: «Мінімальних стандартних
правил Організації Об’єднаних
Націй щодо поводження з в’язнями (Правил Мандели)». Правило
12 зазначеного документа вказує
на те, що там, де ув’язнені ночують,
кожен з них повинен мати окрему
камеру або кімнату. Якщо ж з особливих причин, таких, як тимчасове
переповнення в’язниці, центральній тюремній адміністрації доводиться відмовитися від застосування цього правила та все одно
розміщувати двох в’язнів в одну
й ту ж саму камеру або кімнату,
це є небажаним [13].
З наведеного вище слід зробити висновок, що питання умов тримання засуджених у кримінальновиконавчих установах закритого
типу потребують переосмислення,
відмови від радянсько-колонійської системи. Вважаємо, що засуджені у виправних колоніях повинні
утримуватися в приміщеннях камерного типу з урахуванням вимог
санітарії і гігієни, з одиночним
утриманням у нічний час.
Не менш важливим є питання
щодо структурних дільниць виправних колоній, а саме − дільниці
посиленого контролю та категорій
засуджених, яка в ній утримується.
На час прийняття Кримінально-
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не в санкції статті (частини статті)
особливої частини зазначеного Кодексу [10]. З наведених постулатів
кримінального права можна дійти
висновку, що використати заміну
кримінального покарання у виді
штрафу іншим кримінальним покаранням можливо лише у випадку, коли покарання у виді штрафу
застосувалось судом як основне
покарання, оскільки у разі заміни
кримінального покарання в виді
штрафу як додаткового покарання
ми отримаємо застосування двох
основних покарань за вчинення
одного злочину, що є недопустимим. Зазначене нами вказує на
відсутність можливості у держави
вплинути на засудженого, якому
призначене додаткове покарання
у виді штрафу і який ухиляється
від його виконання.
Залишаються поза увагою законодавця питання щодо умов тримання засуджених, які, як вказують
нещодавно проведені дослідження, не відповідають міжнародним
стандартам в галузі забезпечення
захисту прав засуджених та сталій
міжнародній пенітенціарній практиці [11, с. 134-139; 12 с. 124].
Так, згідно зі ст. 115 Кримінальновиконавчого кодексу України засуджені до позбавлення волі, як
правило, тримаються в приміщеннях блочного типу. Норма житлової площі на одного засудженого не може бути менш як чотири
квадратні метри, а у лікувальних
закладах при виправних колоніях,
у виправних колоніях, призначених для тримання і лікування хворих на туберкульоз, у стаціонарі –
п’яти квадратних метрів. Як слушно
зазначив О. І. Іваньков, незважаючи на нібито нормальну мінімальну
площу, яка передбачена на одного
засудженого до позбавлення волі,
блочний режим утримання відбудований лише у деяких колоніях
[8, с. 146-147]. Поняття блочного
типу утримання та вимоги щодо
обладнання таких приміщень у національному законодавстві прак-
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Саме тому, як зазначалося раніше, існує необхідність внесення
змін до Закону, тим самим слід
закріпити за органом пробації
функцію постпенітенціарного супроводу засуджених після звільнення з місць позбавлення волі.
Це не тільки дозволить контролювати поведінку колишнього засудженого, запобігати його можливій
протиправній поведінці, а й надасть йому необхідне підґрунтя
для адаптації в соціальному середовищі. Саме прогалини у процесі
адаптації, як слушно зазначають
І. С. Яковець та О. І. Іваньков, є однією з головних причин повторного вчинення злочину особами,
які звільнились з місць позбавлення волі [8, с. 118].
Не можна зрозуміти позицію
законодавця щодо подальшого реформування кримінально-виконавчого законодавства. Останні зміни,
які були внесені до Кримінальновиконавчого кодексу України,
а саме оновлена редакція ст.13,
не закріплюють за органом пробації
як правонаступником кримінальновиконавчої інспекції виконання покарання у виді штрафу [9].
Залишається відкритим питання: хто повинен здійснювати
примусове виконання додаткового покарання у виді штрафу, коли
воно призначене як додаткове
покарання? Адже згідно зі ст. 53
Кримінального кодексу України
(далі – КК України) у разі несплати штрафу суд замінює несплачену
суму штрафу покаранням у виді
громадських робіт або виправними роботами, у разі несплати штрафу в розмірі понад три тисячі не
оподатковуваних мінімумів доходів
громадян, призначеного як основне
покарання, та відсутності підстав
для розстрочки його виплати, суд
замінює несплачену суму штрафу
покаранням у виді позбавлення
волі. У свою чергу ст. 52 КК України вказує на те, що за один злочин
може бути призначено лише одне
основне покарання, передбаче-
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1) будь-які новели, які запроваджуються законодавцем й стосуються
зміни правового статусу засудженого, повинні ґрунтуватися на
оцінці перспектив і ефективності
досягнення цілей кримінального покарання; 2) нові інститути
кримінально-виконавчого законодавства, такі, як пробація, наразі
є актуальними та своєчасними,
але потребують удосконалення
механізму їх практичного застосування із чітким розподілом повноважень між державними органами; 3) прагнення швидкими
темпами привести умови відбування покарань до світових стандартів
призводить до «перегину» й «загублення» власного досвіду виконання кримінальних покарань.

.u

та засуджених, які мали високий
рівень віктимності.
Саме тому незрозумілі обмеження в цій сфері. Згідно з останніми змінами у дільниці посиленого
контролю тримаються засуджені,
які систематично (два та більше
разів) вчиняють злісні порушення
установленого порядку відбування покарання, загрожують безпеці
персоналу, засуджених або інших
осіб [9]. Цими змінами нівельовано інститут дільниці посиленого
контролю, як дільниці для тримання небезпечних категорій засуджених, тим самим перетворивши її
за умовами тримання на дільницю
ресоціалізації.
Підбиваючи підсумки викладеного матеріалу, зазначимо таке:
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виконавчого кодексу України
в дільниці посиленого контролю
утримувалась така категорія засуджених, як: засуджені, які під
час перебування в дільниці карантину, діагностики і розподілу виявили високий ступінь соціальнопедагогічної занедбаності та потяг
до продовження протиправної
поведінки, а також засуджені, які
не виявили готовності до само
керованої соціально-правомірної
поведінки й переведені з інших
дільниць. Існування такої норми
давало можливість адміністрації
установ виконання покарань ізольовано від інших тримати агресивно налаштованих засуджених,
засуджених, котрі мали високий
ступінь криміногенної зараженості,
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

І. В. Боднар, С. В. Царюк
Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних
проблем кримінально-виконавчого права – реформуванню органів і установ виконання
покарань. У статті висвітлюються проблемні питання діяльності органу пробації,
а саме: невизначеність законодавчого закріплення й змісту діяльності органу пробації
з виконання досудової доповіді та виконання функції пенітенціарної пробації.
Ключові слова: засуджені, досудова пробація, наглядова пробація,
пенітенціарна пробація, установи виконання покарань,
дільниця посиленого контролю.

co

Стаття надійшла до редакції: 18.01.2017.

dp

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

И. В. Боднар, С. В. Царюк
Статья посвящена освещению одной из актуальных теоретико-методологических
проблем уголовно-исполнительного права –реформированию органов и учреждений
исполнения наказаний. В статье освещаются проблемные вопросы деятельности органа
пробации, а именно: неопределенность законодательного закрепления и содержания
деятельности органа пробации по выполнению досудебного доклада и выполнения
функции пенитенциарной пробации.
Ключевые слова: осужденные, досудебная пробация, наблюдательная пробация,
пенитенциарная пробация, учреждения исполнения наказаний,
участок усиленного контроля.
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ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ПОВ’ЯЗАНІ З НАСИЛЬСТВОМ У СІМ’Ї

Н. Б. Шамрук
кандидат юридичних наук,доцент кафедри
адміністративного, цивільного
та господарського права і процесу
Академії Державної пенітенціарної служби України,
майор внутрішньої служби

тика, вчиненню злочинам цього
виду передує, в більшості випадків, вчинення правопорушень,
за які передбачена адміністративна відповідальність. Саме тому дослідження проблематики особи, яка
вчиняє адміністративні правопорушення та злочини, є актуальною та
необхідною, оскільки проведення
індивідуальних запобіжних заходів
неможливе без детального та глибокого аналізу характерних ознак
осіб, які вчиняють насильство в сім’ї.
Наукові доробки в сфері дослідження та запобігання насильству в сім’ї належать вченимадміністративістам, представникам
інших галузей права та соціальних
наук: Н. В. Аніщуку, О. М. Бандурці,
О. І. Белову, О. В. Бойку, Ю. П. Би-
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Реалізація особистих прав людини, гарантування права на життя
і здоров’я, на вільний особистий
розвиток є одними із головних
завдань правової соціальної держави, якою проголошена Україна.
Забезпечення цих прав безпосередньо пов’язане із протидією насильницьким вчинкам і, зокрема,
насильству у сім’ї.
Соціальні та економічні умови
сьогодення не можуть позитивно
вплинути на криміногенну ситуацію в суспільстві. Як зазначає Міністерство внутрішніх справ України,
сьогодні значно зросла кількість
загальнокримінальної злочинності,
що в свою чергу потягло за собою
вчинення злочинів і на ґрунті насильства у сім’ї. Як показує прак-
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тяку, А. О. Галаю, І. П. Голосніченку, С. К. Гречанюку, Б. М. Головкіну,
О. С. Доценку, Ф. К. Думці, Д. Г. Заброді, О. В. Ковальовій, О. Д. Коломойцю та ін. Проте ґрунтовно,
на монографічному рівні ця проблематика досліджувалась ще
Л. В. Крижною у 2000 р., всі інші
стосувались здебільшого питань
характеристики особи, яка є потерпілою від насильства у сім’ї.
Метою цієї стат ті є спроба
визначення особливостей структури особи, яка вчиняє адміністративні правопорушення, пов’язані
з насильством у сім’ї. Новизна дослідження полягає в тому, що на
підставі аналізу сучасних кримінологічних теорій та результатів
кримінологічних досліджень

