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територіальної цілісності держави –
основне завдання нинішнього етапу
державотворення в Україні

І. О. Кресіна
доктор політичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України

невігласів, чесних – рекетом, сміливих – просто вбила і врешті
винесла нам вирок: «українська
ідея не спрацювала». Але Майдан 2004 відповів цим крадіям,
що найвища цінність для українців – не банківські вклади і не
імпортний мотлох, а воля і власна
держава. І за неї боротимемося,
утверджуючи себе як європейська
нація. А коли вдруге, вже бандитсько-олігархічна номенклатура,
намагалася перешкодити європейському вибору українців, то постав Майдан 2013 – Революція
Гідності. І українську націю почув
і підтримав весь демократичний
світ. Сьогодні наша боротьба триває. Ми поборемо і сепаратистів,
і їхніх закордонних «диригентів»
з «буками» і «градами», і власних
зрадників з високих кабінетів.
Бо Майдан – це наша нескорена,
гідна, велична нація.
Тож найголовніший здобуток
нашої 26-річної незалежної дер-
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«Борітеся – поборете!» Ці пророчі слова генія української нації
можна вважати сутнісною характеристикою тих процесів, які переживає Українська держава протягом
26 років свого суверенного існування та національного утвердження.
Думка про те, що лише останніх
три з половиною роки стали для
нас випробуванням на міць і витривалість, абсолютно помилкова.
Вона нав’язана суспільній свідомості тими, хто хотів би приписати
собі заслуги й успіхи в українському державотворенні 1991-2013 рр.
Насправді українська нація вигартовувалася у протистоянні
з компартійною номенклатурою,
що нахабно ошукала свій народ
«прихватизацією», штучною інфляцією, знецінюванням наших заощаджень, пустила по світу з «кравчучками» торгувати всім, що можна
було винести на базари, принизила працелюбних – безробіттям,
талановитих – засиллям «крутих»
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жави – українська політична нація,
єдина країна, вільна людина, демократична держава, активне громадянське суспільство. Ми його
вибороли. Ми його нікому не віддамо. Ми можемо ним пишатися.
Ми – це Україна, вічна і прекрасна.
Наша національна ідея працює.
Борімося!
Найперше і найважливіше наше
завдання у цій боротьбі – територіальна цілісність, збереження
і відновлення національного суверенітету на всій державній території
України, запровадження ефективних механізмів забезпечення територіальної цілісності, які виявилися
ефективними в аналогічних ситуаціях в інших країнах.
Територіальна цілісність є конституїтивним принципом організації держави та міжнародного права,
вона тісно пов’язана з безпекою громадян, здатністю держави зберігати
свою територію у межах, встановлених згідно з міжнародним правом

бюлетень міністерства юстиції україни
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Ще до анексії Криму Росією у березні 2014 р. Захід зайняв жорстку
спільну позицію проти Росії з питань
територіальної цілісності України.
У лютому 2014 р. Президент США
Б. Обама застеріг Президента Росії,
що «будь-яке порушення суверенітету України та територіальної цілісності буде глибоко дестабілізуючим,
що не є в інтересах України, Росії чи
Європи. Це буде чітке порушення
зобов’язань Росії поважати незалежність, суверенітет та кордони України і норми міжнародного права» [2].
Європейські лідери зайняли
аналогічну позицію. В ході засідання Ради Безпеки ООН 1 березня
2014 р. Великобританія та Франція
підтримали США у засудженні вторгнення російських військ в Україну,
нагадавши про небезпеку ескалації ситуації, що становить загрозу
територіальній цілісності України
та нормам міжнародного права [3].
Посилання на ці загрози дістали
відображення у виступах представників США і європейських країн
на засіданні 3 березня [4].
В міру загострення ситуації критика щодо порушення територіальної цілісності України посилювалася. Заяви лідерів країн Євросоюзу
та Північної Америки були підтримані низкою заяв міжнародних організацій, у тому числі НАТО, який
2 березня 2014 р. заявив, що «воєнні
дії проти України військовими силами Російської Федерації є порушенням міжнародного права та суперечить принципам Ради НАТО-Росія»
[5]. Парламентська Асамблея Ради
Європи 7 березня «рішуче засудила
порушення Російською Федерацією
державного суверенітету і територіальної цілісності та пряме порушення міжнародного права» [6].
Більше того, Генеральна Асамблея ООН 18 березня прийняла
резолюцію «Про територіальну
цілісність України» [7], в якій нагадала про обов’язок усіх держав-членів згідно із ст. 2 Статуту
ООН утримуватися у міжнародних
відносинах від погрози силою або
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Слід зазначити, що у міжнародному праві принцип територіальної
цілісності держави не має чіткого
визначення, однак пов’язаний з такими принципами: непорушність
державних кордонів (неправомірна зміна державних кордонів),
рівноправність і самовизначення народів, незастосування сили
чи погрозою сили, принцип недоторканності державних кордонів
(дотримання проходження державного кордону на місцевості
і його режиму), невтручання тощо.
Крім того, за суверенною державою визнається право вживати усіх допустимих відповідно
до міжнародного права заходів
для збереження своєї територіальної цілісності.
Утім, на сьогодні відсутня цілісна
концепція розвитку міжнародного права, що відповідає сучасним
умовам та потребам забезпечення
територіальної цілісності держав,
яка б визначала перелік заходів
щодо протидії таким загрозам.
Це ускладнює врегулювання ситуації в Україні за допомогою міжнародно-правових інструментів.
Відзначимо, що, окрім зазначених вище документів, територіальна цілісність України гарантується
і низкою міжнародно-правових
договорів, насамперед так званим
Будапештським меморандумом
[1], сторонами якого є Великобританія, США і Росія. Ці країни взяли
на себе зобов’язання поважати незалежність, суверенітет та існуючі
кордони України, утримуватися від
погрози силою чи її застосування
проти територіальної цілісності або
політичної незалежності України.
Вони також запевнили, що жодна
їх зброя не буде використана проти
України, крім цілей самооборони
або будь-яким іншим способом,
згідно із Статутом ООН.
Однак відповіддю на агресію
з боку Росії та порушення нею територіальної цілісності України стала
лише низка санкцій, накладених
міжнародними організаціями.
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кордонів, протидіяти внутрішнім
і зовнішнім загрозам, спрямованим
на їх зміну.
У Конституції України зустрічаються як поняття «недоторканності території» (ст. 2: «Територія
України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною»),
так і «територіальної цілісності»
(ст. 132: «Територіальний устрій
України ґрунтується на засадах
єдності та цілісності державної
території»). Оскільки порушення
недоторканності не завжди може
мати за мету порушення цілісності
території, то «недоторканність території» є ширшою за змістом,
ніж «територіальна цілісність».
Однак у міжнародному праві більш
усталеним є саме останнє поняття
(«territorial integrity»).
Загрози територіальній цілісності держави можна поділити на
зовнішні, породжені діями іноземних держав, та внутрішні, які є результатом політики суверенної держави. Що стосується зовнішнього
аспекту, то він регулюється нормами
міжнародного права. Територіальна
цілісність – один з основоположних
принципів міжнародного публічного
права, який закріплює недоторканність території держави від посягань з боку інших держав шляхом
застосування військової сили або
загрози силою. Цей принцип почав
осмислюватися у ХVII ст., коли почалося утворення суверенних держав,
і був сформульований у проекті декларації Національних зборів Франції 1790 р., містився у Паризькому
договорі про відмову від війни як
інструмента національної політики
(так званому Пакті Тріана-Келлога)
1928 р. Як міжнародно-правовий
принцип територіальна цілісність
була вперше закріплена п. 4 ст. 2
Статуту ООН 1945 р., а згодом у Декларації про зміцнення міжнародної безпеки від 16 грудня 1970 р.,
Заключному акті Наради з безпеки
та співробітництва в Європі 1 серпня 1975 р., а також низці інших міжнародних документів.
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4) не визнані жодною державою – Сомаліленд.
Державами де-факто зазвичай
вважаються території, які отримали
фактичну незалежність, часто за підсумками війни, але яким не вдалося
отримати міжнародного визнання. Вони можуть існувати тривалий
час (два роки контролю над територією вважаються достатнім критерієм), апелювати до права народів
на самовизначення та наполягати
на своїй незалежності від материнської держави і сусідніх країн [13].
Ці утворення можуть мати низку
атрибутів державності, але вони не є
членами клубу суверенних держав.
Слід визнати, що на сьогодні такі
квазідержави не є поодинокими
випадками у міжнародній системі
й становлять серйозну загрозу регіональній і міжнародній безпеці:
контрольована ними територія є потенційним джерелом поновлення
збройного протистояння.
Більше того, незважаючи на тривалу історію існування держав
де-факто, ефективні міжнародноправові, політичні, економічні чи
будь-які інші засоби відновлення
територіальної цілісності держав, на
території яких вони виникли, відсутні. По-перше, це пояснюється незавершеністю реформування світового порядку, зумовленого зникненням
зі світової арени одного з основного
гравців біполярного світу – Радянського Союзу. Адже саме на території
колишніх республік виникло чотири
(без урахування ДНР і ЛНР) квазідержавних утворення, що належать
до другої і третьої груп невизнаних
держав. По-друге, найчастіше такий
феномен зустрічався на периферії
світової політики і не викликав належної уваги з боку лідерів Західної
Європи та США. Однак події 2014 р.
в Україні внесли значні корективи
у діяльність регіональних і міжнародних організацій, військових союзів, зокрема, НАТО. Це дає змогу
об’єднати зусилля держав та міжнародних організацій і комплексно підійти до вирішення проблеми
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Готовність до впровадження
більш жорстких санкцій продемонстрували США, де наприкінці липня
Конгрес прийняв закон «Протидія супротивникам Америки через
санкції» [11], в якому основний акцент зроблено на Росії, яка звинувачується у порушенні суверенітету
та територіальної цілісності України,
втручанні у перебіг президентських
виборів у 2016 р. У документі також
підтверджується невизнання незаконної анексії Криму урядом РФ
чи відторгнення будь-якої частини
території України з використанням
військової сили.
Проблема відновлення територіальної цілісності тісно пов’язана
із долею невизнаних держав. Після
проголошення незалежності Косово
Дж. Кітінг опублікував рекомендації,
яким повинні слідувати сецесіоністські рухи для досягнення своїх
цілей: 1) переконатися у наявності
підстав для реалізації права народів
на самовизначення; 2) проголосити
незалежність; 3) отримати визнання;
4) приєднатися до клубу суверенних
держав (зокрема, вступити в ООН)
[12]. Однак далеко не завжди квазідержавним утворенням вдається
дійти до останнього пункту, свідченням чого є існування чотирьох груп
країн залежно від ступеня їх визнання ООН:
1) члени ООН, не визнані хоча б
одним членом ООН (Південна Корея
не визнана Північною Кореєю, Вірменія не визнана Пакистаном,
Кіпр не визнаний Туреччиною,
КНР не визнана 23 державами,
Ізраїль – 24);
2) не члени ООН, визнані хоча б
одним членом ООН (Північний
Кіпр визнаний Туреччиною, Китайська Республіка (Тайвань) визнана
23 державами), Косово, Західна
Сахара, Палестинська держава;
Абхазія і Південна Осетія визнані
Росією, Нікарагуа, Венесуелою
та Науру;
3) визнані лише не членами
ООН – Придністров’я, Нагірно-Карабахська республіка;
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її застосування проти територіальної недоторканності або політичної
незалежності будь-якої держави.
Резолюція від 24 березня 2014 р.
«Територіальна цілісність України»
закликала усі держави, міжнародні
організації та спеціалізовані установи не визнавати жодних змін статусу АР Крим на основі референдуму,
проведеного 16 березня 2014 р.,
і утримуватися від будь-яких дій чи
кроків, які можна було б витлумачити як визнання будь-якої зміни такого статусу [8]. 15 лютого 2015 р. Рада
Безпеки ООН прийняла резолюцію
№2202 [9], в якій нагадала про
«цілі і принципи, закріплені у Статуті
ООН, і підтвердила повну підтримку
суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України».
На сьогодні санкції не досягли
поставленої мети, але міжнародне
співтовариство демонструє готовність їх посилення заради встановлення миру. Так, 22 червня 2017 р.
Євросоюз у черговий раз продовжив ще на півроку економічні
санкції проти РФ за невиконання
Мінських домовленостей. 7 липня
2017 р. Парламентська асамблея
ОБСЄ прийняла резолюцію «Відновлення суверенітету і територіальної
цілісності України» [10]. У резолюції ПА засвідчила «повну повагу»
суверенітету, незалежності, єдності
й територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним співтовариством кордонів, у
тому числі приналежність їй Автономної Республіки Крим. Делегати
також засудили тимчасову окупацію
Криму Російською Федерацією та гібридну агресію Москви на Донбасі.
Резолюція «наполегливо закликає»
Росію припинити спонсорування
терористичної діяльності в Україні
шляхом припливу бойовиків, грошових коштів і зброї через непідконтрольну уряду ділянку українськоросійського державного кордону
і будь-яку підтримку незаконним
збройним формуванням у Донецькій і Луганській областях, які здійснюють терористичні акти в Україні.
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зації, узгодженню інтересів, пошуку
компромісів, прийнятних для всіх
складових поліетнічного суспільства
та всіх регіонів України.
В результаті більшість проблем
етнонаціональної сфери, які зрештою стали підґрунтям сепаратизації та дезінтеграції, залишалися
невирішеними, консервувалися
й акумулювали конфліктогенний потенціал. Адже прийняття демократичних законів, що регулюють етнополітичну та етнонаціональну сфери,
на початку 1990-х рр. та ратифікація
основних міжнародних документів
у сфері захисту прав національних
меншин виявилися недостатніми
для запобігання політизації етнічностей та нейтралізації загроз етнополітичній стабільності держави.
Етнонаціональна політика протягом
багатьох років не реагувала на потреби етноспільнот, не виробила
ефективних правових механізмів
реалізації їхніх прав. Влада України
побоювалася територизації вимог
окремих етноспільнот (автономізації, відокремлення), наприклад,
русин, кримських татар. Тому неврегульованість низки етнокультурних
прав не лише національних меншин, а й нації загалом залишалася
потужним етноконфліктогенним
чинником, який врешті уможливив
розгортання етнополітичного конфлікту на території України.
У серпні 2012 року абсолютна
більшість українців не підтримувала ані відокремлення від України
Галичини (84%), ані Криму (90%)
чи Донбасу (90%) [17]. Підтримували відокремлення Галичини
лише 5%, при цьому менше 1%
на Заході, але понад 10% – на Донбасі та Півдні. Вихід Криму зі складу України підтримували лише 3%,
при цьому менше 1% на Заході,
4% – на Донбасі і водночас кожний
десятий – на Півдні. А відокремлення Донбасу підтримували лише 2%,
при цьому близько 2% на Заході
й водночас 8% – на самому Донбасі.
Невдовзі після анексії Криму
соцопитування, проведене у кві-
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носна більшість жителів Західного
регіону (41%, негативну відповідь
дають 32%), тоді як у Східному регіоні відносна більшість (42%) дають
негативну відповідь (позитивну – 23%). У Центральному регіоні,
на Півдні та Донбасі частки тих, хто
дає позитивну, і тих, хто дає негативну відповідь, статистично істотно не відрізняються. Статистично
значимо не відрізняються частки
тих, хто дає позитивну та негативну
відповіді, серед етнічних українців (відповідно 32% і 33%), тоді як
серед етнічних росіян більше тих,
хто дає негативну відповідь (відповідно 26% і 42%). Ті, хто дає позитивну відповідь на це питання,
переважають тих, хто дає негативну
відповідь, серед україномовних респондентів (відповідно 36% і 31%),
тоді як серед російськомовних
(відповідно 25% і 35%) та двомовних (відповідно 28% і 40%) більше
тих, хто дає негативну відповідь.
При цьому в 2012 р. соціологи фіксували зменшення за останні два
роки рівня готовності захищати
свою країну зі зброєю в руках (з 43
до 33%), а неготовності – навпаки,
зріс (з 38 до 54%) [16].
Протягом усього пострадянського періоду історії України прояви етнополітичної дезінтеграції
та сепаратизму мали переважно
латентний характер і не становили
такої загрози для етнополітичної
безпеки і територіальної цілісності
держави, як на сучасному етапі
державотворення.
Однак пострадянське поліетнічне українське суспільство характеризувалося високим рівнем
деконсолідації, розколотістю щодо
пріоритетів розвитку України, насамперед щодо зовнішньополітичного та етнополітичного вектора,
що вказувало на потенційну загрозу дезінтеграції під впливом певних чинників. Ці особливості були
викликані почасти тим, що держава
в етнонаціональній політиці приділяла незначну увагу нейтралізації
етнополітичного розколу, гармоні-

co
i.c

існування «заморожених» конфліктів, у тому числі врегулювання ситуації в окремих районах Донецької
і Луганської областей.
Внутрішній аспект територіальної цілісності держави представлений її об’єктивною здатністю
протидіяти порушенню недоторканності кордонів або ж відновити
територіальну цілісність та адекватною державною, насамперед, етнонаціональною, політикою, що запобігає виникненню сепаратизму
та будь-яким тенденціям до дезінтеграції території.
У липні 2013 року міністр оборони України впевнено заявляв,
що найближчі сім років територіальній цілісності України ніщо не загрожує, але можливі територіальні
конфлікти із сусідами [14]. Згідно
із тодішніми планами керівництва держави до 2017 р. чисельність
Збройних Сил України мала скоротитися на 60 тис. осіб, до 122 тис.[15].
Однак у зв’язку з агресією з боку РФ
на кінець 2016 р. в лавах ЗСУ служили 250 тис. осіб, а її оборонна
здатність значно зросла порівняно
з 2014 р.
Що стосується патріотизму
українських громадян, показником якого є насамперед готовність
зі зброєю стати на захист територіальної цілісності держави, то
лише близько третини українців (31%) готові на цей крок [16].
При цьому дещо більше – 34% –
не готові до такого кроку. Такі результати частково можна пояснити
тим, що для українців це питання не
є гіпотетичним, а передбачає можливість і/або обов’язок протистояти
збройній агресії Росії. Схоже співвідношення має місце у Нідерландах
(відповідно 42% і 43%), а Німеччина – єдина країна, де частка готових
воювати за свою країну, менша за
частку не готових (відповідно 41%
і 53%), тоді як у Польщі та Росії більшість респондентів (відповідно 71%
і 53%) дають позитивну відповідь.
При цьому в Україні готовність
воювати за країну висловлює від-
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тема номера
Популяризація політичної консолідації еліт навколо спільної
мети – врегулювання етнополітичного конфлікту, возз’єднання України,
подолання етнокультурного розколу,
відмови від ідей про непотрібність
Україні територій, що відкололися
або були анексовані, деконсолідаційних тенденцій шляхом діалогу,
формування єдиного етнополітич-