бюлетень міністерства юстиції україни

a

вильно вибрати з усієї сукупності
запобіжних заходів найбільш оптимальний в певному конкретному
випадку [5, с. 68].
Досліджуючи питання структури особи, яка вчиняє адміністративні правопорушення, пов’язані
з насильством у сім’ї, необхідно
пам’ятати, що кримінологія не
охоплює увесь комплекс структурних компонентів особи. А. І. Долгова зазначає, що кримінолог вивчає
злочинність і злочинців у рамках
так званого часткового детермінізму, коли розкрито детермінант свідомо неповно з погляду філософії,
всіх наук про людину і суспільство.
Повнота тут відносна, прив’язана
до предмета і методів кримінології
[6, с. 280]. Саме точка зору зазначеного автора вказує на те, що
під час розгляду структури особи,
яка вчиняє адміністративні правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї, слід звернути увагу на
специфічну особливість останньої,
тобто риси, які утворюють структуру особи, схильні до значних змін
в процесі змін детермінантів правопорушень. Це дозволяє дійти
висновку, що особа, яка вчиняє
адміністративні правопорушення,
пов’язані з насильством у сім’ї, не
є чимось постійним та незмінним
і повинна розглядатися як динамічна функціональна структура.
Єдиного підходу вчених-кримінологів до питання структури особи правопорушника не
існує. Різні кримінологічні школи
та окремі вчені окреслюють свої
специфічні складові структури
особи правопорушника. Прикладів
таких класифікації багато, тому
в статті наведемо тільки деякі з них.
Н. Ф. Кузнецова зазначає, що
структурно людина складається
з трьох основних підсистем: 1) соціальний статус особи, тобто належність особи до того або іншого класу (соціального прошарку)
і групи із соціально-демографічною
характеристикою (стать, вік, освіта,
сімейний стан та ін.; 2) соціальні

.u

шення, пов’язані з насильством
в сім’ї, складна та доволі кропітка
праця, оскільки під час складання
портрета адміністративного правопорушника використовуються
методи збору та обробки інформації, характерні не тільки для науки
адміністративного права, а й для
наук кримінально-правової, соціологічної та психологічної спрямованості, які формують ознаки особи,
що входять до певної складової
елементів структури в цій сфері.
З метою розуміння особи, яка
вчиняє адміністративні правопорушення, пов’язані з насильством
у сім’ї, необхідним є визначення
поняття структури та її значення
у дослідженні в цій сфері.
Згідно із філософським словником структура визначається як
сукупність стійких зв’язків об’єкта,
що забезпечують збереження його
основних властивостей під час різних зовнішніх і внутрішніх змін
[4, с. 267]. У свою чергу, ми повністю
підтримуємо точку зору І. В. Боднара, який зазначає, що питання про
структуру особи правопорушника
має не тільки наукове, а й практичне значення, оскільки є необхідною
передумовою для успішної розробки і правильного вирішення цілої
низки кримінально-правових (в нашому випадку адміністративноправових) і кримінологічних
завдань, які обумовлюють її актуальність і виражаються в наступному: на основі структури
особи правопорушника повинно
бути правильно і достатньо повно
визначена сукупність даних, що характеризують правопорушника;
структура особи правопорушника
дозволяє глибше зрозуміти взаємо
зв’язок різних обставин, що характеризують правопорушника,
їх роль у вчиненні правопорушення, вплив на суспільну небезпеку
особи правопорушника; структура
особи правопорушника є науковою базою для розробки типології
і класифікації правопорушень, що,
в свою чергу, дає можливість пра-
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визначається найбільш оптимальний підхід до визначення структури вказаної особи.
Згідно із Законом України «Про
попередження насильства в сім’ї»
насильство в сім’ї – це будь-які
умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного
спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці дії
порушують конституційні права
і свободи члена сім’ї як людини
та громадянина і завдають йому
моральної шкоди, шкоди його фізичному чи психічному здоров’ю [1].
У свою чергу органи, на які покладений обов’язок боротьби з насильством у сім’ї, перш за все, повинні
вчиняти заходи, спрямовані не
тільки на боротьбу з уже вчиненим
фактом, а й застосовувати спеціальні заходи, спрямовані на усунення
причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, притягнення
до відповідальності осіб, винних
у вчиненні зазначених дій, а також
медико-соціальна реабілітація
жертв насильства в сім’ї [2, с. 77].
Питання щодо запобігання
вчиненню правопорушень досліджуються наукою кримінологією.
Вважаємо, що під час вивчення
особи, яка вчиняє адміністративні
правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї, необхідно скористатись науковими здобутками
та напрацюваннями вчених-кримінологів. Зазначені вчені вказують,
що діяльність із запобігання правопорушенням повинна базуватись на прогнозуванні та плануванні заходів боротьби з нею
[3, с.165]. У свою чергу цьому передує діяльність з виявлення причин
та умов правопорушень; виявлення та вивчення особи, яка вчиняє
правопорушення, прогнозування її
протиправної поведінки. Здійснення таких напрямів діяльності є запорукою успішного застосування
заходів запобігання правопорушенням цього виду.
Дослідження особи, яка вчиняє адміністративні правопору-

41

думки експертів з права
чини та відбували кримінальні покарання, а тому застосування такої
класифікації значно звузить об’єкт
нашого дослідження.
Отже, слід зазначити, що найбільш оптимальна класифікація ознак особи, яка вчиняє адміністративні правопорушення,
пов’язані з насильством у сім’ї,
запропонована представниками
Київської кримінологічної школи.
Розглянемо їх більш детально.
1. Соціально-демографічні
ознаки особи, яка вчиняє адмі
ністративні правопорушення,
пов’язані з насильством у сім’ї:
стать, вік, освіта, наявність професії, наявність соціальних зв’язків,
матеріальний стан тощо.
Проведений аналіз наукових
доробок у галузі дослідження
особи правопорушника, який вчиняє дії, пов’язані з насильством
у сім’ї, та аналіз матеріальних проваджень, вироків суду дає змогу
визначити загальний портрет
особи, яка вчиняє правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї.
А саме переважну кількість таких
правопорушників вчиняють чоловіки (80-85,0%) віком від 25
до 29 років (50-55%), 30-49 років
(25-30%) здебільшого одружені;
найчастіше це особи з невисоким
освітнім рівнем; переважають жителі міст, значно менше жителів
сіл та інших невеликих населених
пунктів; особи, які мають постійне місце проживання; переважна більшість їх є фізично здорові
люди.
2. Соціально-рольові ознаки,
які характеризують становище
особи, яка вчиняє адміністративні
правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї, в ієрархії засуджених, формальних та малих неформальних групах.
Понад 60 % осіб, які вчинили
правопорушення в сім’ї, за соціальним станом належать до робітників; кількість службовців серед
осіб, які вчинили зазначені правопорушення, не перевищує 10 %.
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чений злочин, про його мотиви і
характер, про колишні судимості,
про одноосібний або груповий характер злочинної діяльності, про
роль у ній (організатор або рядовий співучасник).
Соціальні зв’язки характеризують приналежність правопорушника до певних соціальних груп, його
взаємини і взаємодію з іншими
людьми (друзі, знайомі, коло спілкування), установами і організаціями (партійність, членство в різного
роду неформальних об’єднаннях),
у сімейній, професійній (навчальній), побутовій сферах людської
життєдіяльності.
До етичних властивостей особи
належать моральні принципи, погляди, переконання, оцінки, життєві очікування і прагнення, ціннісні орієнтації індивіда.
Психологічні ознаки включають
інтелектуальні, вольові й емоційні
характеристики особи. До цієї категорії також належать особливості
характеру, темпераменту, здібностей, а так само й інші психічні властивості і стани індивіда.
Біофізіологічні характеристики
об’єднують такі ознаки, як стать, вік,
особливості фізичної конституції,
стан здоров’я та ін. [6, с. 281-291].
Розвиваючи вказану вище класифікацію під час дослідження
особи правопорушника представниками Київської кримінологічної
школи, наводять таку класифікацію ознак особи правопорушника:
соціально-демографічні ознаки,
соціально-рольові ознаки, кримінально-правові ознаки, морально-психологічні ознаки [10, с. 132;
11, с. 87-92; 12, с. 67-68].
Деякі вчені кримінально-правові ознаки замінюють кримінальновиконавчими, які ск ладаються з кримінально-правових та
кримінально-виконавчих (ознаки,
які характеризують особу під час виконання та відбування кримінального покарання) [13, с.73; 14, с. 41].
Проте така класифікація стосується
осіб, які вже раніше вчинили зло-
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функції (ролі) особи, що включають
сукупність видів діяльності особи
як громадянина, члена трудового
колективу, сім’янина тощо; 3) етично-психологічна характеристика,
яка відображає ставлення особи
до соціальних цінностей і виконуваних соціальних функцій [7, с.117].
Інший підхід до питань складових структури особи правопорушника пропонує С. М. Іншаков,
який в описі особових властивостей спирається на найбільш
просту і загальновизнану, на його
думку, класифікацію, згідно з якою
всі якості особи можна розділити
на три групи: соціально-психологічні; психофізичні; соціальнодемографічні [8, с. 43].
Більш розширену класифікацію
наводить І. М. Даньшин. Він вважає, що ознаки особи злочинця слід класифікувати за такими
групами: соціально-демографічні
ознаки; особистісно-рольові властивості; соціально-психологічні
якості; риси правової і моральної
свідомості; психічні відхилення
й аномалії; кримінально-правові
ознаки; загальнозначущі позитивні людські якості [9, с. 60].
Незважаючи на ґрунтовність
запропонованої І. М. Даньшиним
класифікації, вважаємо, що найбільш оптимальною є класифікація, яка зазначена А. І. Долговою,
відповідно до якої особові властивості правопорушника поділяються
на такі категорії: соціально-демографічні ознаки; кримінально-правові ознаки; соціальні вияви
в різних сферах життєдіяльності
(соціальні зв’язки); етичні властивості; психологічні ознаки; фізичні
(біологічні) характеристики.
До соціально-демографічних
ознак слід віднести соціальне походження, соціальний стан, професію, спеціальність, матеріальний стан, житлові умови, дані про
сімейний стан.
Кримінально-правові ознаки
особи правопорушника включають, в першу чергу, дані про закін-
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У четвертої частини злочинців
були виявлені психічні відхилення,
які найчастіше є наслідком алкоголізму і впливають на характер та
інтенсивність злочинної поведінки. Саме сім’ям осіб, які вчинили
насильницькі правопорушення
в сфері сімейно-побутових відносин, у першу чергу, властиві систематичне пияцтво, бійки, скандали.
Отже, в статті було визначено загальний портрет особи, яка вчиняє
адміністративні правопорушення,
пов’язані з насиллям у сім’ї. Проте
вважаємо, що з метою якісної організації запобігання зазначеному
негативному явищу необхідним є
більш глибоке дослідження особи,
яка вчиняє адміністративні правопорушення, пов’язані з насильством
у сім’ї, у зв’язку з тим, що насильство
в сім’ї слід розглядати як фізичне насильство в сім’ї, сексуальне
насильство в сім’ї, психологічне
насильство в сім’ї, економічне насильство в сім’ї [15]. На нашу думку,
це доволі специфічні, а іноді й діаметрально протилежні напрями
протиправної діяльності, що потребують окремого дослідження.
Саме детальне вивчення ознак
особи, яка вчиняє адміністративні
правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї, повинне бути
враховане у прогнозуванні індивідуальної протиправної поведінки та під час планування заходів
щодо запобігання вказаних негативних проявів.

.u

із зазначеної категорії осіб раніше
були засуджені, половина з яких
мала дві або більше судимостей.
Приблизно половина з них раніше
були засуджені за злочини, що були
вчинені в сфері сімейно-побутових відносин (хуліганство, завдання тілесних ушкоджень). Характер
умислу спонтанний, не більше ніж
у 10% випадках злочини заздалегідь підготовлювалися.
Специфічними є і мотиви вчинення правопорушень у сфері
сімейних відносин, а саме: помста,
особиста ворожість, ревнощі, хуліганські спонукання.
4. Морально-психологічні ознаки осіб, які вчиняють адміністративні правопорушення, пов’язані
з насильством у сім’ї. До них слід
віднести: світогляд, ціннісні орієнтації, інтелектуальні ознаки, емоційні особливості, вольові ознаки,
психічні аномалії, рівень потреб.
Особам, які вчиняють правопорушення у сфері сімейних відносин, властиві такі негативні риси,
як: брутальність, егоїзм, ревнощі,
нестриманість емоцій, безтактність, нездорова прискіпливість до
дрібниць, черствість стосовно подружжя чи дітей (особливо тих, які
не є біологічними) тощо, через що
вони не вміють діяти в стресових,
конфліктних ситуаціях і часто знаходять найбільш вдалий, з їхньої
точки зору, вихід з них за допомо
гою застосування фізичного насильства.
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Стосунки в малих неформальних групах характеризуються агресивним ставленням до подружжя
(близько 75%), проте ставлення до
батьків та дітей у переважній більшості випадків позитивне, важливу роль відіграє антигромадська
установка, як готовність особи за
відповідних умов мікросередовища діяти суспільно небезпечним
способом для підтримки та встановлення лідерства в малій неформальній групі. У свою чергу
більшість осіб, які вчиняють насильство у сім’ї, в ранньому дитинстві ставали жертвами протиправних посягань з боку членів родини.
3. До кримінально-правових
ознак осіб, які вчиняють адміністративні правопорушення, пов’язані
з насильством у сім’ї, слід віднести мотиви правопорушення, характер та спрямованість посягань,
одиночний чи груповий характер
протиправної діяльності, рядова чи
роль організатора у разі групового
протиправного посягання, стаття
Адміністративного чи Кримінального кодексів України тощо.
Характер протиправних дій одноособовий, відсоток осіб, які вчиняють насильство в сім’ї в складі
групи, незначний. Серед осіб, які
вчинили злочини, пов’язані з насильством у сім’ї, значний відсоток
(близько 70%) тих, щодо яких раніше застосовувались засоби адмі
ністративного стягнення і впливу за
різні правопорушення. Дві третини
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АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

О. В. Марченко
здобувач відділу проблем публічного права
Науково-дослідного інституту публічного права

у населення розвиненої правової
культури та правового світогляду,
утвердження принципів справед
ливості, верховенства права, захист прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності [1].
Тобто законотворчість та діяльність органів державної влади
базуються на основоположних
принципах, в які закладено базові
витоки правильного функціонування правової системи. Оскільки
Україна обрала шлях незалежного
розвитку в напрямку євроінтеграції, її основоположними засадами
є верховенство права та визнання людини найвищою соціальною
цінністю. Саме Міністерство юстиції стоїть на сторожі втілення принципу законності в державотворенні і становленні справедливого
українського законодавства, тому
цьому органу приділяється особлива увага науковців.
Якщо взяти статистику, відповідно до методики британського
дослідного центру The Economist
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У правовій системі апарату
держави провідне місце щодо
забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян належить Міністерству юстиції України
(далі – Мін’юст), діяльність якого
базується на певних основоположних засадах, які відображають основи справедливості і гуманності
державної влади.
Однією з важливих державноправових реформ є забезпечення
процесу формування досконалої
правової системи, яка була б здатна зумовити побудову правової
держави і громадянського суспільства в Україні. І в цій справі важлива роль відводиться Міністерству
юстиції України, яке є провідним
органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
правової політики, спрямованої
на розвиток національної правової
системи, створення і реалізацію
правових норм, зміцнення режиму
законності та безпеки, формування
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Intelligence Unit, у світі 167 демократичних країн, тільки 25 з яких
є повними демократичними, відповідно вони мають позитивний
досвід у становленні такої держави, який безумовно могла б перейняти і Україна, звісно ж, враховуючи деякі нюанси та менталітет
українського народу [2]. В будьякій демократичній державі права
і свободи громадян є на першому
місці. Тому, щоб досягти мети, яка
стоїть зараз перед українським суспільством, нам потрібно з’ясувати
принципи, які є базисом для функціонування державних органів,
посадових осіб та нормотворчості
загалом.
На Мін’юст пок ладено ряд
зобов’язань у сфері державної
політики, основна мета яких – забезпечення справедливості, а саме
адміністративно-правого регулювання (захисту) прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, адже боротьба за
справедливість зараз відбувається