ного простору з урахуванням етнокультурних, історичних особливостей кожного регіону, акумулювання
та поширення спільних цінностей,
спільного майбутнього дасть змогу
покласти край застосуванню деконсолідаційних чинників як політичної
технології, сприятиме зміцненню
суверенітету України і відновленню
її територіальної цілісності.

a

тні 2014 р. , засвідчило, що
77% українців, з них 93% на Заході і 70% на Сході України,
п і д т р и м у в а л и те р и то р і а л ь н у
цілісність своєї країни. Лише 14%
вважали, що потрібно дозволити деяким регіонам відділитися. У Криму лише 12% виступали
за територіальну цілісність, а 54%
проти [18].
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Створено штаб захисту
аграріїв від рейдерів

dp
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om

«МИ МАЄМО РАЗОМ З ПРАВООХОРОНЦЯМИ ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАДИ
НА МІСЦЯХ МИТТЄВО РЕАГУВАТИ НА ТІ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НАВКОЛО ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. НАШЕ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – ЗРОБИТИ ВСЕ МОЖЛИВЕ,
ЩОБ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗАЛИШАЛОСЯ НЕПОРУШНИМ, А ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ПОНЕСЛИ ЗА СВОЇ ДІЇ ЖОРСТКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, АДЖЕ ЗАКОН – ОДИН ДЛЯ ВСІХ», –
ЗАЗНАЧИВ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ПАВЛО ПЕТРЕНКО.

‘

‘

.u

За ініціативи Павла Петренка на Херсонщині почав працювати штаб оперативного реагування на випадки
захоплення земель аграріїв чи зібраного ними збіжжя. До складу штабу увійшли керівники Херсонської ОДА,
органів юстиції Херсонської області, правоохоронці та представники аграрного бізнесу безпосередньо.

12

Він нагадав, що з минулого року в Україні діє законодавство, яке передбачає до 10 років ув’язнення усім,
хто причетний до спроб рейдерського захоплення.
Міністр юстиції також зауважив, що ідея створення таких штабів у аграрних регіонах виникла нещодавно,
під час його зустрічі з аграріями Херсонщини.
«Ми почули наших аграріїв і разом з місцевою владою мали спрацювати дуже оперативно, адже проблема захоплень стоїть неймовірно гостро. Не пройшло й тижня, як Херсонщина стала першим регіоном
в Україні, в якому почав діяти такий штаб. Ми кажемо і ми робимо», – наголосив очільник Мін’юсту. Він також
додав, що при Головному територіальному управлінні юстиції в Херсонській області функціонує «гаряча лінія»,
за якою можна отримати консультації з питань складання та подання скарг на рішення, дії або бездіяльність
державного реєстратора, а також інших питань, що стосуються діяльності територіального органу юстиції:
098-981-65-12 та 066-877-53-89.
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Павло Петренко

.u

a

відкрив у Миколаєві
консультаційний центр
послуг органів влади

Такий консультаційний центр послуг органів влади діятиме за принципом «єдиного вікна».

ЦНАП. Людина, яка не має бачення
того, як якісно надати такі прості
сервіси, як реєстрація нерхомості
чи реєстрація бізнесу, не повинна
бути на цій посаді. Ми й надалі перевірятимемо і контролюватимемо
якість послуг, які надають ЦНАПи»,–
додав очільник Мін’юсту.
Додатково під час візиту Павло
Петренко доручив начальнику
ГТУЮ в Миколаївській області Роману Возняку якнайшвидше організувати робочу зустріч за участю
юристів органів юстиції, аграріїв,
правоохоронців та представників
місцевої влади. Найближчим часом
буде створено оперативний штаб,
який реагуватиме на факти незаконних дій щодо захоплення
землі чи урожаю.

om

адміністративних послуг, аби особисто пересвідчитися, як на місцях
переймають повноваження Міністерства юстиції.
«Відверто був шокований тим,
що там відбувається. Я побачив
черги, непрацюючу електронну
систему запису на прийом і повну
відсутність розуміння співробітників ЦНАПу того, що потрібно робити, щоб забезпечити громадян
комфортними сервісами», – заявив
Павло Петренко. За його словами, Мін’юст робить усе можливе,
щоб зробити юстицію ближчою до
людей, щоб українці могли отримати якісні послуги. Але ці починання
інколи відверто саботуються.
«Я звернувся до міського голови з вимогою змінити керівника

dp

co
i.c

«Я ініціював створення контакт-центру, де будуть зібрані представники всіх органів влади, до яких
найчастіше звертаються жителі регіону. Юристи обласного управління юстиції і центрів безоплатної
правової допомоги надаватимуть
консультації щодо підготовки необхідного пакета документів для
отримання того чи іншого сервісу», – зазначив очільник Мін’юсту.
За його словами, до роботи центру
залучені представники всіх органів
влади, послуги яких є найбільш затребуваними в українців: пенсійного фонду, податкової, дозвільних
підрозділів органів місцевого самоврядування тощо.
Проект на першому етапі реалізації є пілотним – спеціалісти
здійснюватимуть прийом кілька
разів на місяць. Через 3 місяці, коли
стане зрозуміло, які послуги є найбільш затребуваними, ініціатива
перейде в розряд постійно діючих.
«Я доручив керівнику обласного
управління юстиції провести інформаційну кампанію, щоб люди знали,
в які дні працюватиме даний центр,
а також представники яких державних органів будуть приймати
клієнтів», – сказав Міністр юстиції.
Він також здійснив позаплановий
візит до місцевого Центру надання
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Нові методи роботи:
«літня школа» для капеланів

туціями громадянського суспільства,
ефективного менеджменту в установах виконання покарань, момент
переходу засудженого від установи
виконання покарань до пробації
або у відкрите суспільство тощо,
пропонувалися шляхи вирішення
наявних проблем.

ності з боку капеланів. Вони не
просто залучалися до дискусії, але
наприкінці роботи літньої школи
висунули декілька власних пропозицій з удосконалення взаємодії між установами виконання
покарань і душпастирськими інституціями. Це створення пам’яток д ля капеланів
і персоналу установ
виконання покарань
про взаємні права
та обов’язки під час
здійснення душпастирської опіки;
складення єдиного
переліку всіх душпастирських інституцій,
куди може звернутися хтось з персоналу
або сам засуджений,
якщо йому нікуди
йти після звільнення; гарантування безпеки капеланів (будь-яких
відвідувачів) під час перебування
на території установ або при великому скупченні засуджених тощо.
Надані пропозиції та коментарі необхідно ще проаналізувати та опрацювати, але важливо,
що такий формат співробітництва
науковців, викладачів, капеланів
та представників громадських
організацій виправдовує себе,
а також дає нові поштовхи для гуманізації системи виконання покарань в Україні.

dp

co
i.c

om

Навчання капеланів здійснюється вже більше року, але вперше
був застосований формат виїзного
навчання за принципом «літньої
школи». Окрім класичного навчання за затвердженою програмою,
проводилися тренінги, спілкування з гострих проблем сучасної
пенітенціарної діяльності. Особливістю роботи у форматі
«літньої школи» є те,
що науковці пропонують різні шляхи реформування і дають
ці ідеї людям, які працюють в цій сфері,
для обговорення.
Важливим у такому
форматі спілкування
є зворотний зв’язок,
поєднання наукового підходу і практичних поглядів,
розвиток взаємодії між органами
державної влади та інституціями
громадянського суспільства з метою
розбудови автентичної ефективної
української пенітенціарної системи. Саме такий зв’язок cтає одним
із індикаторів життєздатності пропозицій науковців. З капеланами
обговорювалися питання як пов’язані з душпастирською опікою засуджених, так і проблеми діяльності
установ виконання покарань, ресоціалізації, організації взаємодії між
органами державної влади та інсти-

.u

a

У кінці липня Громадська організація «Пенітенціарна Асоціація України»,
Інститут кримінально-виконавчої служби та Душпастирська рада
з питань релігійної опіки у пенітенціарній системі України провели навчання капеланів,
які у майбутньому працюватимуть в установах виконання покарань.
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Для означеного виду роботи не
випадково був обраний виїзний
формат засідання. Перебуваючи
разом з капеланами впродовж
чотирьох днів, викладачі Інституту кримінально-виконавчої служби та науковці, які співпрацюють
з ГО «Пенітенціарна Асоціація
України», мали змогу залучити всіх
капеланів до інтерактивного спілкування незалежно від того, чи це
були години навчання, чи вільного
спілкування. Панувала атмосфера
відкритості, прагнення позитивних змін у пенітенціарній діяль-

a
.u
om
co
i.c

dp

«Я себе в іншій країні
не уявляю...» Сергій Шкляр

Пропонуємо Вашій увазі інтерв’ю з заступником Міністра юстиції України
з питань виконавчої служби Сергієм Володимировичем Шклярем.
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У фокусі юстиції

Ви – високоосвічена людина,
володієте декількома
іноземними мовами,
окрім професійної,
займаєтесь громадською,
науковою і викладацькою
діяльністю… Як вдається
поєднувати усі ці напрями?

С к а ж у в і д в е рто, в д а є т ьс я
важко. Адже кожна сфера потребує постійного заглиблення у процес і вимагає багато сил та уваги,
але намагаюся, тому що мені
цікаво. Нині я старший викладач кафедри галузевих правових
наук Національного університету
«Києво- Могилянська академія».
Вже 7 років, якщо там набирається курс, веду вибіркову дисципліну
«конкурентне право», яку студенти
можуть обрати в межах бакалаврської програми «Право». Мені подобається працювати з молоддю,
сподіваюсь, їм також корисні мої
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У 1998 році я закінчив Інститут
міжнародних відносин Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка (факультет міжнародного права). Окрім того, маю
ще і економічну освіту: того ж
року отримав диплом за спеціальністю «Міжнародне право» у літньому Віденському економічному
університеті, а у 2011 – закінчив
Одеський державний економічний університет. Захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Захист прав та інтересів суб’єктів
господарювання у правовідноси-

нах з органами Антимонопольного комітету України» у 2013 році
і здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Чому я став юристом? Під час
служби в армії розмірковував, чим
займатися, щоб реалізувати власний потенціал і амбіції. На початку 90-х почали з’являтися приватні
підприємства, яким не вистачало
юристів. Фактично, професія юриста тільки почала зароджуватися
в Україні. Це було новим і цікавим,
ринок юридичних послуг лише
почав формуватися.
Тож я вирішив присвятити себе
цій професії, вступив до Інституту
міжнародних відносин, де вивчав
міжнародне право. З першого
курсу вже почав працювати в приватних установах. Я перший юрист
у своїй сім’ї і, вважаю, що людина має сама обирати професію,
яка їй до душі.

a

Сергію Володимировичу,
нині Ви обіймаєте
відповідальну посаду,
яка вимагає повної
відданості справі і високого
професіоналізму.
Де ви здобували освіту,
чому вирішили
стати юристом?

.u
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Для України – це нова професія.
В країнах Бенілюксу, зокрема,
Франції, вона існує з часів Кодексу
Наполеона. Там виконавці завжди
були приватними. Тобто це приватна особа, яка здійснювала публічну
функцію і призначалась ще королем. Ми вивчали історію і успішний
досвід 60 країн, де є професія приЯким чином буде
ватних виконавців, вона шанована
розвиватися інститут
серед юридичних спеціальностей.
приватних виконавців?
Є країни, де виконавці як приватні,
Нині 94 особи вже отримали
так і державні працюють у одній, так
свідоцтва про здійснення
званій, змішаній системі. Саме така
такої діяльності.
запроваджується в Україні: будуть
Хто їх буде контролювати
існувати приватні і державні вив подальшому?
конавці, які конкуруватимуть між
Усі приватні виконавці навчасобою. Загальноєвропейський
тренд відійти від повністю держав- ються в Інституті права та після-

dp

a

дипломної освіти, стажуються
і складають іспити за рекомендаціями наших іноземних експертів.
Хочу зазначити, що міжнародні фахівці всіляко допомагають
нам у впровадженні реформи.
За їх прогнозами, у найближчі 2 роки в Україні має з’явитися
2-2,5 тисячі приватних виконавців. Усі без винятку охочі стати
приватними виконавцями проходять навчання, після цього – місяць
стажування, від якого звільнені
адво кати, колишні арбітражні
керуючі, нотаріуси. Пройшовши
навчання та, за необхідності, стажування, кандидати у приватні
виконавці записуються на іспит,
складають його, і у разі позитивного результату, отримують посвідчення приватного виконавця.
Згодом на них чекає триденний
курс у державному підприємстві,
яке опікується всіма реєстрами.
Там вони отримують електронний
ключ, надсилають Міністерству
юстиції України повідомлення про
готовність здійснювати свою діяльність та адресу офісу. Міністерство юстиції перевіряє офіс на дотримання усіх вимог щодо нього,
наявність страхового поліса,
і після цього вносить їх в реєстр
приватних виконавців. Як тільки
особа з’явилася в цьому реєстрі,
вона може розпочинати приватну
виконавчу діяльність.
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У рамках реформи
виконавчої служби
запроваджено інститут
приватних виконавців
і відбулися кваліфікаційні
іспити для тих, хто виявив
бажання здійснювати
приватну виконавчу
діяльність. Розкажіть
про нюанси цієї професії.

ного виконання судових рішень до
повністю приватного. Наприклад,
Польща, Молдова, Литва, Латвія,
Естонія, Сербія – мають тільки
приватних виконавців. А такі країни, як Болгарія, Грузія, Казахстан,
Україна – змішану систему. Ми вивчали їх досвід і надалі вивчаємо, для того, щоб втілювати вдалі
інститути з урахуванням нашої
специфіки. Чи прийдемо ми до
повністю приватного виконання?
Сказати складно, але за рекомендацією міжнародних експертів поступово необхідно впроваджувати
повністю приватне виконання, а за
державою залишити певні категорії. У Франції або Нідерландах
є державні службовці, які працюють в міністерстві фінансів і займаються суто стягненням податків.
Можливо, такі категорії, як, наприклад, податкове стягнення, передача дитини батькам при розлученні,
виселення фізичних осіб, можна
залишити за державою. Решту ж
стягнень можна буде передати
приватним виконавцям. Ми плануємо поступово рухатися вперед,
дивитися на реакцію до змін законодавців та громадськості, і якщо
зрозуміємо, що приватне виконання краще, ефективніше, будемо
впроваджувати саме цю систему.
Сьогодні державні виконавці перенавантажені, тож приватні можуть взяти на себе частину справ,
а у стягувача буде вибір, звернутися до державних, чи до приватних.
Окрім того, серед приватних теж
можна обирати, кому найбільше
довіряєш або хто здається більш
професійним.
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напрацювання. Адже намагаюсь
цікаво подавати матеріал і практичні поради.
Кандидатська дисертація писалася на прикладах, коли я ще
працював адвокатом. Було багато
практичних напрацювань, які з легкістю вкладалися в ідеї, пропозиції,
рекомендації. Нині працюю над
докторською дисертацією, є багато
матеріалу, але не вистачає часу.
Крім цього, я є членом Ради
з питань судової реформи, згідно з Указом Президента України
№ 826/2014, членом науково-консультативної ради при Вищому
господарському суді України, головою спостережної ради за виконанням вимог Закону України
«Про фінансову реструктуризацію», президентом Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація
протидії недобросовісній конкуренції» (АПНК).

Яка Ваша безпосередня
участь у реформуванні
виконавчої служби?