бюлетень міністерства юстиції україни
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здійснення Міністерством юстиції вищенаведених дій. Принцип
(від лат. principium – «основа, начало») – це першооснова, керована
ідея, основне правило поведінки.
У суб’єктивному розумінні принцип
означає основне припущення, передумову, в об’єктивному розумінні – вихідний пункт, першооснову.
Тлумачний словник української
мови дає такі визначення слова
«принцип»: основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і таке інше; засада, основний
закон якої-небудь точної науки;
особливість, покладена в основу
створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило, покладене
в основу діяльності якої-небудь
організації, товариства і т. ін.; переконання, норма, правило, яким
керується хто-небудь у житті, поведінці [7, с. 927].
Як передбачає загальна теорія
держави і права, принципи права –
це об’єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які
ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних,
групових і громадських інтересів.
Іншими словами, це своєрідна
система координат, у рамках якої
розвивається право, і одночасно
вектор, який визначає напрям його
розвитку. Тобто принципи є підставою права, вони містяться у його
змісті, виступають як орієнтири
у формуванні права, відбивають
сутність права та основні зв’язки,
які реально існують у правовій системі. У принципах зосереджено
світовий досвід розвитку права,
досвід цивілізації. Тому принципи
права можна назвати стрижнем
правової матерії [8; 9].
Юридичну природу принципів
адміністративного права розкриває Ю. П. Битяк: це вихідні, об’єктивно зумовлені основоположні
засади, відповідно до яких фор-
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законодавстві та на побутовому
рівні здається зрозумілим і усталеним, але тільки на перший погляд.
Змістовий спектр цієї дефініції
варіюється, як правило, від сукупності системи всіх правоохоронних органів, судового відомства
до діяльності цих установ, форми
судової державної діяльності [3].
Зазначимо, що права і свободи
громадянина стоять на першому
місті в законодавстві Європейського Союзу та Конституції України.
За ліберальною концепцією, людина наділена основними правами та свободами від народження
незалежно від статусу в суспільстві, безпосередньо ст. 3 Конституції України зазначає: людина,
її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності
держави. Держава відповідає
перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним
обов’язком держави [4].
З вищенаведеного логічно
буде перейти до визначення адмі
ністративної діяльності та принципів, оскільки вони є провідною
категорією в адміністративному
праві всіх континентальних європейських країн і це основне питання дослідження нашої теми [5].
На нашу думку, діяльність будьякого державного органу, в тому
числі й Міністерства юстиції, –
це напрями його безпосередньої
реалізації покладених на нього
суспільством функціональних
обов’язків. Виходячи з цього, адмі
ністративною діяльністю Мін’юсту
можна вважати будь-які його дії
в сфері втілення принципу законності та становлення справедливого законодавства з метою ефективної реалізації громадянами
своїх прав і свобод.
Тож перейдемо безпосередньо
до підґрунтя, на якому базується
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майже у всіх основоположних сферах життєдіяльності суспільства.
Більше того, Мін’юст має значний вплив на формування державної політики щодо створення умов
для громадян на справедливий
юридичний захист їхніх конституційних прав, свобод та законних інтересів, а також на розвиток сучасного суспільства в юридичній сфері.
Таким чином, нашим основним
завданням буде розкриття основних принципів адміністративної
діяльності Міністерства юстиції та показ їхньої дії в цій сфері
на практиці.
Питання принципів адміністративної діяльності Міністерства
юстиції розглядалися такими вченими юристами, як В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, В. В. Галунько, Н. А. Железняк,
С. О. Козуліна, І. Б. Коліушко тощо,
більше того, цей аспект становить
наукову цінність і для представників науки міжнародного права,
зокрема, таких, як А. Є. Тамм,
В. О. Ріяка, Д. Н. Бахрах, Р. А. Петров
та ін. Однак системного аналізу
даної проблематики здійснено на
доктринальному рівні досі не було,
що й зумовлює необхідність розгляду зазначеного питання.
Метою цього дослідження
є розкрит тя основоположних
засад, відповідно до яких Міністерство юстиції України здійснює свою адміністративну діяльність в сфері втілення законності,
державотворення та становлення
українського законодавства.
На думку С. О. Козуліної, одним
із найгостріших питань державної правової політики сьогодні
є ефективність реалізації громадянами своїх прав і свобод,
яка безпосередньо залежить від
ступеня забезпечення їх надійної охорони та захисту, що здійснюються відповідними органами держави. Саме з такою
правоохоронною діяльністю традиційно пов’язують феномен юстиції. Термін «юстиція» в літературі,
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думки експертів з права
них публічних інтересів фізичних
і юридичних осіб посадові особи
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть
діяти виключно відповідно до ст. 6
Конституції України, здійснюючи
свої повноваження у встановлених Конституцією межах відповідно до законів України, та ст. 19,
в якій зазначається, що органи
державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі,
у межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією
та законами України [11].
– принцип єдиноначальності
та колегіальності є проявом єдності протилежностей, тобто спів
праці вищих органів державної
влади з нижчими для ефективного
досягнення поставлених завдань;
– принцип громадського контролю – це організаційно оформлена діяльність громадян України
з контролю за відповідністю діяльності органів державної влади за
дотриманням норм Конституції
України, законів України, інших
нормативно-правових актів та за
дотриманням ними державної
дисципліни [16].
– принцип компетентності –
принцип, за яким кожна уповноважена особа (державний
службовець) повинен чітко та неупереджено виконувати покладені
на нього державою обов’язки.
Таким чином, для діяльності
Міністерства юстиції притаманні загальні принципи діяльності органів
виконавчої влади, до яких, враховуючи специфіку діяльності Мін’юсту,
слід віднести принцип демократичної діяльності, верховенства права
і правового закону, поваги до прав
і свобод, честі та гідності людини
і громадянина, принцип оптимального поєднання єдиноначальності
та колегіальності, принцип дієвості
громадського контролю за діяльністю Мін’юсту, принцип високої компетентності посадових осіб Міністерства юстиції.
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Водночас в Законі України
«Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р.
закріплені принципи діяльності
Міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади. Закон
виділяє деякі з них: принцип верховенства права, забезпечення
дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності,
законності, забезпечення єдності
державної політики, відкритості та
прозорості, відповідальності [13].
Виділяємо деякі принципи,
які безпосередньо стосуються
адміністративної діяльності Міністерства юстиції України, зокрема,
такі, як:
– принцип демократії, відповідно до якого кожна держава
має відповідати закріпленим демократичним стандартам та про
який наголошує Декларація тисячоліття ООН [14];
– принцип верховенства права,
який використовується раніше ніж
з 17 ст., наприклад, грецький філософ Арістотель сказав: «Закон повинен правити», який означає те,
що жодна людина не є вище закону
і кожен, хто його порушує, повинен
відповідати [15]. В Україні принцип
верховенства права закріплений
у ч. 1 ст. 8 Конституції [4];
– принцип поваги до прав
і свобод, честі та гідності людини і громадянина, цей принцип
закріплений у найвищому законі
України – Конституції, у ст. 3 якої
людина, її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю [4];
Принцип зв’язаності публічної
адміністрації законом і підконтрольності її суду є одним із кращих засобів, «мистецьким винаходом» адміністративного права.
На думку професора В. В. Галунька,
в умовах сьогодення він добре
формально визначений у вітчизняному адміністративному
праві та означає, що: при забезпеченні прав, свобод та закон-
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мується й функціонує система та
зміст цієї галузі права. На його
погляд, за межами соціальної активності і практичної діяльності
суб’єктів принципи адміністративного права не можуть бути сформовані й закріплені, а тим більше
реалізовані [10 c. 29].
На думку В. В. Галунька, до характерних рис принципів адмі
ністративного права належать такі
положення: 1) вони формуються
з метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина і нормального функціонування громадянського суспільства та держави;
2) установлюють керівні засади-настанови, що визначають найважливіші правила, за якими здійснюється та організується діяльність
суб’єктів адміністративного права;
3) принципи адміністративного
права характеризуються прогресивністю, засвідчують ідеальні
для умов сучасності основоположні засади поведінки суб’єктів
адміністративного права, але які є
реально досяжними [11, c. 62-68].
Трансформуючи думку вченого, на наш погляд, принципам адміністративної діяльності
Міністерства юстиції притаманні
загальні ознаки принципів адмі
ністративного права.
Одним із пріоритетних завдань,
яке стоїть перед Міністерством
юстиції, є адаптація законодавства
до стандартів ЄС, в яку входять
такі обов’язки, як, наприклад, формування нової правосвідомості
Європейського суспільства та захисту прав громадян. Без принципів здійснення такої діяльності,
яка без сумніву є адміністративною, втілювати в життя нові реформи неможливо, як і побудувати
будинок без фундаменту, оскільки
це основа для створення нового
державотворення.
За переконаннями М. І. Ославського, діяльність органів виконавчої влади ґрунтується на певних
принципах – керівних засадах їх
організації та діяльності [12].
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України, міністерства, іншого
центрального органу виконавчої
влади, його посадових осіб під час
урегулювання спорів, розгляду в
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб’єкта і України;
– принцип спеціального контролю за дотриманням прав
людини і громадянина, вимог
законодавства щодо виконання і відбування кримінальних
покарань, реалізацією законних
прав та інтересів засуджених та
осіб, узятих під варту, контролю
за діяльністю органів та осіб, які
здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів;
– принцип забезпечення законності у сфері державної реєстрації:
актів цивільного стану, речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрації юридичних
осіб, громадських формувань, що
не мають статусу юридичної особи
і фізичних осіб – підприємців;
– принцип комунікації з громадськістю, що полягає у висвітленні Мін’юстом даних про свою
діяльність та про стан реалізації
державної політики у визначених
сферах діяльності;
– принцип дієвості забезпечення євроінтеграційних заходів
України – полягає в запозиченні позитивного досвіду у інших
провідних країн Європи, в першу
чергу, шляхом адаптації вітчизняного законодавства до вимог ЄС;
– принцип забезпечення контрольних і наглядових заходів
щодо доступності, ефективності
та законності діяльності нотаріату;
– принцип протидії корупційним проявам, за яким Мін’юст
здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну
експертизу нормативно-правових
актів та проектів нормативно-правових актів, а також розробляє
за її результатами рекомендації
щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть
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вотворчості, відповідно до якого
Мін’юст не тільки розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів, а й погоджує їх
та організовує ведення обліковостатистичної звітності;
– принцип розпорядчої підпорядкованості: у своїй діяльності
Мін’юст керується не тільки Конституцією та законами України,
а й постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України,
указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України,
актами інших центральних органів
виконавчої влади, які пройшли
реєстрацію в Міністерстві юстиції
України;
– принцип відносної незалежності при здійсненні правотворчості означає, що посадові особи
та органи Міністерства юстиції
виконують свої обов’язки відповідно до меж, встановлених
законодавством України, не чекаючи вказівок зі сторони (Кабінету
Міністрів України, Адміністрації
Президента України тощо);
– принцип забезпечувальної
діяльності стосовно правосуддя – за яким Мін’юст відповідно
до законодавства здійснює низку
заходів у цій сфері, зокрема, експертне забезпечення правосуддя
та проведення науково-дослідних
робіт у галузі судової експертизи;
– принцип координації органів
державної влади у сфері юстиції –
координує діяльність міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення громадян правами на справедливий гуманний захист порушених
прав, свобод та законних інтересів;
– принцип взаємовигідного
міжнародного співробітництва
щодо участі у діяльності міжнародних організацій, з метою відстоювання інтересів громадян України
та держави;
– принцип спеціального представництва забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів
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Перейдемо до спеціальних
принципів, які стосуються саме
Міністерства юстиції як основоположного органу, який стоїть на
сторожі втілення принципу законності в державотворенні і становленні справедливого українського
законодавства.
Під принципами організації
і діяльності державного апарату
в теорії права розуміють законодавчо визначені відправні засади і вимоги щодо його організації
і функціонування з метою найбільш
оптимального і ефективного виконання функцій та завдань держави.
До принципів організації і діяльності
державного апарату належать такі:
поділ державної влади; виборність
вищих органів державної влади;
діяльність у межах компетенції та в
порядку, встановлених законодавством (законність); професіоналізм
і компетентність; обов’язковість
рішень, ухвалених вищими органами для нижчих; прозорість; підконтрольність; відповідальність;
додержання прав інститутів громадянського суспільства – органів місцевого самоврядування, об’єднань
громадян, підприємств, організацій,
установ; рівне право громадян на
доступ до державної служби; стабільність кадрів; ефективність; пріоритет прав і свобод людини і громадянина [8, c. 129].
Загалом погоджуємось із такими теоретичними положеннями
та вважаємо, що спеціальні принципи адміністративної діяльності
цього міністерства слід формувати на основі загальних, а також
положень законів і підзаконних
нормативно-правових актів, які
регламентують його діяльність.
Взявши за основу Положення про
Міністерство юстиції України, яке
затверджене Постановою Кабінету
Міністрів України від 2.07.2014 р.
№ 228 [17], вважаємо, що принципами адміністративної діяльності
Мін’юсту є:
– принцип забезпечення законності при здійсненні пра-
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думки експертів з права
стрижень правової матерії, керівні
засади та позитивні законодавчі
положення, загальні настанови,
за допомогою яких посадові особи
та органи цієї служби здійснюють
адміністративну діяльність у сфері
втілення загальної справедливості
у діяльність суб’єктів адміністративного права у сферах нотаріату,
примусового виконання рішень
судів та інших органів (посадових
осіб), державної реєстрації, у сфері
виконання кримінальних покарань
та пробації, з питань банкрутства
та використання електронного підпису, архівної справи і діловодства
тощо.
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ції державної правової політики
у різних сферах суспільного життя
(у сфері нотаріату, примусового
виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб), державної реєстрації, у сфері виконання
кримінальних покарань та пробації, з питань банкрутства та використання електронного підпису, архівної справи і діловодства та ін.).
Виходячи з таких теоретичних положень доктрини загальної
теорії права, теорії адміністративного права та діючого правового законодавства, принципи адміністративної діяльності
Мін’юсту – це основоположний
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спричинити вчинення корупційних
та пов’язаних з корупцією правопорушень;
– принцип забезпечення невідворотності виявлення, облік засуджених та осіб, узятих під варту.
Таким чином, під спеціальними принципами адміністративної
діяльності Мін’юсту слід розуміти
визначені правовим законодавством відправні засади і вимоги
щодо його організації і функціонування посадових осіб і органів
Міністерства юстиції з метою найбільш оптимального і ефективного
виконання покладених на нього
функцій та завдань щодо реаліза-
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
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О. В. Марченко
У статті сформовано поняття і розкрито зміст принципів
адміністративної діяльності Міністерства юстиції, під якими розуміється стрижень
правової матерії, основоположні ідеї та керівні засади, а також система координат,
позитивні зобов’язання, особливі настанови, за допомогою яких воно здійснює
свою адміністративну діяльність у сфері втілення законності і становлення
справедливого законодавства у сфері адміністративно-правого регулювання (захисту)
прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб та держави.
Ключові слова: адміністративна діяльність, виконавча влада,
Міністерство юстиції, принцип, публічне адміністрування.
Стаття надійшла до редакції: 9.02.2017.
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ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

О. В. Марченко
В статье сформировано понятие и раскрыто содержание принципов
административной деятельности Министерства юстиции,
под которыми понимается стержень правовой материи, основополагающие идеи
и руководящие принципы, а также система координат, положительные обязательства,
особые установки, с помощью которых оно осуществляет свою административную
деятельность в сфере реализации законности и становлении справедливого
законодательства в сфере административно-правового регулирования (защиты)
прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц и государства.
Ключевые слова: административная деятельность, исполнительная власть,
Министерство юстиции, принцип, публичное администрирование.
Получено: 9.02.2017.
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бездокументарних цінних паперів
як об’єктів цивільних прав

Д. С. Трофименко
здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

наслідки загибелі речі та цінних
паперів [2, с. 131-145].
Ще однією принциповою відмінністю між речами та цінними
паперами є момент їх виникнення
як об’єктів цивільних прав. Так, речі
стають об’єктами цивільних прав
з моменту свого виникнення, створення, на противагу цьому цінні
папери, у тому числі бездокументарні, проходять складну законодавчо визначену процедуру (випуск,
емісія), з якою пов’язано їх становлення як об’єктів цивільних прав.
Питання про те, як цінні папери виникають, неодноразово піднімалося науковою спільнотою.
Серед дослідників можна виділити
В. Яроцького, Г. Шевченко, В. Белова, В. Посполітака, О. Виговського,
Є. Галкова, В. Габова, М. Кулик тощо,
які у своїх працях звертають увагу
на становлення цінних паперів
як об’єктів цивільних прав. Однак
особливість існування бездокументарних цінних паперів у системі депозитарного обліку цінних
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Чинне законодавство України
відносить цінні папери, незалежно від форми існування, до речей.
Однак це співвідношення у науці
визнається поверхневим і має
виключно зовнішній прояв, пов’язаний з тим, що документарні цінні
папери втілюються у паперових
сертифікатах. Свого часу В. Посполітак зауважив, що подібність
між цінними паперами і речами
ніколи не була повною, цінні папери завжди підпорядковувалися
особливому режиму [1, с. 42].
Між цінними паперами та речами наявна значна кількість відмінностей, які обумовлюють відокремлене положення їх від речей
у системі об’єктів цивільних прав:
вони різняться як об’єкти зовнішнього матеріального світу; відмінним є момент виникнення права
власності на речі та цінні папери;
цінні папери здатні змінювати
форму свого існування, тобто переходити з документарної у бездокументарну; відрізняються правові