Я член Ради з питань судової
реформи від початку її створення, зокрема, активний учасник
груп з реформування системи
виконання примусових рішень
і адвокатури. Ще до того як мене
призначили заступником міністра
юстиції України, працював над реформою виконавчих проваджень,
тому вона відбувалася безпосередньо за моєї активної участі.
Ця реформа стосується не тільки
приватних виконавців – це зміна

17

У фокусі юстиції
ники, знаходячи прогалини в законах, входять в штучне банкрутство.
За аналогією їх майно має реалізовуватись на електронних торгах,
як це відбувається з арештованим
майном. Окрім того, аби покращити
систему адвокатури, щоб вона була
схожа на американську або британську, працюємо над новим законом, чітким і дієвим. Вірю, що в результаті реформ ми отримаємо
справедливі суди, професійну
адвокатуру, чітке виконання судових рішень. Тоді можна буде сказати, що судова реформа відбулася
не на словах, а на практиці.

a

навіть з першого дня вже 10%
необхідно сплатити державі
виконавчого збору. Того року,
завдяки цій новації, за три місяці
ми на 270 мільйонів перевиконали збір порівняно з минулими
роками. Відносно минулорічних
показників цього року ми очікуємо покращення вдвічі.
На засіданні Ради з судової
реформи нами підготовлено законопроект, який вносить зміни
до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу
адміністративного судочинства.
Законопроект містить чимало цікавих новел, якщо він буде проголосований, незабаром слід чекати
успішних змін у сфері виконавчого
провадження. Одна з них – електронний арешт рахунків. Як тільки
справа передана до суду, можна
арештовувати майно і рахунки
боржника. Окрім того, вважаю, відбулася революція у сфері реалізації арештованого майна. До того
була суцільна корупція, вартість
лотів, виставлених на продаж, була
зовсім незначною і тільки знижувалась. Нині електронні торги відбуваються на майданчику Системи
електронних торгів арештованим
майном («СЕТАМ») прозоро, доступ
до участі відкритий для всіх охочих, майно реалізується за ринковими цінами завдяки конкуренції
на торгах. В результаті зросли показники та рівень надходжень до
бюджету. У Франції, де інститут
приватних виконавців існує вже
давно, лише зараз замислюються про впровадження електронної системи торгів. Мені приємно
усвідомлювати, що Міністерство
юстиції України під керівництвом
Павла Петренка в цій сфері випереджає навіть Європу.
Окрім реформи виконавчої
служби, постає гостра необхідність реформи судової експертизи.
На часі прийняття нових законів,
що вдосконалюватимуть такий
процес, як банкрутство. Адже борж-
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системи виконання судових рішень в цілому. По-перше, ми покращили сам процес виконання.
По-друге, він став автоматизованим, відкритим. Таким чином, ми
знизили рівень корупції у цій
сфері. Зараз виконавець діє чітко
за інструкцією, а його керівник
і сторони виконавчого провадження можуть перевірити усі кроки.
Окрім того, ми створили реєстр
боржників. Це не наша новація,
подібні реєстри існують у багатьох
країнах. Тобто особа, щодо якої
є визнаний судом борг, автоматично потрапляє в цей реєстр, а, враховуючи, що він відкритий для
широкого доступу, прагне швидше
розрахуватися, щоб з нього вибути.
Між іншим, підприємці можуть перевіряти таким чином своїх контрагентів, позаяк, якщо вони зазначені
в реєстрі, навряд чи така співпраця
буде успішною. Окрім цього, поки
боржник зазначений у реєстрі, він
не має права відчужувати майно,
це ще один стимул для нього з реєстру якнайшвидше вибути.
В рамках реформи, щоб виконавче провадження було успішним, ми запровадили систему
авансування, прибрали строки на
добровільне виконання. Адже баг а то б о рж н и к і в з л о в ж и в а л и
цим. Розуміючи і усвідомлюючи,
що мають повернути борг, вони
судилися декілька років, свідомо
затягували процес. І якщо програвали, а стягувач звертався у виконавчу службу з судовим рішенням,
то за попереднім законом їм надавалося 7 днів на добровільн е в и ко н а н н я с п л а т и б о р г у.
Таким чином, відкривалися сотні
тисяч виконавчих проваджень,
виконавці витрачали час і матеріали, щоб згодом боржник встиг
розрахуватися у встановлений
термін і не сплачував виконавчий
збір. Держава втрачала колосальні ресурси. Тому ми внесли зміни
до закону. Відтепер у боржника є час розрахуватися, поки він
не потрапив у реєстр, після того,
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24 серпня виповнюється
26 років Незалежності
України. Це майже половина
Вашого життя…
Що для Вас особисто
незалежність?

Становлення молодої країні
відбувалося на моїх очах і за
моєї активної участі. Ми пройшли
нелегкий шлях, і нині я впевнений, що рухаємося в правильному напрямі. Вважаю, що Україна
відбулася як держава. Це визнають і наші вороги. Дай Бог, щоб
українці були активними і не пасивно любили свою Батьківщину,
а насправді допомагали стати їй
сильною. Реформи – це важко, але
якщо хочеш жити в процвітаючій
країні, необхідно докладати до
цього зусиль, а не просто критикувати. Я не проти критики, але якщо
вона конструктивна і з пропозиціями, що саме необхідно змінити
на краще. Кожна людина, яка не
хоче нічого розбудовувати, може
«проголосувати ногами», тобто
виїхати в іншу країну. Проте я себе
в іншій країні не уявляю.
Я вітаю усіх українців із Днем
Незалежності. Ми єдина нація
і сильний народ. І в наших руках
всі мож ливості д ля того, щоб
побудувати сучасну демократичну державу. Тож бажаю усім
нам сил, наснаги і мужності
на цьому шляху!

Незалежна юридична консультація
В. Л. Федоренко
директор Науково-дослідного центру
судової експертизи з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції України,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

О. К. Собін
завідувач Лабораторії авторського
та суміжних прав Науково-дослідного центру
судової експертизи з питань
інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
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Інформація як доказ,
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або Як захищати свої права,
честь і гідність
в глобальній мережі Інтернет
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Інформація має давню історію, яка збігається з історією людства.
Власне, про останню ми знаємо також завдяки інформації, яка в усі епохи була важливим складником
цивілізації й важливою суспільною цінністю. З кожним роком цінність інформації зростає,
а її частка в життя суспільства та держави невпинно зростає.
Так, XXI ст. справедливо називають епохою інформаційного суспільства.

dp

Відомий австралійський учений Дж. Кін пише, що революційна епоха комунікаційного добробуту символізується Інтернетом.
«Уперше в історії ці прилади, створені на базі дешевих мікропроцесорів, об’єднують тексти, звуки
і образи у цифровій, компактній
формі, що легко зберігається, відтворюється та траспортується»* ,–
пише Дж. Кін.
Дійсно, на сьогодні не залишилось жодної галузі суспільного та державного життя, яка б не

*

20

була охоплена інформатизацією
та не використовувала потенціал глобальної мережі Інтернет: потужні програмно-апаратні
комплекси, які здійснюють державну реєстрацію рухомого та нерухомого майна тощо, соціальні мережі, інтернет-магазини,
платформи для поширення аудіота відеоінформації, онлайн-кінотеатри тощо.
Нині інформація в глобальній
мережі Інтернет з’являється та поширюється блискавично. Більшість

із нас не лише споживають, а й поширюють її. Репости стали правилом гарного тону для багатьох соціальних груп і середовищ, у тому
числі й професійних. Судді, адвокати, нотаріуси, юрисконсульти,
правозахисники і вчені правознавці діляться новелами чинного законодавства та правозастосовної практики і коментарями
до них, свіжими публікаціями фахового характеру, пишуть відгуки
про переваги і недоліки діяльності
колег тощо.

Кин Дж. Демократия и декаданс медиа / Дж. Кин ; пер. с англ. Д. Кралечкина ; под ред. А. Смирнова. – М. :
Изд-ий дом Высшей школы экономики, 2015. – С. 8-9.
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фіксації вмісту веб-сторінки (ресурсу/посилання), розміщеного в
глобальній мережі Інтернет, а також
вмісту інформаційного джерела
(персонального комп’ютера, ноутбука, телефона тощо). Головним критерієм проведення такого дослідження є його повнота, об’єктивність
та оперативність. Адже відповідні
матеріали, розміщені на веб-ресурсі, чи вміщені в комп’ютері, ноутбуці
або телефоні, з часом, а іноді й за
лічені хвилини, можуть бути спотворені, знищені, або просто втрачають
свою актуальність.
Іноді потенційні позивачі, – фізичні та юридичні особи, – звертаються до нотаріусів для оформлення відповідної доказової бази, яка
може бути використана в судовому
процесі. Натомість, існуюча практика
засвідчує, що нотаріальне завірення графічного відображення вмісту
ресурсу (скріншоту) є неоднозначним підходом. Адже фіксація вмісту веб-ресурсу – це не лише його
графічне відображення на папері.
Для проведення повної та об’єктивної фіксації вмісту веб-ресурсу необхідний комплексний дослідницький підхід, застосування
спеціальних знань та експертних
навичок, із обов’язковим дослідженням програмного коду, маршрутизації, трафіку тощо. Це, у свою чергу,
вимагає від атестованих судових
експертів наступних етапів проведення експертного дослідження:
1) перевірку атрибутів доменного
імені на час проведення експертного дослідження; 2) перевірку можливостей з’єднання з веб-ресурсом
(з’ясування можливості подальшого
дослідження вмісту, «пінг»); 3) виявлення та фіксація даних прореєстранта доменного імені, компанії, що надають послуги з хостингу
тощо (зокрема,за допомогою сервісу Whois); 4) визначення IP-адреси
веб-ресурсу; 5) пошук за заданими
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фесійну й оплачувану діяльність.
Сама ж глобальна мережа Інтернет
дозволяє робити масові лавиноподібні, або ж навпаки – точкові,
розсилки інформації за допомогою
т. зв. «ботів». За даними інтернетресурсу «BBC.Україна», компанія
ImpervaIncapsula проаналізувала і встановила, що у 2016 році
52% інтернет-трафіку згенерували боти, а реальні користувачі –
48% (http://www.bbc.com/ukrainian/
news-38882435).
Практика розміщення та поширення різноманітної інформації в глобальній мережі Інтернет
породжує численні спори, які стають предметом цивільної, господарської, адміністративної і навіть
кримінальної юрисдикції в Україні.
Чого лише варта «гібридна війна» в
інформаційному просторі України з
боку РФ у 2016-2017 рр.!
Тому у фізичних і юридичних
осіб час від часу виникає нагальна
потреба використати інформацію,
що розміщена у глобальній мережі
Інтернет, як доказову базу в суді або
при проведенні досудового розслідування. Ідеться про докази щодо
порушення честі і гідності людини,
авторських прав або прав на торговельну марку, винахід чи корисну
модель, а також щодо недобросовісної конкуренції тощо. У цьому
випадку перед позивачами постає
відразу два питання – як зробити інформацію, розміщену в глобальній
мережі Інтернет, доказом і що слід
зробити, щоб цей доказ не втратився після вилучення відповідної
інформації з Інтернету?
Відповідь на це питання існує.
Науково-дослідний центр судової
експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції
України уже декілька років поспіль
проводить дослідження телекомунікаційних систем (обладнання)
та засобів у формі документальної

co
i.c

За свідченням Дж. Гліка, Бібліотека Конгресу США, створена для
того, щоб збирати усі книги, вирішила зберігати і всі твіти. Можливо,
недостойні та, ймовірно, такі, що
повторюються, але наперед ніхто
не знає. І Мережа навчилась деяким речам, які ніколи нікому не
були відомими. Вона ідентифікує
музичний компакт-диск за довжиною окремих треків, порівнюючи їх з об’ємною базою даних, яка
роками формувалась за рахунок
доповнень, спільних внесків мільйонів анонімних користувачів*. Тобто
глобальна мережа Інтернет раз і назавжди змінила ландшафт світового
інформаційного простору.
Однак доступність і інтенсивність спілкування людей у соціальних мережах нерідко призводить
до того, що гарантовану ст. 15 Конституції України заборону цензури користувачі глобальної мережі
Інтернет сприймають як заохочення до розміщення будь-якої
інформації, у тому числі й такої,
що порушує честь і гідність, права
та свободи інших людей, наносить
збитки діловій репутації фізичних
і юридичних осіб. Доволі часто дописувачі соціальних мереж розміщують, або поширюють завідомо
недостовірну, або неперевірену
інформацію. При цьому причиною
цього може бути як недбалість, так
і сумнівні стратегії недобросовісної
боротьби з конкурентами.
Глобальна мережа Інтернет
також надає можливість розміщувати не лише будь-яку інформацію, а й зберігати анонімність,
миттєво знищувати первинну інформацію після її поширення, породжуючи численні симулякри
і фейки. Нині таке цілеспрямоване маніпулювання інформацією в Інтернеті перестало бути
захопленням окремих аматорів, а
трансформувалося в системну, про-

Глик Дж. Информация. История. Теория. Поток. / Джеймс Глик. ; пер. с англ. М. Кононенко. – М. : Изд-во АСТ : CORPUS,
2016. – С. 446-447.
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тів стає частково або повністю непридатним для подальшого використання. Відповідно, його треба
знімати із балансу суб’єктів господарювання та заміняти новим. У необхідності юридичної бездоганності
цих процедур, очевидно, немає потреби переконувати.
У таких випадках проведення
спеціального експертного дослідження, спрямованого на перевірку
та фіксацію технічного стану устаткування або обладнання, дозволяє отримати документальне підтвердження факту, який дозволяє
легітимно замінювати програмноапаратні комплекси, програми, локальні комп’ютери, мережеве обладнання тощо. Судовими експертами НДУСЕ Міністерства юстиції
України (а саме НДУСЕ мають право
здійснювати дослідження та експертизи за спеціальностями 10.9 –
«Дослідження комп’ютерної техніки
та програмних продуктів» і 10.17
«Дослідження телекомунікаційних
систем (обладнання) та засобів»)
такі експертні дослідження проводяться в рамках комплексного
комп’ютерно-технічного та телекомунікаційного дослідження,
із використанням спеціалізованого програмного забезпечення
та спеціальних методів дослідження.
За результатами цього дослідження надається висновок
судового експерта НДУСЕ, що
засвідчує факт пошкодження
програмно-апаратного комплексу,
програми, локального комп’ютера
чи ноутбука, мережевого обладнання, що постраждало від некоректного використання або дій шкідливого програмного забезпечення,
засвідчує факт втрати інформації,
яка розміщувалась на відповідному обладнанні тощо. Можна встановити й факт про непошкодження
локального комп’ютера чи ноутбука,
мережевого обладнання, яке працівники прагнуть змінити без підстав, у межах компанії з поновлення
спеціального обладнання та устаткування після атаки вірусу Petya. A.

.u

коду, скрипту, активного контенту
та іншого програмного забезпечення. До зловмисних програмних
засобів належать віруси, рекламне ПЗ, хробаки, троянці, руткіти,
клавіатурні логери, додзвонювачі,
шпигунські програмні засоби, здирницькі програми, шкідливі плаґіни,
шифрувальники та інше зловмисне
програмне забезпечення.
Таке шкідливе програмне забезпечення може завдати значної
школи не лише користувачеві локального ЕОМ, а й великим програмно-апаратним комплексам, що
розташовані в органах державної
влади та органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях або на підприємствах, незалежно від форм їх власності. Це наочно
продемонстрували у липні цього
року в Україні масштабні атаки вірусу Petya.A. на комп’ютерні мережі
та програмно-апаратні комплекси
органів державної влади і органів
місцевого самоврядування, а також
різних підприємств, установ, організацій. У більшості випадків устаткування, що постраждало від вірусної
атаки, стало непридатним для подальшого використання.
Досвіду упередження подібних
масивних кібератак, а також конструктивного реагування на їх наслідки, зокрема, збитки, нанесені
вірусами, в Україні фактично немає.
Він лише напрацьовується на всіх
ланках механізму забезпечення
інформаційної безпеки. Але що ж
робити державним органам та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм їх
власності, які вже стали жертвами
атаки вірусу Petya.A.? Як можна
зафіксувати факт технічного стану
програмно-апаратного устаткування або обладнання (програмно-апаратного комплексу, програм,
локального ЕОМ, мережевого обладнання тощо) після атаки вірусу
Petya.A.? Адже у багатьох випадках
програмно-апаратне устаткування
та обладнання відповідних суб’єк-
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параметрами та фіксація повного
вмісту досліджуваного веб-ресурсу;
6) дослідження вихідного коду/тексту ресурсу (перевірка на втручання,
модифікацію, редирект); 7) дослідження можливості/наявності редиректу (переадресації); 8) фіксацію
вмісту веб-ресурсу, а саме даних
у текстовому, графічному та інших
мультимедійних форматах на матеріальному носії (із зазначенням
метаданих з обов’язковим визначенням контрольної суми (хешу); 9) фіксацію повного шляху маршрутизації
даних (наприклад, при дослідженні
листування за допомогою поштових
сервісів); 10) фіксацію розгорнутих
часових показників архіву (кешу).
Отриманий за результатами
експертного дослідження контент,
як у вигляді скріншотів або текстових форматів, так і у формі вивантажених електронних файлів
(документів), оформлюється у вигляді висновку судового експерта.
У цьому разі позивач подає до суду
не скріншот матеріалів, розміщених
у глобальній мережі Інтернет, а висновок судового експерта, за результатами експертного дослідження чи
експертизи, проведеній у науководослідній установі судової експертизи (НДУСЕ) Міністерства юстиції
України. Такий висновок судового
експерта може слугувати надійною доказовою базою у судовому
процесі або ж – серйозно посилює
позиції позивача у разі застосування медіаційних процедур при вирішенні спорів у досудовому порядку.
Іншою нагальною проблемою,
яка виникла разом з активним листуванням за допомогою мережі
Інтернет, є розповсюдження через
електронні листи шкідливого програмного забезпечення, замаскованого під текстові або графічні
файли. Як відомо, шкідливе програмне забезпечення – це таке
програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп’ютера, збирає конфіденційну інформацію або
отримує доступ до комп’ютерних
систем. Може проявлятися у вигляді
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ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
(ПОЛІЦІЇ)
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завідувач кафедри публічно-правових дисциплін
Київського Міжнародного університету,
доктор юридичних наук, професор