паперів та їх споріднена правова
природа з класичними документарними цінними паперами на
сьогодні залишає це питання відкритим та актуальним.
Метою цієї публікації є розкриття емісії як підстави виникнення бездокументарних цінних
паперів відповідно до чинного
законодавства та з урахуванням
наявних наукових напрацювань,
а також визначення моменту,
з яким пов’язують їх становлення
як об’єктів цивільних прав.
Сучасні дослідники вказують
на три теорії виникнення цінних
паперів: договірна, теорія креації
та емісійна [3, с. 60]. Перша полягає в поясненні цінного папера, що
виникає внаслідок специфічних
договірних відносин між особою,
яка видала цінний папір, та особою,
яка його придбала [4]. Представники теорії креації визнають, що для
виникнення прав за цінними паперами достатньо одного факту
його оформлення з дотриманням
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думки експертів з права
органів, спрямованих на випуск
та розміщення бездокументарних цінних паперів. Це повністю
відповідає вченню про юридичні
факти, відповідно до якого факт
є одиничною дією чи подією, а
будь-яка юридично значуща сукупність фактів має визнаватися
як юридичний склад. Для одностороннього правочину необхідним та
достатнім є волевиявлення однієї
сторони, однак у процесі емісії беруть участь й інші особи, наприклад,
інвестори, державні реєструючі органи. Як слушно зазначає Ю. Мица,
емісія, як підстава виникнення цінних паперів, неможлива без владної участі уповноважених органів
держави, що реєструють випуски
цінних паперів та інформацію
про них. Вчений звертає увагу, що
все зазначене виключає визнання
емісії правочином, тобто окремим
юридичним фактом, а є саме юридичним складом [8, с. 47]. Тобто розуміння емісії як одностороннього
правочину суперечить правовій
природі цього правового явища.
Підтримуючи таку позицію, Є. Филипенко пояснює, що емісія цінних
паперів, з юридичної точки зору,
є сукупністю односторонніх чи багатосторонніх правочинів, а також
адміністративних актів, здійснюваних в передбаченій законом формі
та послідовності (процедура емісії),
поєднаних спільними намірами
емітента – випустити цінні папери в обіг. Для емісії важливим
є не тільки наявність усіх необхідних юридичних фактів (етапів),
а й настання таких фактів у строго визначеній послідовності [10,
с. 56]. Як доречно звертає увагу
Є. Галкова, при емісії відбувається
певний ефект «матрьошки», коли
один юридичний факт (підстава)
«поглинається» наступним юридичним фактом і стає підставою
для наступного етапу емісії, але всі
вони мають єдину мету – створення
та випуск цінних паперів [11, с. 25].
Таким чином, поняття емісії
охоплює сукупність правочинів
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та фондовий ринок» (далі – Закон)
емісією визнається сукупність дій
емітента, що проводяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів
серед їх перших власників. У процесі емісії виникають нові об’єкти
цивільних прав – бездокументарні
цінні папери, введення у обіг яких
можливе виключно завдяки здійсненню власне емісії [7, с. 94].
У найбільш простому вигляді
емісія є набором певних етапів,
які здійснюються послідовно, один
за одним, жоден з яких не може
бути виключений, адже породжує
наступний. Кожен етап має свої
абсолютно конкретні юридичні
наслідки.
У юридичній літературі відсутнє
єдине розуміння правової природи емісії як підстави виникнення
цінних паперів. Наукові погляди
поділяються на дві основні концепції: одностороннього правочину та
юридичного складу [8, с. 46]. Так,
розглядаючи емісію як односторонній правочин, М. Брагінський
зазначає, що для його укладання
необхідно і достатньо волевиявлення однієї сторони. Вчений за
уважує, що серед інших правочинів
договір виокремлюється тільки
однією ознакою: він є дво- чи багатостороннім погодженням, тобто
згодою двох чи більше осіб. У цій
якості договір протистоїть одностороннім правочинам, прикладом
яких може бути, зокрема, і емісія
цінних паперів [9, с. 18].
Варто згадати, що згідно з ч.1
ст. 202 Цивільного кодексу України, правочином визнається дія
особи, спрямована на набуття,
зміну та припинення цивільних
прав та обов’язків. Тим самим,
правочин є завжди дією суб’єктів
права, якому притаманний вольовий характер, та має цільову спрямованість. Однак з аналізу поняття
«емісія» вбачається, що у процесі
її здійснення має місце певна сукупність дій емітента та державних
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усіх необхідних реквізитів. Сутність емісійної теорії полягає у тому,
що для виникнення посвідчених
цінними паперами майнових прав
документ повинен бути випущений
емітентом у обіг [2, с. 339, 345-346].
Зазначені теорії мають значний доробок свої напрацювань та
послідовників, однак, враховуючи специфіку бездокументарних
цінних паперів, потрібно визнати, що істина десь посередині.
При цьому найголовніше питання
щодо цього було висловлено А. Габовим, що тут має значення більш
практична річ: з якими саме юридичними фактами та/або їх складами і чому закон пов’язує виникнення цінних паперів як об’єктів
цивільних прав і виникнення прав,
які такий папір надає [2].
Бездокументарні цінні папери є емісійними цінними паперами, які виникають у процесі
емісії і характеризуються тим, що
їх розміщення відбувається випусками, у межах яких вони надають
рівний об’єм прав незалежно від
часу придбання [5]. Такі цінні папери, з урахуванням їх правової
природи, не можуть випускатися
в індивідуальному порядку, вони
завжди випускаються та функціонують у цивільному обігу тільки
у вигляді цінних паперів масових
емісій [6, с. 124].
Метою емісії цінних паперів,
незалежно від форми існування,
є залучення зовнішніх джерел
фінансування. Тому кожного разу
перед емісією емітент має обрати
фінансові інструменти, які найбільше підходять для реалізації цієї
мети. Сьогодні в Україні найбільш
розповсюдженими джерелами
зовнішнього фінансування є позичковий і акціонерний капітали,
тобто емісія акцій та облігацій, що
існують у бездокументарній формі,
як найбільш привабливі та зручні, економічно вигідні, мобільні
фінансові інструменти.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про цінні папери
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документи, які підтверджують існування та правове становище
емітента.
До проспекту емісії законодавець визначив певні вимоги:
у ньому повинна міститись інформація про емітента, його фінансово-господарський стан, цінні папери, щодо яких прийнято рішення
про розміщення. До інформації про
цінні папери належить така: щодо
виду, форми випуску та існування,
кількість та номінальну вартість,
обсяг прав за цінними паперами,
умови їх розміщення, обігу та погашення, порядок і форми виплати доходу за цінними паперами.
Проспект емісії бездокументарних
цінних паперів має своє особливе
значення: він містить інформацію,
яка необхідна для надання інвесторам можливості зважено оцінити фінансовий стан, перспективи
діяльності емітента, а також інформацію про цінні папери, що випускаються [12, с. 25].
Однією з основних підготовчих
дій для здійснення емісії бездокументарних цінних паперів є укладення договору з депозитарієм
про обслуговування цінних паперів або реєстратором про ведення реєстру власників іменних
цінних паперів. Особливістю таких
рахунків є те, що вони не можуть
бути анонімними [14], адже існування цінних паперів у бездокументарній формі передбачає
іменну ідентифікацію власника
цінних паперів, про що наголошує
Л. Саванець [15].
Після надходження заяви
і документів, необхідних д ля
реєстрації випуску та проспекту
емісії цінних паперів, одночасно
здійснюється реєстрація випуску
та проспекту емісії цінних паперів або відмова в такій реєстрації. Після здійснення державної
реєстрації відбувається присвоєння цінним паперам міжнародного
ідентифікаційного номера, який
має особливе значення для бездокументарних цінних паперів.

.u

інтерес з боку науковців. Так, наприклад, Г. Шевченко дотримується позиції, що прийняття рішення
про розміщення цінних паперів є
одностороннім правочином, який
здійснюється уповноваженим органом акціонерного товариства
і оформлюється відповідним протоколом [13, с. 131]. Д. Ломакін
таке рішення визнає юридичним
фактом особливого роду – корпоративним актом, під яким вчений
розуміє втілену у належну форму
та здійснену у порядку, що відповідає законодавчим, статутним,
внутрішнім документам корпорації, вольову дію органу управління,
яке має своїм наслідком виникнення, зміну або припинення корпоративних правовідносин [11, с. 76].
На підтримку цих поглядів треба
відмітити, що рішення про розміщення бездокументарних цінних
паперів має споріднену правову
природу з односторонньою угодою. Так, суб’єктом волевиявлення
є управлінський орган емітента,
рішення якого спрямоване на настання певних юридичних наслідків: на подальший випуск цінних
паперів та введення їх у цивільний
обіг з метою залучення фінансових
ресурсів у діяльність емітента.
Після прийняття рішення емітент подає Національній комісії
з цінних паперів та фондового
ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів. Перелік таких документів різниться
від того, чи створюється нове акціонерне товариство, чи має місце
здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття,
поділу, виділу чи перетворення,
або до яких здійснюється приєднання, чи здійснюється виключно
емісія бездокументарних цінних
паперів. За загальним правилом,
основними документами є заява,
рішення про розміщення цінних
паперів та проспект емісії. Додатково надаються правоустановчі
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(одно-, дво-, багатосторонніх), адмі
ністративних актів та внутрішньо
корпоративних дій емітента, які характеризуються чітко визначеною
хронологічною послідовністю
і обумовлюють появу нового об’єкта
цивільних правовідносин – емісійного цінного папера, тобто емісія –
це цілісна система компонентів,
взаємодія яких породжує нові
якості, не притаманні її окремим
компонентам [12, с. 22]. Підтримуючи виcловлену точку зору, варто
відмітити, що емісія бездокументарних цінних паперів є сукупністю різнорідних юридичних фактів (встановлених законодавством
послідовних дій емітента та державних органів), які об’єднані між
собою єдиною метою – створення
та введення у цивільний обіг цінних
паперів як об’єктів цивільних прав.
Ст а т т я 2 8 З а ко н у в и з н а чає етапи емісії цінних паперів,
які умовно виокремлюються у чотири стадії:
1) прийнят тя рішення про
розміщення бездокументарних
цінних паперів органом емітента
та здійснення підготовчих дій;
2) реєстрація випуску бездокументарних цінних паперів та присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера;
3) здійснення дій, спрямованих
на забезпечення обслуговування
цінних паперів, серед яких укладення з депозитарієм договору
про обслуговування цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних
цінних паперів; укладення договорів з першими власниками;
4) затвердження результатів
розміщення цінних паперів та
реєстрація звіту про результати їх
розміщення.
На першій стадії уповноваженим органом емітента стосовно кожного розміщення цінних
паперів приймається відповідне
рішення, яке оформляється протоколом. Правова природа цього
рішення викликає підвищений
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думки експертів з права
підтвердження здійснення процедури емісії відповідно до вимог
діючого законодавства. При цьому
закон не надає такому способу
державного контролю за випусками цінних паперів, як державна
реєстрація випуску та державна
реєстрація звіту, будь-якого правовстановлюючого значення [12,
с. 23]. Державна реєстрація звіту
передусім спрямована на захист
публічних інтересів та інтересів
фінансового ринку, а також виконує свої функції, серед яких можна
виокремити: фіскальну (остаточне
затвердження результатів випуску емісії), правопідтверджуючу
(констатування факту, що емісія
відбулася у межах чинного законодавства), захисну (у разі визнання емісії недобросовісною та
у подальшому недійсною виникає
можливість захисту прав інвесторів із застосуванням правових
наслідків визнання правочинів
недійсними).
Отже, можна зробити такий
висновок: емісія бездокументарних цінних паперів як підстава
їх виникнення та становлення
як об’єктів цивільних прав має
свої певні особливості, які полягають у наступному: емісія є певною сукупністю послідовних дій
емітента та державних реєструючих органів, які об’єднані спільною
метою – спрямовані на виникнення бездокументарних цінних паперів як оборотоздатних об’єктів
цивільних прав; емісія складається з певних етапів, що регламентовані діючим законодавством,
виключення одного із них або його
дефектність може призвести до
визнання емісії недобросовісною
(недійсною), що матиме наслідком
не лише втрату інвесторів можливості реалізації інкорпорованих
у цінних паперах прав, а й втрату останніми значення об’єктів
цивільних прав.
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тобто емітент володіє правом на
цінний папір, однак той ще не
надає прав, що у ньому втілені.
А тому саме договір купівлі-продажу, як консесуальний договір,
є найбільш підходящим договором, який повинен використовуватися при розміщенні цінних паперів [13, с. 145].
У науці висловлена думка,
що існує певний проміжок часу,
коли посвідчене цінним папером
майнове право формалізоване
у документі, але права на нього
ще не виникли до моменту його
випуску в обіг [12, с. 23]. Наприклад, А. Габов зауважує, що цінні
папери як об’єкти права власності
виникають з моменту державної
реєстрації, однак момент, з якого
той чи інший цінний папір починає надавати права, настає тоді,
коли в останнього з’являється перший законний власник, який не є
зобов’язаною особою по ній [2].
На підтримку цієї тези варто за
уважити, що це одна з унікальних
особливостей цінних паперів, яка
пов’язана з їх правовою природою. Тут може виникнути питання:
що є першим у такому випадку –
«право на папір» або «право з папера»? Однак з урахуванням правової природи бездокументарних
цінних паперів при їх емісії «право
на папір» немовби дає рух «праву
з папера», які є єдиною цілісною
правовою конструкцією.
Надалі емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку звіт про результати розміщення цінних паперів,
після чого здійснюється його державна реєстрація. Насправді ж,
цінні папери як об’єкти цивільних
прав вже створені, вони відчужені
та знайшли в процесі розміщення
своїх нових власників, які стали
кредиторами емітента. Роль держави в особі реєструючого органу
полягає у необхідності публічного
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К. Фрадкін звертає увагу, що індивідуалізація бездокументарних
цінних паперів пов’язується саме
з присвоєнням їм індивідуального номера [16, с. 9]. Аналогічної
точки зору дотримується Л. Саванець, визнаючи міжнародний
ідентифікаційний номер як індивідуалізуючу ознаку бездокументарних цінних паперів [17, с. 135].
Надалі відбувається укладення
договорів з першими власниками або їх розміщення (відчуження цінних паперів у визначений
проспектом емісії цінних паперів
спосіб). У процесі розміщення бездокументарних цінних паперів
емітент здійснює відчуження їх
першим набувачам, які й стають
управомоченими за ними особами, одночасно набуваючи прав
на цінні папери та прав із цінних
паперів [13, с. 144]. І хоча законодавець чітко не визначає, яким
способом саме здійснюється таке
відчуження, щодо цього доречно
висловився А. Габов: під способом
розміщення слід розуміти сукупність дій, здійснюваних емітентом, суб’єктами облікової системи,
інвесторами (у деяких випадках),
спрямованих на надання емітентом у власність інвесторів розміщуваних емісійних цінних паперів
[2]. Як слушно додає Г. Шевченко,
у юридичній літературі у якості
договору, який може бути використаний при розміщенні цінних
паперів, традиційно називається
договір купівлі-продажу. Відповідно до римського постулату «nemo
plus juris ad alienum transferre
potset, guam ipse habit» (ніхто не
може передати більше прав, аніж у
нього є) відчужувач повинен мати
право власності на відчужуване
майно. І, не дивлячись на те, що
на момент розміщення бездокументарних цінних паперів запис
про наявність цінних паперів
у спеціальному реєстрі вже існує,
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a

«Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав:
проблеми теорії та судової практики»*

носин; 3) реалізація (здійснення)
цих прав і виконання обов’язків;
4) захист порушеного права чи
інтересу. Перші два елементи,
вочевидь, виступають моделями
бажаної поведінки суб’єкта, тоді
як два останні лежать в площині
впровадження відповідних моделей у життя.
У науці цивільного права
України предметом досліджень
виступають, як правило, або норми
права з правами та обов’язками,
або ж проблеми захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних
прав та законних інтересів. Натомість, надзвичайно важливим
проблемам здійснення суб’єктивних прав хоча й приділяється
певна увага, проте явно недостатня. В той самий час, економічний
ефект, а отже, і соціальне значення, має саме здійснення суб’єктивних прав, тобто фактична поведінка осіб. При цьому приватне
право саме у цій сфері залишає
найбільш широкий простір для
свободи й вільного розсуду особи.
Ця сфера потребує пильної уваги
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Невпинний розвиток приватного права, повернення до класичних
засадничих ідей та цивілістичних
конструкцій, наближення національного права до високих стандартів континентального права
Європи є першочерговими завданнями для формування правової
держави. Відповідні завдання
стоять і перед наукою цивільного
права, як галузі, що без перебільшення може вважатися базовою
для нормального функціонування
сучасної ринкової економіки. Саме
цивільне право покликане, з одного боку, охороняти й утверджувати
непорушність приватної власності
як основи ринкового способу господарювання, а з іншого – регулювати економічний оборот
і забезпечувати його стабільність.
Якщо правовий вплив на суспільні відносини розглядати
через призму механізму правового регулювання, то елементами
такого механізму будуть виступати: 1) норма права, що регулює
цивільні відносини; 2) права
та обов’язки учасників таких від-

*

науковців, адже в умовах нормативного визначення лише загальних засад здійснення суб’єктивних
прав очевидно, що на доктрину цивільного права покладено
функцію формування підґрунтя
усталеної та обґрунтованої судової практики.
З огляду на викладене, монографія О. О. Кота «Здійснення
та захист суб’єктивних цивільних
прав: проблеми теорії та судової
практики» має всі шанси стати
одним з важливих елементів фундаменту вітчизняного приватного
права. Вона присвячена актуальній темі, яка має велике теоретичне та практичне значення, про що
свідчить глибокий аналіз автором
численних доктринальних ідей та
судових рішень. Значна частина
цих ідей не одержала поки що завершального оформлення, що не
сприяє підвищенню ефективності
розгляду справ цієї категорії. Тому
це монографічне дослідження є
вчасним і необхідним.
У монографії було використано
широкий перелік іноземних і віт-

 от О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики:
К
моногр. – К. : Алерта, 2017. – 494 с.
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думки експертів з права
сокому рівню динаміки. В основу
такого висновку покладено основоположні засади цивільної свободи, приватної ініціативи та диспозитивності.
Своєчасним слід визнати проведене автором дослідження
поділу способів захисту суб’єктивних прав на загальні та спеціальні. Це питання нерідко постає
перед судами під час розгляду
різноманітних спорів і потребує
нагального вирішення у доктрині
вітчизняного права з огляду на
відсутність усталених підходів
у судовій практиці. У монографії
належним чином обґрунтовано висновок про те, що характеристика способу захисту як
загального чи спеціального має
значення і повинна використовуватися виключно при вирішенні
конкретного спору та впливає на
встановлення належного способу
захисту порушеного права. Метою
цього поділу є визначення серед
кількох можливих чи обраних
уповноваженою особою способів
захисту належного та ефективного
для захисту конкретного порушеного суб’єктивного права з урахуванням особливостей конкретних
спірних матеріальних правовідносин. При цьому за наслідками
дослідження даної проблематики
запропоновано конкретні правила щодо визначення юридичних
наслідків кваліфікації способу захисту як загального чи спеціального в контексті правозастосовчої
практики.
Подальшого розвитку у рецензованій монографії дістало питання щодо критерію розмежування
заходів відповідальності і заходів
захисту. О. О. Кот відстоює ідею
про те, що метою цивільно-правової відповідальності не є покарання правопорушника, внаслідок
чого перспективне використання
функціонально-цільового критерію для розмежування заходів
відповідальності та інших заходів
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Спеціальними принципами визнаються засади здійснення суб’єктивного цивільного права відповідно
до його мети та гарантованості
здійснення суб’єктивного права.
Що стосується важ ливого
питання меж здійснення суб’єктивних прав, обґрунтованим вбачається висновок про наявність трьох
рівнів їх закріплення: на рівні
договору, на рівні законодавства
та на рівні принципів здійснення
суб’єктивних цивільних прав.
Актуальним є науковий аналіз
підстав захисту суб’єктивних
цивільних прав, викладений у монографії. Досліджуючи теоретичні
засади захисту, автор обґрунтовано звертає увагу на те, що за
загальним правилом вітчизняне
цивільне законодавство виходить
з надання захисту лише такому
праву, яке порушене, не визнається або оспорюється. Разом з тим
у деяких випадках закон дозволяє звертатися до суду з метою
попередження порушення суб’єктивного права, яке ще не відбулося. В цій частині, вочевидь, існує
певна неузгодженість, в основі
якої лежить зіткнення прагнень
законодавця надати учасникам
цивільних правовідносин можливість попереджувати порушення
своїх прав із класичним вченням
про захист права. Розглянувши
наведену проблему, О. О. Кот послідовно аргументує можливість
використання превентивного захисту лише в тих випадках, коли
йдеться про неминуче порушення права у майбутньому, якщо не
буде вжито попереджувальних
заходів.
Заслуговують на схвальні
відгуки також наведені у монографії аргументи на підтримку
твердження про те, що закритий перелік способів захисту
цивільних прав і законних інтересів не відповідає сучасному рівню розвитку цивільноправових відносин, їх доволі ви-
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чизняних літературних джерел.
Виграшною в науковому сенсі є та
частина роботи, в якій аналізується судова практика, представлена
десятками судових рішень, як правило, Верховного Суду України, що
дозволило сформувати наукове
бачення правових позицій судових органів в контексті предмета
дослідження.
Істотним досягненням О. О. Кота
є вдале поєднання дослідження
двох різних елементів механізму
цивільно-правового регулювання
– здійснення суб’єктивних прав та
їх захисту. Це дозволило наочно
продемонструвати сутнісні системні зв’язки між двома стадіями
вказаного механізму. Особливості
здійснення певних типів і видів
суб’єктивних прав визначають
особливості захисту цих прав, що
отримує свій прояв, серед іншого,
у виборі належних та ефективних
способів захисту права. У свою
чергу, захист суб’єктивних прав
виступає необхідною гарантією,
а інколи і передумовою належного здійснення відповідної юридичної можливості.
Ознайомлення зі змістом роботи дає підстави вважати, що її
автор успішно виконав поставлені
завдання та зробив надзвичайно
глибокий і професійний аналіз
категорій здійснення та захисту
суб’єктивних цивільних прав.
Цікавим вбачається запропонований О. О. Котом підхід
до системи принципів та меж
здійснення суб’єктивних прав.
Автором запропоновано структурувати принципи здійснення
суб’єктивних цивільних прав на
два види: галузеві та спеціальні.
До перших належать принципи
свободи здійснення суб’єктивних
цивільних прав, справедливості,
добросовісності та розумності,
в яких знаходять прояв загальноправові та інші галузеві принципи
(верховенства права, законності,
диспозитивності, рівності тощо).
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Підсумовуючи наведене, варто
наголосити, що праця О. О. Кота є
своєчасною та необхідною для подальшого розвитку доктрини приватного права України. Автор творчо і фахово розглянув дискусійні
питання теоретичного і практичного характеру, дав їм власну критичну оцінку, що врешті дозволило сформулювати досить вагомі
наукові судження, які здатні стати
міцним базисом подальших наукових пошуків.