викликає зростання тривожності,
соціальної напруженості, порушення в ній рівноваги. Якщо соціальна та правова незахищеність набуває сталого характеру, то вона
спричиняє в суспільстві зневіру
і навіть цинізм, зростання соціальних патології і, як наслідок, негативно впливає на безпеку існування будь-якої соціальної групи.
Це, безперечно, стосується й працівників правоохоронних органів.
Саме тому проблема соціального
захисту працівників правоохоронних органів не є новою.
Напружений характер діяльності працівників правоохоронних
органів та підвищена небезпека
під час здійснення ними своїх професійних обов’язків, у тому числі
участь і в Антитерористичній операції на Сході України, обумовлюють вжиття державою відповідних
заходів з підвищення рівня їх соціального захисту.
Потрібно зазначити, що на сьогодні держава не має можливості забезпечити належний рівень
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Основний Закон містить загальні гарантії здійснення прав людини
та безпосередні гарантії здійснення права громадян на соціальний
захист. Проте ні в кого не виникає
сумніву, що неможливо побудувати правову соціально-орієнтовану
державу, доводячи до економічного занепаду та порушуючи права,
зокрема, працівників правоохоронних органів, які мають захищати права, свободи, законні інтереси та особисту безпеку громадян.
Саме тому одним із стратегічних
пріоритетів, який щороку проголошується державою, є вдосконалення соціального захисту працівників правоохоронних органів.
В той же час питання соціальних гарантій працівників правоохоронних органів як у процесі
здійснення службової діяльності,
так і після виходу на пенсію залишаються до кінця не вирішеними.
Відомо, що недостатність правової та соціальної захищеності
в соціальній системі – в будь-якій
організації чи суспільстві загалом –

24

№ 8(190) 2017 РОКУ

соціального забезпечення працівників правоохоронних органів
через нестабільну економічну
та політичну ситуацію, а також через
недосконалу нормативно-правову
базу. За таких обставин сучасні вимоги щодо належного соціального
забезпечення працівників правоохоронних органів та підвищення
якості його надання є надзвичайно
актуальними і потребують ретельного наукового аналізу.
Таким чином, реалії існування
соціального захисту в правоохоронних органах є одним із найбільш актуальних та дискусійних
питань сучасного права соціального забезпечення і потребує особливої уваги.
Насамперед для повного та змістового дослідження зазначеної
вище проблеми, слід визначити, хто
відноситься до правоохоронних органів в Україні, що таке «соціальний
захист» та відповідно до якого нормативно-правового акта здійснюється соціальне забезпечення працівників правоохоронних органів.

бюлетень міністерства юстиції україни
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Не менш важливим є те, що
змінами до Закону, який прийнято 24.12.15 р. (законопроект
№№3303 та 3225), відновлено гарантії соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх
сімей. Внесені зміни до ч. 6 розд. XI
«Прикінцевих та перехідних положень» Закону, якими унормовано
перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ у разі змін
у видах грошового забезпечення
й введенні нових надбавок, доплат, підвищень для поліцейських.
Доповнення до ч. 15 розд. XI
«Прикінцевих та перехідних положень» Закону спрямовані на
реалізацію конституційних принципів рівності, справедливості,
пропорційності й недискримінаційності під час унормування Законом соціального й правового
захисту, як поліцейських, так і колишніх працівників міліції, у тому
числі пенсіонерів, інвалідів, а також
членів їхніх сімей, інших осіб.
Однак і з вказаними позитивними сторонами Закон, на нашу
думку, потребує певного доопрацювання.
Насамперед хотілось розпочати з того, що в Законі України
«Про міліцію», що втратив чинність,
законодавець трактував в одному
розділі правовий і соціальний захист працівників міліції. У чинному
Законі законодавець не виділяє
правовий захист взагалі, а ст. 104
«Захист прав та законних інтересів
працівників поліції», яка стосується
саме правового захисту, відноситься до розд. IX «Соціальний захист
поліцейських». Тому, на наш погляд,
доцільно б було правовий захист
винести окремо з включенням правового статусу поліцейського.
Стат тя 91 Закону зазначає
службовий час і час відпочинку,
структура цієї статті не є логічною, оскільки ч. 1 ст. 91 трактує
спеціальні умови, ч. 2 – розподіл
службового часу, ч. 3 – установлен-
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Досліджуючи Закон порівняно
з Законом України «Про міліцію»
стосовно соціального захисту,
можна виділити як позитивні його
сторони, так і негативні.
Позитивним є те, що Закон став
величезним прогресом на шляху до
реформування правоохоронних органів. Акцентуючи свою увагу саме
на соціальному захисті, хотілось
би зазначити, що у діючому Законі
змістовно винесено службовий час
і час відпочинку (ст. 91) та відпустка (ст. 92), чого у Законі України
«Про міліцію» зазначено не було.
Також вперше, безпосередньо,
в новому Законі зазначено умови
щодо влаштування дітей працівників правоохоронних органів
у вищі навчальні заклади. У статті 103 «Навчання дітей поліцейських» діючого Закону вичерпно
прописані вимоги до працівників
правоохоронних органів, діти яких
можуть користуватися переважним
правом зарахування до ліцеїв Міністерства внутрішніх справ України
та до вищих навчальних закладів
із специфічними умовами навчання, а також вступ поза конкурсом
за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних
вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.
У статті 99 чинного Закону
законодавець називає розмір
одноразової грошової допомоги, яка визначається, виходячи
з розміру прожиткового мінімуму,
визначеного законом для працездатних осіб на час виплати такої
допомоги, а не з розміру десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою
посадою. На наш погляд, ця норма
є дискусійною і не на користь працівників правоохоронних органів
вищого начальницького складу.
Також подано перелік підстав,
за яких призначення і виплата одноразової грошовой допомоги не
здійснюються (ст. 101).
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Найбільш широко коло правоохоронних органів представлено
в Законі України «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів», а саме: органи
прокуратури, Національної поліції,
Служби безпеки, Військової служби
правопорядку у Збройних Силах
України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів (Державна фіскальна
служба), органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори,
органи державного фінансового
контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи,
які здійснюють правозастосовні
або правоохоронні функції [1].
Щодо терміна «соціальний захист», то під ним слід розуміти
систему цілеспрямованих заходів, передбачених спеціальними нормативно-правовими актами, які здійснюються державою
(її окремими вповноваженими
на те органами) з метою забезпечення обов’язкових мінімальних,
але достатніх умов, що гарантуватимуть подальше гідне життя
людини і громадянина. При цьому
працездатному населенню мають
створюватися відповідні умови для
поліпшення свого добробуту за рахунок особистого трудового внеску,
а непрацездатним та соціально
вразливим верствам працездатного населення – надаватися гарантії
в користуванні суспільними благами, що існують у державі й передбачені Конституцією України [2].
Як відомо, 7 листопада 2015 р.
набув чинності Закон України «Про Національну поліцію»
(далі – Закон) [3], на підставі чого
втратив чинність Закон України
«Про міліцію», який діяв на території України ще з 1 січня 1991 р.
Тому базовим в системі правового
регулювання соціального захисту працівників правоохоронних
органів є Закон України «Про Національну поліцію», а саме розд. IX
«Соціальний захист поліцейських».
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актами, які забезпечують рівень
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму.
Однак відсутність на сьогодні
у вітчизняному законодавстві тлумачення понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення»
породжує необхідність подальшої
дискусії з приводу цієї проблеми.
Соціальний захист, на відміну від
соціального забезпечення, передбачає гарантії щодо охорони праці,
здоров’я, навколишнього середовища, оплати праці та інші заходи,
необхідні для нормальної життєдіяльності людини й функціонування
держави. Соціальне забезпечення
порівняно із соціальним захистом
є вужчим поняттям і означає практику виплати пенсій, соціальної допомоги, соціального догляду.
Натомість відповідно до розд. 9
Закону [6], статті якого застосовуються для більшості категорії працівників правоохоронних органів,
до соціального захисту поліцейських включено: грошове забезпечення, медичне забезпечення,
житлове забезпечення, пенсійне
забезпечення, відпустки поліцейських, навчання дітей поліцейських, одноразова грошова
допомога в разі загибелі (смерті)
чи втрати працездатності поліцейського і захист прав та законних
інтересів працівників поліції.
У сучасних ринкових умовах
політика держави має бути спрямована на якомога максимальне
забезпечення соціального захисту працівників правоохоронних
органів. Виконуючи свої функціональні обов’язки, співробітники
правоохоронних органів постійно
стикаються з випадками, які містять
підвищений професійний ризик,
супроводжуються побічними наслідками для їх здоров’я. Високий
рівень професійного травматизму
і професійних захворювань, небажані наслідки для здоров’я визначають необхідність у розробці державою системи профілактичних
заходів.

.u

З огляду на це, на нашу думку,
працівники правоохоронних органів не мають реальної можливості в повному обсязі використовувати пільги та переваги, які були
передбачені раніше з метою компенсування певних обмежень, зокрема, і тому, що законодавство
недосконале.
Безумовно, реформа правоохоронних органів в Україні є неодмінним кроком на шляху до побудови якісно нової європейської
держави з превалюванням загальнолюдських цінностей, прав
та свобод.
Нормами Конституції України
встановлено, що права і свободи
людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини
є головним обов’язком держави
(ст. 3), конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути
скасовані, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав
і свобод (ст. 22).
Проте до соціальних засобів
по забезпеченню особистої безпеки працівників правоохоронних
органів включаються: різні види
допомоги, страхування, лікування
і профілактика хвороб, сприяння
здобуттю освіти й підвищенню
кваліфікації тощо.
На сьогодні у законодавчих
актах України даються визначення та перелік соціальних гарантій,
якими мають право користуватися
громадяни. Зокрема, у ст. 1 Закону
України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні
гарантії» [6] дається визначення терміна «державні соціальні
гарантії», під яким розуміються
мінімальні розміри оплати праці,
доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги,
розміри інших видів соціальних
виплат, встановлені законами
та іншими нормативно-правовими
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ня п’ятиденного робочого тижня,
ч. 4 – вихідні та святкові дні. Відтак, за правильне буде розпочати статтю з чч. 3 та 4 ст. 91, а тоді
вже зазначати розподіл часу ч. 2
та спеціальні умови ч. 1.
Зокрема, акцентувати увагу
хотілось ще б на тому, що на сьогодні гостро постає питання щодо
захисту працівників правоохоронних органів, які мужньо захищають
нашу країну, навіть ціною власного життя. Досить багато учасників
Антитерористичної операції на
Сході України є працівниками
правоохоронних органів. Відповідно до офіційних даних
крізь зону АТО пройшло близько
20 000 українських правоохоронців, ще 3275 робітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії продовжують служити
на фронті. «Це є справжнім прикладом служіння народу України».
На жаль, з початку АТО загинуло
112 працівників поліції, 487 отримали поранення [4].
Виникає питання, що може
зробити держава для цих осіб,
для їхніх сімей, які втратили опору
та годувальника? Щодо одержання
житлової площі згідно з Законом
ст. 96 п. 2 членам сім’ї (дружині чоловіку, дітям) поліцейського, який
загинув під час виконання службових обов’язків, які згідно із законом визнані такими, що потребують
поліпшення житлових умов та на
момент загибелі поліцейського перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов,
у відповідному населеному пункті,
житлове приміщення надається
в позачерговому порядку. В той
же час в новому Законі втрачена
вкрай важлива норма, яка була
в Законі України «Про міліцію»
(ст. 23), а саме: за сім’єю загиблого працівника міліції зберігалося право на одержання житлової
площі. Їй надавалася позачергово
житлова площа протягом трьох
місяців з дня загибелі працівника
міліції у приватну власність [5].
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бюлетень міністерства юстиції україни
ників правоохоронних органів
спектр мотивів, що спонукають до
ефективної роботи, звузився винятково до примусової мотивації,
що формується під дією страху
та обов’язків, а не очікування можливих надбань та самореалізації

як особистості. Всупереч деклараціям про роль правоохоронних
органів у демократичній правовій
державі, система правоохоронних органів часто перетворюється
на каральний орган, який карає,
у першу чергу, своїх працівників.
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Отже, ситуація, яка склалася
останніми роками, свідчить, що
порушення конституційних прав
у частині соціального захисту працівників правоохоронних органів
набуває системного характеру.
Як наслідок, – у більшості праців-
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Інституту кримінально-виконавчої служби
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У Кримінальному кодексі України (далі – КК України) слово «потерпілий» (у різних відмінках)
згадується 85 разів [1]. Окрім узагальненого поняття, значно частіше
в кримінальному законі вживаються
терміни, що позначають окремі види
потерпілих від злочинів. Так, про неповнолітнього, у такому значенні,
йдеться, зокрема, у п. 6 ч. 1 ст. 67,
ст. ст. 137, 152 КК України; про громадянина України – у ст. ст. 8, 157
КК України; про державного чи громадського діяча – у ст. ст. 112, 346 КК
України. Закон, окрім того, наголошує на обставинах, пов’язаних з потерпілим,– наприклад, передбачені
такі види поведінки потерпілого,
як неправомірні чи аморальні дії
(п. 7 ч. 1 ст. 66 КК України), або такий
його стан, як безпорадність (ст. 152
КК України), матеріальна або службова залежність від винуватого (ч. 2
ст. 120 КК України).

Неодноразове згадування потерпілого у кримінальному законі
зумовило й теоретичне осмислення
проблем, пов’язаних з аналізованим
феноменом. До них належать, зокрема, поняття й ознаки потерпілого від
злочину в кримінальному праві, його
місце в складі злочину, значення потерпілого від злочину для кваліфікації заборонених кримінальним
законом діянь особи. Важливе
значення для кримінально-правової доктрини має також проблема
заподіяння шкоди зі згоди «потерпілого». Саме на розв’язання зазначених проблем спрямовані зусилля
багатьох вітчизняних і зарубіжних
вчених. Серед них – С. В. Анощенкова, В. Є. Батюкова, Ю. В. Баулін,
В. І. Борисов, П. С. Дагель, А. В. Залозний, Т. І. Присяжнюк, М. В. Сенаторов,
І. А. Фаргієв, праці яких присвячені
вченню про потерпілого від злочину
в кримінальному праві.

Кримінологічні дослідження
проблем вчення про жертву злочину здійснювалися, зокрема, такими вченими, як Д. Б. Булгаков,
В. В. Голіна, О. М. Джужа, В. С. Мінська, В. І. Полубінський, К. Л. Попов,
Д. В. Рівман, А. Л. Сітковський,
В. О. Туляков, Л. В. Франк.
Кримінально-процесуальні
проблеми потерпілого найбільш
повно відображені, зокрема,
у працях таких процесуалістів,
як С. О. Альперт, В. П. Бож’єва,
Б. Л. Ващук, М. М. Видря, І. М. Гальперін, М. І. Гошовський, Ю. М. Грошевий, К. Ф. Гуценко та ін.
Метою нашого дослідження
є актуалізація проблеми компенсаційної функції у кримінальному праві. Завдання праці полягає
в тому, аби шляхом аналізу відповідного законодавства обґрунтувати необхідність внесення змін
до Кримінального та Кримінально-
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ваність діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» (ст. 3).
Наведені положення є базовими, на них вітчизняний законодавець має орієнтуватися повсякденно і повсюдно. На жаль, у своїй
діяльності він ще не виправдовує
очікувань суспільства. Ось лише
один приклад, що ілюструє нехтування парламентом Конституції
України. Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про застосування амністії
в Україні» та інших законодавчих
актів України» від 2 червня 2011 р.
(набув чинності 1 січня 2012 р.) передбачалося, що амністія не може
бути застосована, зокрема, до: «… є)
осіб, які не відшкодували завдані
ними збитки або не усунули заподіяну злочином шкоду» (ст. 4).
Пізніше, за наявності цієї справедливої умови, на підставі вето
колишнього президента аналогічна новела з надуманих мотивів
зазнала відторгнення в Законі
«Про амністію у 2011 році» та була
вилучена із Закону «Про застосування амністії в Україні».
Праворозуміння кожного із нас
слід наповнити усвідомленням
того, що Кримінальний кодекс
України адресований будь-якій
людині, котра мешкає (не торкаючись винятків) на території нашої
держави. Це означає, що до складу
учасників кримінальних правовідносин належать не лише держава і правопорушник (злочинець),
а, щонайменше, потерпілий від
злочину (у кримінально-правовому сенсі) та юридична особа (у статусі потерпілого за КПК України),
якщо такі фігурують у кримінальному провадженні.
Однак сьогодні потерпілий
від злочину, відповідно до теоретичних положень кримінального права, перебуває за межами
кримінально-правових відносин.
З якого ж тоді дива вони виника-
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Зміст наведеної норми, якою
розпочинається КК України, однозначно свідчить про те, що правове забезпечення охорони інтересів
людини, причому правослухняної людини, є першочерговим
завданням цього Кодексу. Втім подальший його перегляд змушує
стверджувати протилежне; причому песимістичний настрій надто
посилюється під час гортання
сторінок Кримінального процесуального кодексу України (далі
– КПК України). Хоча так само, як
і в КК України, в ньому домінує
передусім такий акцент: «Завданнями кримінального провадження
є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень…» (ч. 1 ст. 2 КПК України).
Пригадуються слова проф.
М. Й. Коржанського: «Наш Кримінальний кодекс – це батьківська
турбота про злочинця», тоді як потерпілий – «попелюшка» кримінального правосуддя (О. І. Бойко). Та що
там Кодекс! Перш за все, Основний
Закон України формує відповідне
ставлення. Так, у ньому чимало уваги
приділено правам затриманих і заарештованих (ст. 29), невинуватих
і обвинувачених (ст. ст. 62, 63), підозрюваних, підсудних і засуджених (ст. 63). У цьому ж аспекті серед
засад судочинства передбачено «забезпечення доведеності вини» і «забезпечення обвинуваченому права
на захист» (ст. 129). Коли йдеться про
право на правову допомогу, то держава піклується передусім саме про
зазначених осіб, яким «у випадках,
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно» (ст. 59). Натомість слово «потерпілий» (чи «постраждалий», «жертва») в Основному
Законі України навіть не згадується.
Водночас в українській Конституції велично закарбовано:
«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 спрямо-
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го процесуального кодексів України, спрямованих на реальний захист прав потерпілого від злочину.
Вітчизняне кримінальне законодавство має своїм завданням
правове забезпечення охорони
прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України
від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства,
а також запобігання злочинам (ч. 1
ст. 1 КК України). Отже, кримінальне право виконує насамперед
охоронну функцію. Окремі норми
кримінального права спрямовані
на виконання регулятивної функції
(наприклад, норми про звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання, про судимість)
або є заохочувальними (зокрема,
норми про необхідну оборону,
які виключають кримінальну відповідальність за умови правомірного захисту від злочинного посягання). Для кримінального права
притаманними є також запобіжна і виховна функції. Як правило,
і в першу чергу, саме на зазначених функціях наголошується
в юридичній літературі.
Попри такий підхід вважаємо цілком справед ливим
(а тому – виправданим) визнавати за кримінальним правом
ще й компенсаційну функцію [2],
без якої соціальна зумовленість
кримінально-правового регулювання втрачає свій сенс. Особливо це
проявляється тоді, коли охоронна
і запобіжна функції «не спрацювали». Це може стосуватися, зокрема,
таких випадків: шкода заподіяна не
суб’єктом злочину; злочин не розкрито; постановлено неправосудний вирок; засуджений не виконує
вироку суду. Окрім того, потерпілий
від злочину може відмовитися від
компенсації завданої йому шкоди.
За таких обставин його частка
в компенсації, в порядку de lege
ferenda, має переходити в дохід
держави (про це йтиметься далі).
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його суспільна небезпека (ст. 11
КК України). Отже, процесуальні
положення щодо цивільного позову у кримінальному судочинстві не
узгоджені з визначенням поняття
злочину за КК України. До речі, цей
Кодекс не вживає понять «цивільний позов», «цивільний позивач»,
«цивільний відповідач».
Загалом аналізована ситуація
щодо цивільного позову виглядає
дивною. У цьому аспекті законодавство, по суті, відмовляється
визнавати відповідне кримінально
каране діяння злочином, оскільки нівелює настання відповідних
правових наслідків для винуватого і потерпілого. Дивує і те, що
у межах кримінально-правових
відносин принципові питання
кримінальної відповідальності
вирішуються шляхом застосування
засобів іншої галузі права: цивільний відповідач у кримінальному
провадженні «несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану
злочинними діями (бездіяльністю)
підозрюваного, обвинуваченого…»
(ч. 1 ст. 62 КПК України). Більше
того: «Особа, яка не пред’явила
цивільного позову в кримінальному провадженні, а також особа,
цивільний позов якої залишено
без розгляду, має право пред’явити його в порядку цивільного судочинства (ч. 7 ст. 128 КПК України).
Доволі своєрідне запрошення до
нових тривалих поневірянь у судових інстанціях. За що така кара
потерпілому від злочину?
Від поняття «цивільний позов
у кримінальному провадженні»,
а також від статусу «цивільний позивач» і «цивільний відповідач»
у кримінальному провадженні необхідно відмовитися. До чого тут
цивільне право?
Поєднання в одній особі, з одного боку, потерпілого і цивільного
позивача, з іншого – підозрюваного
(обвинуваченого) і цивільного відповідача видається штучним і шкідливим рудиментом. За такого підходу вирішення питань кримінальної
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З приводу аналізованого питання вважаємо слушним привернути увагу до визначення поняття «сторони кримінального
провадження», запропоноване
в КПК України. Сторони кримінального провадження – це, «з боку
обвинувачення: слідчий, керівник
органу досудового розслідування,
прокурор, а також потерпілий, його
представник та законний представник у випадках, установлених
цим Кодексом; з боку захисту:
підозрюваний, обвинувачений
(підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових
заходів медичного чи виховного
характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники»
(п. 19 ч. 1 ст. 3).
Традиційно компенсаційна
функція кримінального права реалізується через пред’явлення
цивільного позову у кримінальному провадженні. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні визнається: фізична особа,
якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової
та/або моральної шкоди; юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано
майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом,
пред’явила цивільний позов (ч. 1
ст. 61 КПК України). Без власної
ініціативи (пред’явлення цивільного позову) зацікавленими особами,
у тому числі прокурором, зазначене питання судом не розглядається. Як не дивно, це – право потерпілої сторони.
Тут слід привернути увагу до
обставини, що має принципове
значення. Пригадаймо: завдана
злочином істотна шкода (і навіть
можливість її заподіяння) фізичній
чи юридичній особі, суспільству або
державі є сутністю такої обов’язкової ознаки поняття злочину, як
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ють у випадках, коли від злочину
безпосередньо чи опосередковано потерпає конкретна людина?
Адже, наприклад, усім добре відома ситуація, за якої потенційний
підозрюваний ніколи не набуде
статусу обвинуваченого і засудженого, якщо у справі про вбивство відсутній труп потерпілого.
У свою чергу, цей факт свідчитиме
про відсутність події злочину і відповідно – підстави виникнення
кримінально-правових відносин.
Отже, необхідно докорінно переглянути науковий погляд
на кримінально-правові відносини,
згідно з яким останні виникають
та існують між суб’єктом злочину
і державою в особі уповноважених
на те державних органів: дізнання,
досудового слідства, прокуратури,
суду, органів системи виконання
кримінальних покарань та їх службових осіб.
Кримінальний кодекс України – це договір між державою та її
громадянами про: а) соціальне
порозуміння щодо цінності цього
Кодексу та б) правові наслідки
для учасників конфлікту у разі
вчинення суспільно небезпечного діяння. Тому це не домовленість між державою і винятково
правопорушником (злочинцем).
Кримінально-правові відносини,
що виникають у зв’язку із вчиненим злочином (суспільно небезпечним діянням), фактично не
обмежені лише двома учасниками – державою і злочинцем.
Вважаємо продуктивним і таким,
що ґрунтується на положеннях
Конституції України та вітчизняного Кримінального кодексу, визнання доктриною наявності у складі
кримінально-правових відносин
фігури потерпілого від злочину (суспільно небезпечного діяння), а за
певних обставин, у разі відсутності
суб’єкта злочину – також неосудного, неповнолітнього, малолітнього.
Хіба з урахуванням останньої обставини кримінально-правові відносини не породжуються?

31

думки експертів з права

a

Зокрема, вже неодноразово пропонувалося запровадити
презумпцію правоти потерпілого.
Саме так, на противагу презумпції невинуватості. Це цілком відповідає основним засадам судочинства – «рівність усіх учасників
судового процесу перед законом
і судом» і «змагальність сторін
та свобода в наданні ними суду
своїх доказів і у доведенні перед
судом їх переконливості» (ст. 129
Конституції України).
З метою усунення несправедливого ставлення у кримінальному
праві та процесі до потерпілого
від злочину, подолання декларативного характеру аналізованих
норм, видається актуальним зміна
відповідних положень у законодавстві, що стосуються зворотної
дії кримінального закону у часі.
Це питання можливо вирішити,
наприклад, шляхом доповнення КК України таким текстом:
кримінальний закон, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує
кримінальну відповідальність або
іншим чином поліпшує становище
особи, не має зворотної дії у часі,
якщо винуватий не відшкодував
шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок злочину. Оскільки порушене
питання належить до сфери конституційного регулювання, вимагається спочатку внести відповідні
корективи до Основного Закону
України (ч. 1 ст. 58).
У підсумку зазначимо таке.
Життя давно вимагає концептуальних змін у законодавстві з тим,
аби потерпілий від злочину набув
статусу фігури № 1 у кримінальному праві та кримінальному провадженні.
Одним із правових наслідків
вчинення злочину має стати реальне, повне і швидке відновлення справедливості в інтересах потерпілого, територіальної громади,
держави.
Серед визначених завдань
у Кримінальному кодексі Украї-
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нення зазначених предметів може
бути врахований як пом’якшуюча
обставина);
завдана шкода компенсується
із застосуванням коефіцієнта 4
та з урахуванням інфляції (половина нарахованої суми належатиме
потерпілому);
якщо потерпілий відмовляється від компенсації завданої йому
шкоди, всі кошти зараховуються
в дохід держави, територіальної
громади;
беручи до уваги віктимну поведінку потерпілого (наприклад,
у разі засудження особи за ст. 116
чи ст. 118 КК України), суд при
визначенні виду і розміру шкоди
може не застосувати коефіцієнт
і не врахувати інфляцію або взагалі позбавити потерпілого відповідної компенсації;
у випадках та порядку, передбачених законом, завдана потерпілому шкода компенсується йому
за рахунок Державного бюджету
України;
в інтересах потерпілого прокурор у кримінальному провадженні пред’являє до певної особи
кримінально-правовий позов
(зазначений термін наразі пропонується до наукового обігу).
Відповідно до чинного закону
цивільний позов у кримінальному
провадженні можливо пред’явити
до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної
особи, яка за законом несе цивільну
відповідальність за шкоду, завдану
діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи,
яка вчинила суспільно небезпечне
діяння (ст. 128 КПК України). Саме
до таких відповідачів у кримінальному провадженні, які за законом
несуть цивільну відповідальність,
має пред’являтися не цивільний,
а кримінально-правовий позов;
і не потерпілим, а прокурором.
З проблемою компенсаційної функції кримінального права,
її реального гарантування пов’язана низка інших проблем.
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відповідальності, пов’язаних
з відшкодуванням потерпілому
завданої шкоди, значною мірою
перекладається на його плечі і переноситься у площину цивільної
відповідальності. Таке собі гуманне
«розвантаження» кримінальної відповідальності винуватого.
До обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, належать, зокрема, вид
і розмір шкоди, завданої злочином
(п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України). Причому
за загальним правилом обов’язок
(тягар) доказування цих обставин
покладається на слідчого, прокурора; лише в установлених цим Кодексом випадках, – на потерпілого
(ч. 1 ст. 92 КПК України). Тому ні про
який цивільний позов не повинна
йти мова. Заміна правового статусу
потерпілого на роль цивільного позивача є неприпустимою. Питання
про відшкодування завданої шкоди
безпосередньо пов’язане зі злочином, його слід вирішувати незалежно від волі та побажань потерпілого і винятково у кримінальному
провадженні. Для цього передусім
необхідно внести відповідні корективи до КК України, КПК України
та ЦК України.
Зокрема, розділ XIV «Інші заходи кримінально-правового характеру» КК України варто доповнити
ст. 91-1 «Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому» (на кшталт
назви ст. 127 КПК України, ст. 1177
ЦК України); в ній відобразити,
щонайменше, такі положення:
кримінально-правове визначення поняття «потерпілий від
злочину», яким слід визнавати
лише фізичну особу;
підозрюваний, обвинувачений
зобов’язаний відшкодувати шкоду
(у тому числі упущену вигоду), завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок злочину;
відшкодування шкоди здійснюється у грошовому еквіваленті,
без урахування вартості повернутих потерпілому речей, цінностей
та інших предметів (факт повер-
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вання (компенсація) шкоди потерпілому».
Необхідно розробити і прийняти Закон України «Про потерпілих
від злочину».
Компенсаційна функція кримінального права у запропонованій

моделі слугуватиме, окрім іншого,
формуванню громадської думки:
вчинення будь-якого злочину є для
правопорушника завжди економічно невигідним конфліктом.
Це, в свою чергу, посилить запобіжну функцію.

a

ни (ст. 1) необхідно передбачити
також і завдання щодо забезпечення компенсації (відшкодування) завданої потерпілому шкоди.
Цей Кодекс варто доповнити
таким заходом кримінально-правового характеру, як «відшкоду-

1.

Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : моногр. –
К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – С. 63-88.
Борисова В. І., Приступа С. Н. Компенсаційна функція цивільного права і цивільноправова відповідальність: питання співвідношення та взаємозв’язку // Проблеми
цивільної відповідальності : моногр. – Х. : Право, 2014. – С. 54-67.
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Список використаної літератури
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Потерпілий від злочину
має набути у кримінальному праві реального статусу

А. А. Музика
Досліджується проблема правового забезпечення охорони прав і свобод
потерпілого від злочину. Акцентовано на тому, що за кримінальним правом,
окрім охоронної, регулятивної, запобіжної та виховної функцій, цілком справедливим
(а тому – виправданим) буде визнавати ще й компенсаційну функцію,
без якої соціальна зумовленість кримінально-правового регулювання втрачає свій сенс.
Ключові слова: кримінально-правові відносини, потерпілий від злочину,
цивільний позов у кримінальному провадженні, компенсаційна функція
кримінального права, відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому.
Стаття надійшла до редакції: 4.08.2017.
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ГОТОВНОСТІ ВИХОВАНЦІВ
ВИХОВНИХ КОЛОНІЙ ДО ЗАКОНОСЛУХНЯНОЇ,
САМОКЕРОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ

Л. П. Самофалов
доцент, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії держави
і права, конституційного права
Академії Державної пенітенціарної служби України

dp

Неповнолітні засуджені характеризуються особливим сприйняттям заходів виховного впливу. Проблеми профілактичної
роботи з неповнолітніми злочинцями досліджували багато науковців,
які пропонували акцентувати виховний вплив на їхніх переконаннях,
на їх поведінці тощо. Однак аспекти, пов’язані із впливом на ставлення неповнолітніх засуджених
до вчинених ними правопорушень,
до вживання наркотичних засобів,
алкогольних напоїв, тютюнопаління в процесі відбування покарання і після звільнення, залишаються
малорозробленими. Це актуалізує
необхідність відповідних профілак-

Д. М. Шевченко
викладач кафедри теорії та історії держави
і права, конституційного права
Академії Державної пенітенціарної
служби України

тичних програм, впровадження
їх у діяльність виховних колоній
та оцінку їх результативності.
Проблема виховного впливу
на засуджених як засобу досягнення
мети покарання цікавила багатьох
вчених в галузі кримінального права
і кримінології. Значний внесок у дослідження цього питання зробили відомі українські та зарубіжні
вчені: Г. А. Аванесов, А. І. Алєксєєв,
Ю.Д. Блувштейн, В. В. Голіна, С. К. Гречанюк, Р. Джессор, А. Є. Жалінський,
А. П. Закалюк, О. Л. Караман, А. Ф. Кістяківський та ін.
Разом з тим аналіз наукової літератури свідчить про те, що вчені
приділяли недостатньо уваги висвіт-

ленню питання розробки та впровадження дієвих профілактичних
програм для профілактичної роботи
з неповнолітніми особами, які вчинили злочини. Очевидно, що сучасні
підходи до реінтеграції засуджених
потребують нового осмислення ідей
у цьому напрямі.
Метою нашої статті є висвітлення змісту програми «Вибір-10: профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДу
та злочинності серед неповнолітніх», що була запроваджена серед
вихованців виховних колоній, та
визначення її ефективності шляхом:
встановлення напрямів формування готовності вихованців виховних
колоній, до законослухняної, са-
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прогресивних положень міжнародно-правових актів, що дає підстави вести мову про позитивні зміни
у національному (внутрішньодержавному) законодавстві.
Указом Президента України від
24 травня 2011 р. № 597 (597/2011)
схвалено Концепцію розвитку
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні (далі – Концепція)
[6]. Впровадження положень Концепції має забезпечити створення
повноцінної системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх
в Україні, спроможної забезпечити
правильність та ефективність прийняття кожного правового рішення відносно дитини, що потрапила
у конфлікт з законом, пов’язаного
з її виправленням і подальшою соціальною підтримкою, зменшити
рівень дитячої злочинності, її повторності.
Основні заходи з розвитку
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх передбачають:
– забезпечення відкритості
та доступності широкій громадськості інформації про принципи,
норми та правила, на яких ґрунтується законодавство про кримінальну
юстицію щодо неповнолітніх;
– гарантування соціального
патронажу неповнолітніх, які відбувають покарання у спеціальних
виховних установах та закладах соціальної реабілітації або звільнені
з них;
– сприяння формуванню у неповнолітнього правопорушника
почуття відповідальності за свої
вчинки, заохочення до взяття ним
на себе відповідальності за заподіяну шкоду, а також до позитивних
змін у його поведінці;
– розроблення корекційних,
освітньо-інформаційних та психолого-педагогічних програм;
– підтримку волонтерських програм щодо роботи з неповнолітніми, залучення студентів вищих
навчальних закладів відповідного освітнього спрямування до соціально-психологічного патронажу