a

проблем у застосуванні конкретних способів захисту суб’єктивних
цивільних прав. Зокрема, автором
обґрунтовано, що віднесення кондикції до спеціальних способів
захисту у судовій практиці є помилковим. Оскільки цей спосіб
захисту порушених цивільних
прав може бути використаний для
захисту будь-якого суб’єктивного
права, кондикцію слід віднести
до способів захисту загального
характеру.
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захисту суб’єктивних цивільних
прав. При цьому основною функцією інших заходів захисту є
відновлення порушеного суб’єктивного права, цивільно-правова
відповідальність виконує компенсаційну функцію і стосується не
самого порушеного права, а відновлення майнової сфери потерпілого.
Також у монографії сформульовано цілу низку висновків, метою
яких є вирішення практичних
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Сергій Володимирович
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Заступник Міністра юстиції України
з питань виконавчої служби
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2 лютого
Шановний Сергію Володимировичу!
Щиро вітаємо Вас з Днем народження!
Нехай Ваше життя буде наповнене радістю та щастям,
благополуччям, підтримкою рідних, друзів і колег.
Здоров’я, успіхів і нових здбутків.
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Нехай Ваше життя буде наповнене радістю та щастям,
благополуччям, підтримкою рідних, друзів і колег.
Здоров’я, успіхів і нових здбутків.

бюлетень міністерства юстиції україни

11 лютого
Шановна Наталіє Анатоліївно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добробуту,
наснаги та професійних досягнень. Вдалих днів, миру та спокою.

a

КОЗЛОВСЬКА
НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

i.c
om

.u

Начальник Управління стратегічного
розвитку органів юстиції,
координації правової допомоги
та інформування населення
Міністерства юстиції України

16 лютого

Шановна Ірино Павлівно!
З Днем народження!
Нехай у Вашій роботі все складається якнайкраще.
Бажаємо Вам успіхів, натхнення та здійснення всіх задумів і сподівань.

БОЖКОВА
ІРИНА ПАВЛІВНА

co

Начальник Відділу режимно-секретної
роботи Міністерства юстиції України

dp

16 лютого

Шановний Дмитре Васильовичу!
Прийміть щирі вітання з Днем народження!
Бажаємо поваги колег, успіхів та щастя. Нехай творчий пошук
і винахідливість допоможуть у Вашій праці.

Поліщук
Дмитро Владиславович
Директор Департаменту
державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України

65

призначення
вітаємо
з днем народження

вітаємо

з Днем народження!

a

17 лютого

.u

Шановний Віталію Богдановичу!
Гарного Вам настрою, радості та родинного затишку.
Нехай натхненна праця завжди приносить Вам успіх,
задоволення і нові здобутки.

i.c
om

ГДИЧИНСЬКИЙ
ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ

Помічник Патронатної служби
Міністра юстиції України

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

вітаємо

co

з Днем народження!

dp

Членів редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
8 лютого

Бараша Євгена Юхимовича

начальника Інституту кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ,
генерал-майора внутрішньої служби, доктора юридичних наук, доцента, заслуженого діяча науки
і техніки України, члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції» України»

21 лютого

Рафальську Інну Владиславівну

голову Ради адвокатів міста Києва, адвоката, заслуженого юриста України,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції» України»
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З повагою
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження
7 лютого

Равлюка Андрія Григоровича

.u

9 лютого

a

першого заступника начальника
Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Селезньова Максима Олександровича

i.c
om

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

14 лютого

Натуркач Руслану Павлівну

начальника Головного територіального управління юстиції
у Закарпатській області

17 лютого

Жмаку Ірину Миколаївну

co

першого заступника начальника
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

24 лютого

Худняка Віктора Анатолійовича

dp

начальника Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

25 лютого

Фатенка Ярослава Миколайовича

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!
З повагою
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ»,
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження наших колег!
1 лютого

Бордун Вікторію Валеріївну

.u

2 лютого

a

виконувача обов’язків директора Міловського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Николаїшин Марію Іванівну

директора Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

4 лютого

i.c
om

Дейнека Олександра Турсунбайовича

головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва Координаційного центру з надання правової допомоги

7 лютого

Бригинця Володимира Дмитровича

директора Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

7 лютого

Матвієнка Олега Михайловича

co

директора Першого Миколаївського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

8 лютого

Муху Олександра Михайловича

dp

директора Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

8 лютого

Пушкаревську Ірину Валентинівну

виконувача обов’язків директора Кременчуцького місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

9 лютого

Руденка Ростислава Євтуховича

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

11 лютого

Бандуру Світлану Анатоліївну

68

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
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13 лютого

Гайворонську Вікторію Валентинівну

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Луганській та Харківській областях

14 лютого

Петлюка Олександра Петровича
20 лютого

Вітька Сергія Григоровича

a

виконувача обов’язків директора Старокостянтинівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

21 лютого

.u

директора Другого Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Усатого Ігоря Миколайовича

i.c
om

директора Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

22 лютого

Соколову Оксану Радіонівну

директора Арцизького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

22 лютого

Яцубу Людмилу Олегівну

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

24 лютого

Лисюка Олега Олександровича

co

начальника відділу стратегічного планування Координаційного центру з надання правової допомоги

25 лютого

Іллюка Сергія Валерійовича

dp

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

27 лютого

Лісову Юлію Олександрівну

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

28 лютого

Гамбаль Марію Іванівну

директора Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги,
редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України

ПЕРЕЛІК

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у січні 2017 року
Наказ від 16.01.2017 № 81/5

i.c
om

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 15 листопада 2011 року № 3327/5
Дата та номер державної реєстрації 16.01.2017 № 50/29918

Наказ від 16.01.2017 № 82/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 грудня 2011 року № 3497/5
Дата та номер державної реєстрації 16.01.2017 № 51/29919

Наказ від 16.01.2017 № 83/5/17

Про внесення зміни до Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби
та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження

co

Дата та номер державної реєстрації 19.01.2017 № 79/29947

Наказ від 17.01.2017 № 98/5

Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації

dp

Дата та номер державної реєстрації 18.01.2017 № 65/29933

Наказ від 17.01.2017 № 99/5 /50/11/8/31

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства палива та енергетики України,
Державного комітету України з будівництва та архітектури, Державного комітету України
з питань житлово-комунального господарства, Державного комітету України по водному господарству,
Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 21 травня 2003 року № 158/246/60/81/137/85
Дата та номер державної реєстрації 18.01.2017 № 72/29940

Наказ від 17.01.2017 № 100/5
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 18.01.2017 № 67/29935
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Наказ від 20.01.2017 № 151/5
Про внесення змін до Порядку погодження Міністром юстиції України призначення на посади
та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів
апарату Державної архівної служби України
Дата та номер державної реєстрації 24.01.2017 № 100/29968

Наказ від 20.01.2017 № 152/5
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Наказ від 24.01.2017 № 172/5

a

Дата та номер державної реєстрації 24.01.2017 № 101/29969

.u

Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 25.01.2017 № 107/29975

i.c
om

Наказ від 24.01.2017 № 173/5

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження
Дата та номер державної реєстрації 25.01.2017 № 106/29974

Наказ від 24.01.2017 № 174/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 11 квітня 2016 року № 1079/5
Дата та номер державної реєстрації 25.01.2017 № 108/29976

Наказ від 25.01.2017 № 181/5

Про внесення змін до Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

co

Дата та номер державної реєстрації 25.01.2017 № 110/29978

Наказ від 27.01.2017 № 200/5

Про затвердження Порядку складення досудової доповіді

dp

Дата та номер державної реєстрації 27.01.2017 № 121/29989

Наказ від 31.01.2017 № 229/5

Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2017 році
Дата та номер державної реєстрації 01.02.2017 № 133/30001

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

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

dp

co

i.c
om

.u

a

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