.u

злочинності серед неповнолітніх
(Ер-Ріядських керівних принципів)»
національне планування запобігання злочинності неповнолітніх повинно включати в себе такі обов’язкові заходи:
– поглиблений аналіз проблем,
пов’язаних із вчиненням злочинів;
– перелік існуючих програм, послуг, установ і наявних ресурсів;
– участь общини у межах широкого кола послуг і програм щодо
запобігання злочинності неповнолітніх;
– тісну співпрацю між національними, державними і місцевими органами управління за участю
приватного сектору, представників
общини, а також установ, що займаються питаннями праці неповнолітніх, догляду за дітьми тощо, в ухваленні і проведенні спільних заходів
із запобігання злочинності серед
неповнолітніх і молоді [4].
На Секретаріат ООН покладене
завдання спільно із зацікавленими
установами проводити дослідження, координувати наукову співпрацю, розробляти та рекомендувати
варіанти національної політики
і здійснювати контроль за їх реалізацією, а також слугувати джерелом
надійної інформації про ефективні
шляхи запобігання правопорушень
серед неповнолітніх.
З метою належного виконання
Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у частині забезпечення дітям особливого піклування
та допомоги з боку держави, реалізації положень Конституції України
щодо визнання людини, її життя
і здоров’я, честі і гідності найвищою
соціальною цінністю, забезпечення
кожній людині права на вільний розвиток своєї особистості [5], а також
з огляду на високий рівень дитячої
злочинності, в Україні розроблено
низку нормативно-правових актів
у сфері державної політики щодо
захисту прав неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом.
Таким чином, в Україні вже зроблено певні кроки для втілення у життя
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мокерованої поведінки в процесі
відбування покарання у вигляді позбавлення волі і після звільнення;
висвітлення підходів щодо реалізації та використання інструментарію
для оцінки факторів ризику і ефективності заходів виховного характеру, що проводяться серед неповнолітніх засуджених.
Із проголошенням незалежності
в Україні розпочався активний процес відтворення демократичної, соціальної, правової держави. У зв’язку
з чим відбулося значне оновлення
кримінального та кримінальновиконавчого законодавства України, що призвело до гуманізації
кримінальних покарань відносно
неповнолітніх правопорушників [1],
призначення їм справедливого покарання за вчинені злочини, забезпечення їх прав та розповсюдження превентивних заходів у процесі
відбування покарання [2].
Базовим нормативно-правовим актом щодо забезпечення
прав неповнолітніх є Конвенція
ООН «Про права дитини» (1989 р).
У статтях 33, 37 Конвенції визначені
основні правила забезпечення прав
дитини:
– держави-учасниці вживають
всіх необхідних заходів, включаючи законодавчі, адміністративні
та соціальні, а також заходи в галузі
освіти, з тим, щоб захистити дітей від
незаконного зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами, як вони визначені
у відповідних міжнародних договорах, та не допускати залучення дітей
до протизаконного виробництва
таких речовин і торгівлі ними;
– до кожної дитини, позбавленої волі, передбачаються гуманне
ставлення і повага до гідності особи
з урахуванням потреб осіб її віку;
– кожна дитина, позбавлена волі,
має право на негайний доступ до
правової та іншої відповідної допомоги [3].
Згідно з рекомендаціями «Керівних принципів Організації Об’єднаних Націй для попередження
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Головна мета реалізації профілактичної Програми полягала
у такому:
– реалізації інструментарію для
визначення факторів ризику та заходів виховного характеру серед
неповнолітніх засуджених в умовах
відбування покарання у вигляді позбавлення волі;
– формуванні готовності вихованців виховних колоній до законослухняної, самокерованої
поведінки в процесі відбування покарання у вигляді позбавлення волі
і після його відбування;
– забезпеченні безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними
повторних правопорушень;
– формуванні негативного ставлення до вживання спиртних напоїв,
тютюну, протидії незаконному обігу
наркотиків.
Під готовністю до законослухняної, самокерованої поведінки розуміється формування у вихованців
стійкої установки щодо її необхідності, здатності до самоконтролю,
добровільного виконання вимог
чинних норм законодавства України.
Одним із шляхів формування
готовності вихованців виховних колоній до законослухняної, самокерованої поведінки є запровадження
всіх складових профілактичної Програми, що включає певну систему
заходів із вихованцями.
Зокрема, програма розрахована
на проведення десяти навчальних
сесій протягом 45 хв. кожна:
1. Альтернатива та вибір.
2. Ризики.
3. Що ми знаємо про наркотики.
4. Обережно – злочин.
5. ВІЛ/СНІД: виклики та подолання.
6. Поведінка в ситуації вибору.
7.Твоє майбутнє. Свідомий вибір.
8. Норми поведінки.
9. Мої наміри та зобов’язання.
10. Святкування.
Під час проведення сесій головна увага була скерована на:
– допомогу вихованцям в усвідомленні внутрішнього та зовніш-
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правопорушень серед населення
держави.
Професор А. Х. Степанюк зазначає, що «під виправленням розуміється процес позитивних змін,
які відбуваються в особистості
право порушника та створюють
у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки.
Його зміст полягає в тому, щоб
шляхом примусового впливу на
засудженого внести корективи
до його соціально-психологічних
властивостей, нейтралізувати негативні настанови, змусити додержуватись положень закону про
кримінальну відповідальність»
[7, с. 28].
В. В. Стадник, досліджуючи соціально-правовий статус неповнолітніх як суб’єктів пенітенціарного
процесу, вважає, що «пенітенціарний процес, суб’єктом якого є дитина, яка засуджена до позбавлення волі, повинен привести
до позитивних змін, пов’язаних
із цілеспрямованим формуванням
у засудженого самокерованої соціально-нормативної поведінки»
[9, с. 172].
До основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених
відносяться соціально-виховна робота та громадський вплив.
На нашу думку, таке бачення є правильним щодо системи
заходів, які українська держава
використовує для профілактики
злочинів. Кримінально-виконавче
законодавство України визначає
поняття та основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених.
Науково-педагогічні працівники Академії Державної пенітенціарної служби України у взаємодії
із працівниками Чернігівської
громадської організації Центр
профілактики «Вибір» підготували
і провели пілотне впровадження
профілактичної програми «Вибір10: профілактика наркоманії, ВІЛ/
СНІДУ та злочинності серед дітей»
(далі – Програма) із вихованцями
виховних колоній [8, с. 132].
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дітей, які тримаються у спеціальних
виховних установах, а також тих,
які перебувають на обліку в органах
внутрішніх справ.
Аналіз стану злочинності серед
неповнолітніх в Україні, а також
законодавства, яке визначає
їх правовий статус та можливості реабілітації неповнолітніх правопорушників, дає підстави для
однозначного висновку про необхідність реформування в Україні
наявних та створення нових інституцій, залучення недержавних організацій для подолання злочинності в молодіжному середовищі.
Одним із питань, що потребує
невідкладного вирішення, є створення умов, за яких дитина була
б менш вразливою і які давали б
їй можливість протистояти різним
несприятливим ситуаціям, в тому
числі й таким, що спонукають неповнолітнього до вчинення злочинів та до рецидивів. Не викликає заперечень твердження,
що удосконалення системи профілактики дитячої злочинності на
основі застосування відновних
та проактивних методик, створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення, дозволить
підвищити адаптивні можливості
неповнолітніх. Підготовка корекційних, освітньо-інформаційних та
психолого-педагогічних програм,
залучення курсантів, студентів
вищих навчальних закладів до соціально-психологічного патронажу неповнолітніх, які тримаються
у спеціальних виховних установах,
а також тих, які перебувають на
обліку в органах пробації, є основою для цілеспрямованої роботи
з правопорушниками.
Витребуваними є гуманістичні
ідеї міжнародних нормативно правових актів, норм національного законодавства, сучасних зарубіжних та українських вчених,
що спрямовані на зниження рівня
злочинності, усунення її причин
та умов шляхом профілактики
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2.Для досягнення мети покарання щодо виправлення неповнолітніх
в процесі відбування покарання необхідно залучати на волонтерських
засадах представників громадських
організацій, студентів, курсантів
вищих навчальних закладів.
3. Процес виховного впливу потребує розробки і реалізації послідовних та розширених профілактичних програм, а не разових заходів.
4. В основу профілактичних програм повинні бути покладені заходи
щодо запобігання ризиків, які підвищують імовірність вчинення правопорушень неповнолітніми (вживання алкоголю, наркотичних речовин,
тютюнопаління).
5. Участь у профілактичних програмах дає можливість студентам і
курсантам Академії Державної пенітенціарної служби України реалізувати свої знання та вміння, отримані
під час навчання, і набути практичні
навички спілкування із представниками молодіжного середовища.

.u

можливо чи хибно (літера «Д» позначала відповідь до проведення
програми, літера «П» – після).
Результати анкетування 20 вихованців Кременчуцької, Ковельської та Прилуцької виховних колоній свідчать про позитивні зміни
у правосвідомості вихованців щодо
їх негативного ставлення до вчинення правопорушень, вживання
наркотичних речовин, тютюну та алкоголю. Результати проведеного
опитування дозволять зробити висновок про загальну ефективність
Програми, яка спрямована на формування готовності вихованців виховних колоній до законослухняної,
самокерованої поведінки в процесі
відбування покарання у вигляді позбавлення волі і після звільнення.
Отже, можемо зробити такі висновки:
1. Сучасне українське законодавство визначає заходи профілактики правопорушень серед неповнолітніх тільки у загальних рисах.
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нього тиску з боку дорослих, інших
неповнолітніх, що спонукав їх до
вчинення правопорушень, вживання
тютюну, алкоголю, наркотиків;
– формування особистісних,
соціальних навичок щодо протидії
подібному тиску;
– навчання тому, що вчинення
правопорушень, вживання наркотиків, тютюну та алкоголю не є загальним правилом серед неповнолітніх, навіть якщо інші підлітки
вважають, що «всі це роблять»;
– проведення профілактичних
заходів та забезпечення матеріалами, що роз’яснюють близькі
та перспективні негативні наслідки вживання алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління.
Для визначення ставлення вихованців виховних колоній до Програми були проведені попереднє
та повторне опитування, де було
потрібно визначити правдивість запропонованих суджень через помітку (√) за обраним варіантом: вірно,
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ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ
ВІДНОСИН ПРЕДСТАВНИЦТВА

В. В. Цюра
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

сліджувались такими вченими,
як С. Г. Керимов, О. Л. Невзгодіна,
В. О. Рясенцев, Є. О. Харитонов
та багатьма іншими. Однак з урахуванням європейського вектора
розвитку нашої держави та лібералізації у зв’язку з цим механізму
правового регулювання, важливого значення набуває діяльність
з переосмислення існуючих положень цивільного законодавства
у цій частині та наближення до сучасних стандартів приватноправового регулювання.
Як відомо, закон – це нормативно-правовий акт, що приймається в особливому порядку
органом законодавчої влади або
референдумом, має вищу юридичну силу і регулює найбільш важливі суспільні відносини. Важливе
місце в системі цивільного законодавства займає Цивільний кодекс
України (далі – ЦК України) [1]
як галузевий кодифікований законодавчий акт, основною спрямованістю якого є врегулювання всіх

dp
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Останнім часом в працях вітчизняних науковців фокус у дослідженні відносин представництва змістився від загальних,
концептуальних засад цього інституту в бік вивчення окремих його
аспектів. Однак вивчення та осмислення вітчизняної моделі інституту представництва дозволяє
стверджувати, що на сьогодні все
ще існує потреба вдосконалення та доопрацювання основних
засад представництва і його видів.
Це передусім стосується представництва на підставі закону, оскільки
саме цей вид представництва виконує охоронну функцію, надаючи
представнику повноваження діяти
в інтересах осіб, які з різних підстав не можуть або втратили можливість самостійно діяти в цивільному обороті від свого імені.
Саме тому соціальне значення та
наслідки представництва за законом є досить відчутними сьогодні.
Звісно, низка питань представництва за законом уже до-
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суспільних відносин, що входять
до предмета цивільного права
і виступають основою для розвитку всього поточного цивільного законодавства. ЦК України є другим
за значенням після Конституції
України законодавчим актом, що
регулює цивільні відносини.
Так, у книзі першій «Загальні положення» гл. 17 присвячено
представництву. Частина 3 ст. 247
ЦК України нормативно закріплює
представництво за законом як вид
представництва загалом. Більш конкретно представництво регулюється ст. 242 ЦК України. Отже, крім
договірного, в цивільному праві
виділяють представництво за законом. Основною його метою є забезпечення реалізації прав і законних
інтересів осіб, які внаслідок певних
об’єктивних причин не можуть це
робити самостійно. До таких причин варто віднести: вік (представництво батьками, усиновлювачами, опікунами (піклувальниками),
прийомними батьками та батьками-

бюлетень міністерства юстиції україни

dp

a

ні особи, щоб здійснити ці правочини, як правило, отримують кошти
саме від батьків, усиновлювачів
або опікунів, прийомних батьків,
батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу.
Усі інші правочини, вчинені
малолітніми до досягнення ними
14 років, нікчемні і не породжують
для них правових наслідків. Однак
такий правочин може бути в інтересах малолітньої особи на вимогу
її батьків, усиновлювача або опікуна, прийомних батьків чи батьків-вихователів дитячого будинку
сімейного типу визнаний судом
дійсним, якщо він вчинений на користь такої особи. Це питання регулюється ст. 221 ЦК України, в якій
йдеться тільки про правочин, який
вчинений малолітньою особою за
межами її цивільної дієздатності і може бути згодом схвалений
її батьками (усиновлювачами) або
одним з них, з ким вона проживає, або опікуном. Жодної згадки
немає про інших законних представників, зокрема, прийомних
батьків чи батьків-вихователів
дитячого будинку сімейного типу.
Тому вважаємо за потрібне внести
зміни до ст. 221 «Правові наслідки
вчинення правочину малолітньою
особою за межами її цивільної дієздатності» ЦК України та викласти
чч. 1, 4, 5 в такій редакції: «Стаття 221. Правові наслідки вчинення
правочину малолітньою особою за
межами її цивільної дієздатності
1. Правочин, який вчинений малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений
її батьками (усиновлювачами)
або одним з них, з ким вона
проживає, опікуном, прийомними батьками чи батькамивихователями дитячого будинку
сімейного типу.
Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись
про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії
другій стороні.».
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порушення норм чинного цивільного законодавства. Це пов’язано
з тим, що вони, реалізуючи права
малолітньої особи шляхом укладення договорів та в її інтересах,
здійснюють своє особисте волевиявлення і виступають стороною
цих договорів.
Відповідно до ст. 31 ЦК України
малолітньою є фізична особа, яка
не досягла 14 років та має право:
самостійно вчиняти дрібні побутові правочини (правочин вважається дрібним побутовим, якщо
він задовольняє побутові потреби
особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку
та стосується предмета, який має
невисоку вартість); здійснювати
особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої
діяльності, що охороняються законом. Малолітня особа має часткову
цивільну дієздатність.
До дрібних побутових правочинів можна віднести окремі види
виконання робіт та надання послуг,
а також роздрібну купівлю-продаж.
Так, І. О. Гелецька зазначає, що в
договорі прокату вартість договору визначається не вартістю предмета, а розміром прокатної плати.
Аналогічно може бути вирішене
питання про вартість у договорі
зберігання (останній взагалі може
бути безоплатним, наприклад, у
разі здавання верхнього одягу неповнолітнім у гардероб). Звичайно,
обсяг і характер таких правочинів
не може бути чітко визначений
у законі, а повинен випливати
із змісту закону. Визначення правочину, яке містить ЦК України,
є неповним. На думку науковця,
законодавцеві можна було б піти
шляхом встановлення або певних грошових меж правочину,
або зорієнтувати його вартість на
конкретний розмір неоподатковуваного мінімуму, тим самим уникаючи спірних питань на практиці
при застосуванні ст. 31 ЦК України [3]. Ми також погоджуємося
з такою думкою, оскільки малоліт-
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вихователями дитячого будинку
сімейного типу малолітніх та неповнолітніх осіб); стан психічного
здоров’я (представництво опікунами чи піклувальниками недієздатних осіб, які внаслідок душевної
хвороби чи розумової відсталості
не можуть самостійно висловлювати свою волю щодо вчинення юридичних дій).
Отже, особливість законного
представництва полягає в тому,
що суб’єктивні цивільні права належать одному суб’єктові, але здійснювати їх від свого імені він не
може, тому в його інтересах можуть
виступати інші особи (представники). Характерною рисою представництва за законом є спрямованість
на захист законних інтересів
недієздатних осіб, які внаслідок
малолітства, недосягнення повноліття не можуть в повному обсязі піклуватися про себе. Тому їх
воля щодо вирішення питання
про необхідність представлення їх
інтересів не враховується, і законодавством встановлюється необхідність використання іншої особи
для здійснення піклування [2].
Розглянемо особливості такого
представництва більш детально.
Статтею 242 ЦК України передбачено, що законними представниками є батьки (усиновлювачі)
стосовно своїх малолітніх і неповнолітніх дітей. Опікун є законним представником малолітньої
особи та фізичної особи, визнаної
недієздатною. Крім того, до законних представників належать
прийомні батьки та батьки-вихователі дитячого будинку сімейного
типу. Вони теж характеризуються
як суб’єкти правовідносин представництва, тому зосередимо свою
увагу на особливостях власне
представництва.
Особливість такого представництва полягає у тому, що при
вчиненні правочинів представники беруть на себе зобов’язання
щодо його виконання та самостійно несуть відповідальність у разі
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(усиновлювачів) або піклувальників, а також у випадках, встановлених чч. 4, 5 ст. 32 ЦК України, шляхом контролю з боку
органу опіки і піклування [5]. У
кінцевому підсумку С. Г. Керимов
пропонує виключити з ч. 1 ст. 242
ЦК України слова «та неповнолітніх дітей» [2]. На наш погляд,
цього робити не варто, оскільки першочергово вони наділені
неповною дієздатністю, адже це
пов’язано з їхнім віком і правильним усвідомленням своїх дій та
вчинків. Саме тому законодавець
встановив таке обмеження, яке
стосується найбільш значущих
юридичних дій (правочини щодо
нерухомого майна, транспортного
засобу), тобто тоді, коли наявність
представника є необхідною.
Однак це не забороняє їм самостійно вчиняти інші дії. Зокрема,
ст. 32 ЦК України передбачено,
що фізична особа у віці від 14 до
18 років (неповнолітня особа) має
право: самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією
або іншими доходами; самостійно
здійснювати права на результати
інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;
бути учасником (засновником)
юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими
документами юридичної особи;
самостійно ук ладати договір
банківського вкладу (рахунка)
та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку). На вчинення неповнолітньою особою
правочину щодо транспортних
засобів або нерухомого майна повинні бути письмова нотаріально
посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і
дозвіл органу опіки та піклування. І як зазначає І. О. Гелецька, піклувальники, висловлюючи свою
згоду чи відмовляючи у наданні
згоди на укладання правочину
своїм підопічним, здійснюють
обов’язки щодо захисту прав і
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статті, можна стверджувати, що
держава в особі органу опіки і піклування встановила контроль за
дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, прав і охоронюваних законом інтересів дітей.
Без дозволу органу опіки та піклування продаж, обмін, дарування,
застава та інші правочини щодо
нерухомого майна і транспортних засобів, право власності на
яке або право користування яким
мають діти, неможливі. Жоден
із нотаріусів не посвідчить такої
угоди без цього дозволу, оскільки
відповідно до ст. 224 ЦК України
правочин, вчинений без дозволу
органу опіки та піклування (ст. 71
ЦК України – відмова від майнових прав підопічного; видача
письмових зобов’язань від його
імені; укладення договорів, які
підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації,
в т. ч. договори щодо поділу або
обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна), є нікчемним.
Щодо законного представництва неповнолітніх, яке також
безпосередньо передбачене
в ЦК України, то варто зазначити, що з такою позицією законодавця погоджуються не всі науковці та вважають її не зовсім
прийнятною, адже існує думка,
що неповнолітні діти, маючи неповну цивільну дієздатність, не
потребують підтримки законного представника при вчиненні
правочинів або здійсненні інших
юридичних дій, оскільки повністю
не позбавлені цивільної дієздатності, як наприклад, малолітні,
душевнохворі. Зокрема, такої позиції дотримується С. Г. Керимов.
Так, посилаючись у своїй праці на
тези В. В. Васькіна та Є. О. Харитонова, він зазначає, що неповнолітні не потребують законного представника, оскільки мають власну
неповну цивільну дієздатність, а їх
права та інтереси забезпечуються
шляхом контролю з боку батьків
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«4. Дієздатна сторона зобов’язана також відшкодувати збитки,
завдані укладенням недійсного
правочину, якщо у момент вчинення правочину вона знала або
могла знати про вік другої сторони. Батьки (усиновлювачі), опікун,
прийомні батьки чи батьки-вихователі дитячого будинку сімейного
типу малолітньої особи зобов’язані
повернути дієздатній стороні все
одержане нею за цим правочином
у натурі, а за неможливості повернути одержане в натурі – відшкодувати його вартість за цінами, що існують на момент відшкодування.
5. Якщо обома сторонами правочину є малолітні особи, то кожна
з них зобов’язана повернути другій
стороні все, що одержала за цим
правочином, у натурі. У разі неможливості повернення майна відшкодування його вартості провадиться батьками (усиновлювачами),
опікуном, прийомними батьками
чи батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу, якщо
буде встановлено, що вчиненню
правочину або втраті майна, яке
було предметом правочину, сприяла їхня винна поведінка.».
Однак очевидно, що маючи
відповідні повноваження щодо
прав малолітніх чи неповнолітніх осіб, батьки, усиновлювачі,
опікуни, піклувальники, прийомні
батьки, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу не
завжди здійснюють їх належним
чином. Так, ч. 3 ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» від
26.04.2001 р. № 2402-III [4] встановлено, що батьки або особи,
які їх замінюють, не мають права
без дозволу органів опіки і піклування укладати договори, які
підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації,
відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати
поділ, обмін, відчуження житла,
зобов’язуватися від імені дитини
порукою, видавати письмові зобов’язання. Аналізуючи зміст цієї
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ками дітей, яких вони виховують,
та прирівнюються за правовим
статусом до опікунів і піклувальників. Вбачається, що необхідно
внести зміни до ст. 222 «Правові
наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами
її цивільної дієздатності» ЦК України, виклавши її в такій редакції:
«Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою
особою за межами її цивільної
дієздатності
Правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами
її цивільної дієздатності без згоди
батьків (усиновлювачів), піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку
сімейного типу, може бути згодом
схвалений ними в порядку, встановленому ст. 221 цього Кодексу.
Правочин, вчинений неповнолітньою особою за межами
її цивільної дієздатності без згоди
батьків (усиновлювачів), піклувальників, прийомних батьків
або батьків-вихователів дитячого
будинку сімейного типу, може бути
визнаний судом недійсним за позовом зацікавленої особи.
Якщо обома сторонами недійсного правочину є неповнолітні
особи, то кожна з них зобов’язана повернути другій стороні все
одержане нею за цим правочином у натурі. У разі неможливості
повернення одержаного в натурі
відшкодовується його вартість
за цінами, що існують на момент
відшкодування.
Якщо у неповнолітньої особи
відсутні кошти, достатні для відшкодування, батьки (усиновлювачі),
піклувальник, прийомні батьки
або батьки-вихователі дитячого
будинку сімейного типу зобов’язані відшкодувати завдані збитки,
якщо вони своєю винною поведінкою сприяли вчиненню правочину
або втраті майна, що було предметом правочину.».
Ще однією категорією осіб,
представництво якої відбувається
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нений неповнолітньою особою
за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальників, може
бути визнаний судом недійсним
за позовом зацікавленої особи.
Закон не зобов’язує суд обов’язково визнати у такому випадку правочин недійсним, оскільки це не
завжди може відповідати інтересам неповнолітніх. Інакше кажучи,
ця норма носить диспозитивний
характер, що передусім пов’язано
з належним забезпеченням і захистом прав неповнолітніх державою. Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись
про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії
другій стороні.
Якщо ж правочин таки визнаний недійсним, то неповнолітня
особа нестиме за це відповідальність особисто, хоча законом також
визначено додаткову відповідальність батьків, усиновлювачів
або піклувальників, якщо у неї недостатньо майна. Так, якщо обома
сторонами недійсного правочину
є неповнолітні особи, то кожна
з них зобов’язана повернути другій
стороні все одержане нею за цим
правочином у натурі. У разі неможливості повернення одержаного
в натурі відшкодовується його
вартість за цінами, що існують на
момент відшкодування. Якщо у неповнолітньої особи відсутні кошти,
достатні для відшкодування, батьки (усиновлювачі) або піклувальник зобов’язані відшкодувати
завдані збитки, якщо вони своєю
винною поведінкою сприяли вчиненню правочину або втраті майна,
що було предметом правочину.
У ст. 222 ЦК України законодавець
оперує тільки поняттями «батьки
(усиновлювачі)», «піклувальники»,
жодним чином не згадуючи про
прийомних батьків і батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, хоча відповідно до чинного законодавства вони також
визнані законними представни-
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законних інтересів підопічних.
Вчиняючи правочин, неповнолітній реалізує власну дієздатність,
а батьки, піклувальники, надаючи
згоду, беруть участь у формуванні
волі неповнолітнього, контролюють, яким чином неповнолітній
здійснює свою дієздатність. Вони
діють з урахуванням об’єктивно існуючих інтересів неповнолітньої
особи, інколи навіть перешкоджають здійсненню дієздатності
в інтересах самих неповнолітніх.
Піклувальник стає одночасно на
бік і батьків, які не можуть байдуже ставитися до своїх дітей, і законних представників, які уповноважені в установленому законом
порядку захищати права та інтереси неповнолітніх, і особи, яка
сприяє здійсненню підопічним
його прав та обов’язків. Тому, на
думку автора, немає потреби категорично забороняти визнавати,
особливо піклувальників, законними представниками, оскільки
виконання покладених на них
законом функцій переважно характеризується властивостями
представництва, аніж чогось іншого [6]. Те ж саме варто сказати
і про прийомних батьків і батьківвихователів, оскільки вони хоч
і не є рідними, однак мета виховання та забезпечення добробуту
дітей є такою самою, як і в рідних.
На практиці трапляються такі
випадки, коли неповнолітня особа
все-таки вчиняє правочини за межами своєї цивільної дієздатності,
тобто самостійно вчиняє правочин за межами ст. 32 ЦК України,
без згоди на те батьків, усиновлювачів чи піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. Тому законодавець у ст. 222
ЦК України встановив правові
наслідки вчинення такого правочину. У першу чергу, такий правочин може бути згодом схвалений
батьками (усиновлювачами), піклувальниками або одним з них,
а саме, тим, з ким проживає неповнолітня особа. Правочин, вчи-
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все вищезазначене, пропонується
внести зміни до ст. 242 «Представництво за законом» ЦК України,
доповнивши її ч. 3, а ч. 3 вважати
ч. 4 і викласти цю статтю в такій
редакції: «Стаття 242. Представництво за законом
Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх і неповнолітніх дітей.
Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною.
Піклувальник є законним представником неповнолітньої особи
та фізичної особи, дієздатність якої
обмежена.
Прийомні батьки та батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу є законними представниками малолітніх та неповнолітніх
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Законним представником у випадках, встановлених законом,
може бути інша особа.».
Підсумовуючи, констатуємо,
що представництво, яке виникає
на підставі закону, охоплює широкий суб’єктний склад, включаючи правовідносини, що виникають
між малолітніми, неповнолітніми,
обмежено дієздатними, недієздатними тощо особами, з одного
боку, та батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками,
прийомними батьками тощо, з іншого боку, в аспекті внутрішніх
відносин представництва, а також
у зовнішніх відносинах – із третіми особами, в тому числі органами
державної влади та місцевого самоврядування. Особливістю цього
суб’єктного складу є його детальне закріплення на законодавчому
рівні й наявність численних меж
та обмежень повноважень законних представників. У цьому полягає головна функція законного
представництва – захист прав та
інтересів окремих категорій осіб,
які, з огляду на різні фактори, не
здатні самостійно набувати прав
або користуватися ними.
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значення своїх дій та (або) керувати ними; зловживання спиртними напоями, наркотичними
засобами, токсичними речовинами тощо, що може спричинити
скрутне матеріальне становище
для себе чи своєї сім’ї, а також
інших осіб, яких така особа за
законом зобов’язана утримувати.
Справа про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи може
бути порушена в суді на підставі
ст. 36 ЦК України, відповідно до
цивільного процесуального законодавства за заявою когось
із членів її сім’ї, органу опіки
та піклування, наркологічного або
психіатричного закладу (ст. 237
ЦПК України [9]). При цьому сама
фізична особа пред’являти вимогу про таку зміну свого правового
статусу не може. Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набрання законної сили рішенням суду про
це. Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена,
встановлюється піклування. У разі
видужання фізичної особи, дієздатність якої була обмежена, або
такого поліпшення її психічного
стану, який відновив у повному
обсязі її здатність усвідомлювати
значення своїх дій, керувати ними,
суд поновлює її цивільну дієздатність. У разі припинення фізичною
особою зловживання спиртними
напоями, наркотичними засобами,
токсичними речовинами тощо суд
поновлює її цивільну дієздатність
(ст. 38 ЦК України).
Отже, фізична особа, цивільна
дієздатність якої обмежена, може
самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Всі інші
правочини вчиняються за згодою піклувальника, який може
виступати і її представником.
Варто вдосконалити норму права,
що регулює представництво за законом, і визначити піклувальника
як законного представника неповнолітніх осіб та осіб, дієздатність яких обмежена. Враховуючи
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за законом, є недієздатні особи.
Вони не можуть розуміти значення своїх дій, отже, не можуть
і нести відповідальність за завдану в результаті правочину шкоду
майну особи, яка вступила з ним
у правочин. Дієздатна особа, що
вчинила з недієздатною особою
правочин і спричинила у зв’язку
з цим майнову шкоду останній,
зобов’язана цю шкоду відшкодувати [7]. Оскільки недієздатна
особа взагалі не має право вчиняти правочини (ст. 41 ЦК України),
від імені та в інтересах малолітньої особи опікун вчиняє правочини, що виходять за межі дрібних побутових правочинів, а від
імені особи, визнаної недієздатною, вчиняє будь-які правочини
[8]. Згідно з ч. 4 ст. 41 та ч. 3 ст. 67
ЦК України опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного. Опікуни недієздатних не
вправі вчиняти правочини з підопічними, а також представляти
інтереси осіб, які перебувають
у них під опікою та піклуванням,
при вчиненні правочинів або
веденні судових справ між підопічним і чоловіком (дружиною)
опікуна та його близьких родичів.
Але є випадки, коли цього правила не дотримуються.
Крім малолітніх, неповнолітніх, недієздатних, існує ще одна
категорія фізичних осіб – обмежено дієздатні. Ст. 36 ЦК України передбачає підстави для обмеження
цивільної дієздатності фізичної
особи. Під обмеженням цивільної
дієздатності слід розуміти позбавлення судом права розпоряджатися майном (продавати, обмінювати, дарувати, заповідати, купувати)
та вчиняти інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових,
а також самостійно одержувати
заробіток, пенсію, стипендію, інші
доходи та розпоряджатися ними.
Підставами для обмеження
цивільної дієздатності є: психічний розлад, який істотно впливає
на здатність особи усвідомлювати
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В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

О. А. Веденьєва
магістрантка права

бути врахований досвід ООН стосовно секторального впровадження гендерних підходів [2, с. 88].
Забезпечення рівності між жінками та чоловіками, ліквідація дискримінації стосовно жінок, а також
необхідність застосування державами заходів, спрямованих на просування прав жінок, у тому числі
їх участі у громадсько-політичному
житті, як зобов’язання держав було
офіційно визнано із прийняттям
у 1979 р. Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо
жінок, яку сьогодні ратифікували
189 країн світу [3].
Крім того, у 1995 році Пекінською декларацією та Платформою дій було закріплено вимогу
до країн – членів ООН вживати
заходи, спрямовані на усунення
перешкод, що виникають на шляху
покращення становища жінок,
і розширення їхніх прав та можливостей у глобальному масштабі,
а також визнано важливість участі
жінок у політичних процесах.
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Забезпечення рівних прав
і можливостей жінок і чоловіків
сьогодні є наскрізним питанням
політичного порядку денного України та світу.
За даними Міжпарламентського Союзу станом на 1 січня 2017 р.,
кількість жінок у парламентах світу
складає 23,3%. У загальному рейтингу серед 193 країн світу Україна
за рівнем представництва жінок
у законодавчому органі (12,3%)
посідає лише 146 місце [1].
У сучасному світі рівноправна
участь жінок у суспільно-політичному житті є необхідним чинником
функціонування демократичного суспільства. З іншого боку, утвердження прав людини є передумовою участі жінок, як громадян,
в усіх сферах суспільного та приватного життя.
Гендер є комплексною категорією, яка проходить крізь усі
зрізи юридичної матерії та суспільного життя. Тому на рівні національної правової системи має

У Глобальному порядку денному
до 2030 р. та Цілях сталого розвитку ООН, затверджених 23 вересня
2015 р., вкотре було підкреслено
необхідність всебічної та ефективної участі жінок і створення рівних можливостей для просування
їх на всіх рівнях прийняття рішень
в політичному, економічному та суспільному житті.
Проблематика гендерної рівності, теоретико-правові аспекти забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків знайшли своє
відображення у роботах таких вітчизняних вчених, як О. Р. Дашковська, А. П. Заєць, М. І. Козюбра, А. М. Колодій, О. Л. Копиленко, Т. М. Мельник,
Н. М. Оніщенко, О. М. Руднєва,
Г. О. Христова, М. В. Цвік та ін.
Пропонована наукова стаття
має на меті дослідження заходів,
спрямованих на забезпечення
гендерної рівності в контексті розвитку громадянського суспільства,
їх правової природи, форм, досвіду впровадження в Україні та світі.
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на відміну від законодавчих [8,с.69].
Це обумовлюється тим, що цей механізм квотування може ефективно
функціонувати лише за наявності
розвиненої внутрішньопартійної
та політичної культури.
Існує також думка, що затвердження квот для жінок – членів
політичних партій неможливе без
введення цього положення до корпоративних документів – статутів
партій. Адже відповідні корпоративні норми матимуть більшу практичну спрямованість, ніж норми
права, та є більш адресними
[2, с. 89].
Як свідчить міжнародний досвід,
запровадження того чи іншого різновиду гендерних квот в кінцевому
результаті призводить до суттєвого
зростання представництва жінок
у політичній сфері. Наприклад, після
закріплення в 2005 р. відповідних
законодавчих змін у Словенії відсоток жінок у парламенті збільшився
з 12,2% до 36,4% [8, с. 33]. У свою
чергу, досвід Ісландії підтверджує
ефективність застосування партійних квот: сьогодні представництво
жінок у парламенті Ісландії складає
47,6% [9].
У деяких країнах (Італія, Іспанія,
Об’єднане Королівство) квоти
свого часу були сприйняті як порушення конституційних принципів
рівності [6, с. 34], проте, на нашу
думку, запровадження гендерних
квот як позитивних заходів об’єктивно обґрунтовано відповідними положеннями Конвенції про
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок. Так, у ст. 4 Конвенції зазначається, що «вжиття державами-сторонами тимчасових
спеціальних заходів, спрямованих
на прискорення встановлення
фактичної рівності між чоловіками та жінками, не вважається,
як це визначено цією Конвенцією,
дискримінаційним, проте воно
ні в якому разі не повинно тягнути за собою збереження нерівноправних або диференційованих
стандартів; ці заходи повинні бути

.u

полягає у тому, що «незарезервовані» місця в уявленні громадян та
політичних еліт можуть розглядатись як такі, що за замовчуванням
належні чоловікам [6, с. 30].
2. Законодавчі квоти зобов’язують партії висувати визначений відсоток жінок-кандидатів. Відповідні
норми закріплюються переважно
у виборчому законодавстві. Квотування знайшло своє поширення
у 1990-х роках і сьогодні широко
застосовується у таких країнах,
як Бельгія, Португалія, Франція,
Словенія, Вірменія, Румунія, Киргизстан, Узбекистан та ін.
Зазвичай, такі законодавчі квоти
передбачають включення до списку кандидатів у співвідношенні
не менше 25-50% представників
іншої статі. Відмінними є механізми такого квотування: якщо, наприклад, у Франції його метою є «сприяння доступу», то в інших країнах
(Аргентина, Бельгія) встановлюються й конкретні рекомендації щодо
висування кандидатів та кандидаток до виборчого списку і їх розміщення у ньому [6, с. 30].
3. Партійні квоти (добровільні партійні квоти) є більш розповсюдженими, ніж законодавчі.
Вони є зобов’язанням окремих
політичних партій включити до
виборчого списку певний відсоток
жінок – членів партії. Такі заходи,
як правило, впроваджуються через
партійні статути, партійні програми
та додаткові внутрішні правила [7].
Згаданий різновид квот застосовується у таких країнах, як Швеція,
Ісландія, Норвегія, Австрія, Чехія.
До прикладу, в Іспанії застосовується і законодавче, і партійне квотування. Цікавим також нам видається
й досвід Швеції, де з 1920 р. жіночі
рухи здійснюють громадський контроль за процесом відбору кандидатів та кандидаток до партійних
списків.
Проте, на думку деяких дослідників, враховуючи особливості національних правових систем,
партійні квоти є менш ефективними
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Задля забезпечення розподільчої справедливості держава може
вживати позитивні дії, якщо вони
ґрунтуються на об’єктивному й розум ному поясненні, зокрема:
політика квот у різних галузях суспільного життя, пільгове податкове
законодавство, виборне представництво з метою забезпечення пропорційної участі усіх груп населення у виборному органі тощо. Такі дії
в подальшому дозволяють перейти
від «рівності у праві» (як вимоги юридичної недискримінації)
до «рівності через право» (фактичної рівності) [4, с. 77].
Європейським судом з прав людини, за наслідками застосування
і тлумачення Конвенції про захист
прав людини і основоположних
свобод та протоколів до неї, була
розвинута доктрина позитивних
зобов’язань держави щодо прав
людини. У загальному вигляді позитивні зобов’язання держави вимагають від національних органів
влади запровадити та вжити всіх
прийнятних (розумних) та належних заходів для гарантування прав
людини, їх забезпечення, захисту
і сприяння реалізації в кожному
конкретному випадку [5, с. 11-12].
Одним із різновидів таких позитивних дій, що позиціонується
як спосіб вирішення проблеми
низького представництва жінок
у суспільно-політичному житті, є
застосування так званого, «гендерного квотування». На нашу думку,
можна виокремити три основні
форми таких квот:
1. Система зарезервованих
місць застосовується шляхом
закріплення за жінками посад
(місць) в парламентах або інших
не виборних органах. Така практика існує у країнах Африки, Азії
та Середнього Сходу (сьогодні застосовується в Афганістані, Алжирі,
Китаї, Нігері, Гаїті та ін.) і вперше
була введена в дію у 1930 р.
Найчастіше відповідні норми
закріплюються на конституційному рівні. Недолік таких заходів
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Центральної виборчої комісії було
прийнято протилежні за змістом
рішення: постанови Київського
апеляційного адміністративного
суду від 30 вересня 2015 р. у справах № 875/36/15 та №875/37/15.
Одна з цих постанов пізніше була
оскаржена Центральною виборчою комісією та скасована Ухвалою Вищого адміністративного
суду України від 4 жовтня 2015 р.
у справі № 875/36/15 [17].
Таким чином, у зв’язку із ситуацією, що склалась, а саме із відсутністю відповідальності за недотримання гендерної квоти, ця норма
не була виконана усіма політичними партіями. Хоча за оцінками
Комітету виборців України вищезгадані зміни до законодавства
загалом є прогресивними [18].
Тому перед законодавцем
стоїть нелегке завдання: не лише
законодавчо визначити такий механізм правового регулювання,
який відповідав би досконалій
правовій формі, мав високу прикладну оцінку, а й культивував
правосвідомість громадян, закладав світоглядні основі гендеру .
На думку Т. М. Мельник, гендерно-правовий компонент стає
обов’язковою складовою правової політики, а гендерний вимір –
складовою державних стратегій
у всіх сферах суспільного життя.
Це забезпечує умови для розвитку
гендерної демократії на світовому,
європейському рівнях та в національних суспільствах, сприяє глобалізації регулювання гендерними
процесами, гуманізації суспільного і державного життя, критичному
осмисленню місця та ролі в ньому
жінок і чоловіків [19, с. 14].
Сьогодні на розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
(щодо забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків
у виборчому процесі)» від 12 грудня 2014 р. реєстр. № 1456. Ця законодавча ініціатива передбачає
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квоту» – обмеження щодо кількості представників однієї статі
у виборчих списках кандидатів
у депутати на місцевих виборах.
Так, згідно з ч. 3 ст. 4 цього Закону
«представництво осіб однієї статі
у виборчих списках кандидатів
у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має
становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів
у виборчому списку» [13].
Крім того, Закон України
«Про політичні партії в Україні» було
доповнено нормою щодо включення до статуту партії відомостей про
«розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок
і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України
від партії у загальнодержавному
окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах і має становити
не менше 30 відсотків загальної
кількості кандидатів у виборчому
списку» [14].
Проте, як вважають дослідники,
зокрема, Т. О. Марценюк, запроваджені положення відрізнялися
суттєвим браком механізму їх виконання [15, с. 4]. Це підтвердилось
також правозастосовною та судовою практикою під час проведення місцевих виборів у 2015 р.
Та к , Це н т р а л ь н а в и б о р ч а
комісія у своєму Роз’ясненні № 362
від 23 вересня 2015 р. зазначила,
що недотримання положення Закону України «Про місцеві вибори» щодо представництва осіб
однієї статі у виборчих округах не
є підставою для відмови в реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі
з виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у містах рад [16].
Крім того, 30 вересня 2015 р.
Київським апеляційним адміністративним судом за позовами двох
політичних партій щодо оскарження вищезгаданого Роз’яснення

co
i.c

скасовані, коли будуть досягнуті
цілі рівних можливостей і рівноправних відносин» [3, ст. 4].
У д і ю ч о м у з а ко н о д а в ст в і
України, а саме в Законі України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», закріплено визначення «позитивних
дій» – спеціальних тимчасових заходів, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи
фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб
реалізовувати на рівних підставах
права і свободи, надані їм Конституцією і законами України [10].
Крім того, у Законі України
«Про забезпечення рівних прав
і можливостей жінок і чоловіків»
позитивні дії визначаються як
спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між
можливостями жінок і чоловіків
реалізовувати рівні права, надані
їм Конституцією та законами України [11]. Згідно зі статтею 6 цього
Закону позитивні дії не вважаються
дискримінацією за ознакою статі.
На нашу думку, у цьому Законі
містяться положення, що за своїм
змістом є переважно декларативними. Йдеться про норми ст. ст. 3 та 15,
які хоча і передбачають застосування позитивних дій та забезпечення представництва жінок і чоловіків у виборчих списках, проте
не містять конкретних механізмів
їх впровадження.
Закріплена законодавцем концепція гендерної рівності у вигляді «забезпечення рівних прав
і можливостей» для обох статей
не охоплює ще одну компоненту
цього поняття – рівність результату, тобто цілеспрямоване забезпечення ліквідації для конкуруючих
сторін перешкод, які можуть бути
зумовлені попередньою дискримінацією [12].
У 2015 році, вперше на законодавчому рівні, в Законі України «Про місцеві вибори» було
встановлено так звану «гендерну
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думки експертів з права

a

ня про гендерну рівність, шляхи
і способи її досягнення.
Крім того, на нашу думку, поряд
із закріпленою формально-юридичною рівністю та гарантованими рівними можливостями для
обох статей, доцільним було би
доповнити чинний Закон України
«Про забезпечення рівних прав
і можливостей жінок і чоловіків»
таким поняттям, як «рівність результату».
Запровадження комплексної
гендерно-чутливої політики, яка
поєднуватиме законодавчі, просвітницькі, фінансові та організаційно-методичні заходи, сприятиме підвищенню якості політичних
процесів і зміцненню інститутів
демократії в Україні.

.u

як кандидатів у виборчі списки та позитивно відобразиться
на рівні представництва жінок
в українському парламенті.
Підсумовуючи вищезазначене,
варто зауважити, що суто формального дотримання гендерних
квот при реєстрації списків кандидатів не достатньо для досягнення
реального рівноправ’я жінок і чоловіків у цій сфері суспільних правовідносин. Безперечно, правове
регулювання має провідне значення для формування гендерної
культури в українському суспільстві. Проте задля утвердження гендерного балансу у суспільно-політичному житті необхідно, перш
за все, сформувати у правосвідомості громадян адекватні уявлен-

om

забезпечення у виборчих списках
політичних партій загальне гендерне співвідношення на рівні не
менше 30% і не більше 70% однієї
статі у відповідних виборчих списках. При цьому у першій п’ятірці
пропонується запровадити частку
представників однієї статі на рівні
не більше 60%.
Згідно із положеннями законопроекту Центральна виборча
комісія не прийматиме документи, необхідні для реєстрації
кандидатів у депутати, якщо у затвердженому виборчому списку
частка кандидатів однієї статі не
відповідає вимогам цього Закону.
На нашу думку, запровадження такої новели стимулюватиме
політичні партії залучати жінок
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призначення

Призначення
Козловська Наталія Анатоліївна
наказ МЮУ від 31.05.2017 №2034/к
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Івановський Віктор Віталійович

a

начальник Управління інформування населення та реформування правової освіти

перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області
наказ від 07.06.2017 №2108/к

om

Гайда Андрій Ігорович

начальник Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області
наказ від 09.06.2017 №2184/к
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Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України

54

№ 8(190) 2017 РОКУ

бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!

1 серпня

.u

a

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

om

Орлюк Олену Павлівну

директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України,
доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, члена наукової ради
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

2 серпня

co
i.c

Нєсьоловські Ярослава

старшого викладача кафедри теорії та філософії держави та права
факультету права і адміністрації Гданського Університету (Республіка Польща),
доктора правничих наук, члена наукової ради
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

7 серпня

Панова Миколу Івановича

dp

завідувача кафедри кримінального права №2
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України,
заслуженого діяча науки і техніки України,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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вітаємо з днем народження

14 серпня

Йору Дмитра Сергійовича

15 серпня

a

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

Зайчука Олега Володимировича

.u

доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого юриста України,
члена наукової ради 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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вітаємо

з Днем народження!
5 серпня

a

Долгополова Олексія Сергійовича
8 серпня

.u

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Брошка Івана Михайловича

om

заступника начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

10 серпня

П’ятницю Сергія Миколайовича

co
i.c

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

10 серпня

Сигидина Віталія Михайловича

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у місті Києві

dp

12 серпня

Семенюк Ольгу Богданівну

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

13 серпня

Бедикайла Вячеслава Вікторовича

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

Лисюк Світлану Станіславівну

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

18 серпня

a

Дзюдзя Михайла Семеновича

.u

начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

19 серпня

Круця Андрія Олексійовича

om

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції
у Київській області

20 серпня

Захарову Ольгу Валеріївну

co
i.c

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції
у Дніпропетровській області

24 серпня

Чурсіна Олександра Вікторовича

начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області

30 серпня

Кужелєва Олега Миколайовича

dp

заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації –
начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській 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 наших колег!

a

3 серпня

Скіця Станіслава Миколайовича
6 серпня

.u

директора Черкаського місцевого центру з надання БВПД

om

Антонця Олега Володимировича

директора Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД

7 серпня

Євчука Михайла Миколайовича

co
i.c

директора Регіонального центру з надання БВПД в Івано-Франківській області

8 серпня

Стьопіну Наталію Олександрівну

директора Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області

10 серпня

Мерзлякова Сергія Сергійовича

dp

директора Котовського місцевого центру з надання БВПД

10 серпня

Радченко Ірину Валеріївну

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві

11 серпня

Охріменка Віталія Олексійовича
начальника відділу внутрішнього аудиту
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вітаємо з днем народження

13 серпня

Ільченка Віктора Євгеновича

головного спеціаліста відділу запобігання корупції

13 серпня

Ковальчука Володимира Дмитровича
13 серпня

a

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД в Івано-Франківській області

.u

Шишкарьову Олену Геннадіївну

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області

14 серпня

om

Желізняка Руслана Матвійовича

директора Калуського місцевого центру з надання БВПД

14 серпня

Проценка Вадима Володимировича

co
i.c

директора Кременчуцького місцевого центру з надання БВПД

15 серпня

Нечипорук Тетяну Володимирівну

директора Томашпільського місцевого центру з надання БВПД

16 серпня

Бурчак Лесю Іванівну

dp

директора Першого київського місцевого центру з надання БВПД

16 серпня

Лукіянову Марину Дмитрівну

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області

16 серпня

Полоз Олену Іванівну

заступника начальника відділу внутрішнього аудиту
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21 серпня

Чистого Валентина Олександровича

директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області

23 серпня

Рибаса Ігоря Володимировича

a

директора Першого полтавського місцевого центру з надання БВПД

.u

31 серпня

Маліновську Світлану Володимирівну

om

директора Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області

dp

co
i.c

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

ПЕРЕЛІК

om

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у Липні 2017 року
Наказ від 04.07.2017 № 2166/5

Про затвердження Положення про органи досудового розслідування
Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 06.07.2017 № 822/30690

Наказ від 18.07.2017 № 2281/5

co
i.c

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 234/5
Дата та номер державної реєстрації 19.07.2017 № 875/30743

Наказ від 18.07.2017 № 2285/5

Про затвердження Змін до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу
Дата та номер державної реєстрації 20.07.2017 № 881/30749

Наказ від 19.07.2017 № 2301/5

dp

Про затвердження Порядку приймання-передавання документів
Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої
Дата та номер державної реєстрації 20.07.2017 № 884/30752

Наказ від 19.07.2017 № 2304/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року № 57/5
Дата та номер державної реєстрації 20.07.2017 № 885/30753
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Наказ від 20.07.2017 № 2313/5
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 21.07.2017 № 894/30762

Наказ від 20.07.2017 № 2314/5
Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Наказ від 31.07.2017 № 2433/5

a

Дата та номер державної реєстрації 20.07.2017 № 883/30751

.u

Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 25 червня 2015 року № 1059/5
Дата та номер державної реєстрації 31.07.2017 № 935/30803

dp

co
i.c

om

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

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

dp

co
i.c

om

.u

a

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