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Лист редактора

п е р е д  в а м и 
новий номер на-
ш о г о  ж у р н а л у , 
як завжди, сучасний, 
наповнений право-
вою інформацією, 
з  власним стилем. 
на цей раз до дня 
соборності ми  під-
готували інтерв’ю, 
в   я кому роз гля -
дається акт 22 січня 
1919   року кр і зь 
призму історико- 
правового аналізу. 
також на сторінках нашого видання ви 
зможете прочитати про юридичні події: 
як пересічні, так і знакові, ті, що вплива-
ють на долю нашої країни. підведені під-
сумки минулого року (розглянуті плани, 
висвітлені конференції тощо).

актуальною темою цього номера 
стала судова реформа в україні, перші 
кроки верховного Суду. у «незалежній 
юридичній консультації» подано поря-
док ведення систематизації чинного за-
конодавства юридичною службою під-

приємств, установ, 
організацій. 

до наукової ча-
стини журналу вві-
йшли статті, в  яких 
розглядаються іні-
ціатива в праві (під-
ходи до вивчення 
та розгляду); запро-
вадження права на-
родної законодавчої 
ініціативи як напря-
мок конституційної 
реформи в україні; 
взаємодія органів 

державної влади і громадянського су-
спільства при впровадженні концепції 
правової політики щодо подолання ко-
рупції в україні тощо. також подаємо 
рецензію о. Скрипнюка на колективну 
монографію «Соціально-правовий захист 
дітей в україні».

Бажаю в новому році, прямуючи 
крізь «хащі» помилок, розчарувань,  
поразок, все одно добиратися до суті,  
лишатись собою, тобто ставати сильніши-
ми і досягати мети.

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
dpcoi.c

om.ua
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тема номера   

судова реформа 
в Україні: 

перші кроки Верховного суду

належний рівень захисту 
прав, свобод та законних інте-
ресів людини та громадянина 
має стати основним завданням 

в  процесі розбудови правової 
держави і в україні. для побудо-
ви правової держави необхідно 
перш за все удосконалити зако-
нодавство в галузі прав і свобод 
людини, забезпечити нормальне 
функціонування правової си-
стеми держави шляхом безпе-
речного дотримання принципу 
верховенства права всіма фізич-
ними та  юридичними особами. 
адже  визнання й дотримання 
прав i свобод людини, їх належ-
не забезпечення й надійний за-
хист є проявом демократичності  
держави.

на жаль, у своїх рішеннях 
Євро пейський суд з прав людини 
неодноразово вказував на не-
досконалість національної судо-
вої системи та судового захисту 
в україні. Саме тому одним з най-
важливіших результатів судо-
вої реформи  в україні має бути 
становлення відкритої, прозорої 
для суспільства судової системи, 

О. Г. Яновська  
доктор юридичних наук, професор,  
суддя Великої Палати Верховного Суду

що властива саме правовій дер-
жаві з її розвинутими громадян-
ськими інститутами захисту прав 
людини. 

З а  о с т а н н і  д е с я т и р і ч ч я 
в україні були прийняті численні 
нормативні акти, які мали забез-
печити здійснення правосуддя 
відповідно до європейських стан-
дартів, що передбачало запро-
вадження ефективних механізмів 
реалізації норм матеріального 
та  процесуального законодав-
ства, деідеологізації  судочинства 
і наповнення його гуманістичним 
змістом. однак, процес реформу-
вання судової системи виявився 
значно більш складним та виснаж-
ливим, ніж очікувалось. тож, су-
часна судова реформа в україні 
є складним та багатоаспектним 
правовим явищем, яке покликане 
наблизити вітчизняне правосуддя 
до демократичних стандартів. 

при цьому слід враховува-
ти, що формування та ефективне 

судова система  
демократичних країн 

функціонує  
з метою захисту прав,  

свобод та законних інтересів 
людини і громадянина,  

прав та законних інтересів 
юридичних осіб,  

інтересів держави  
із використанням  

механізмів своєчасного, 
ефективного і справедливого 

вирішення правових спорів 
на засадах верховенства права.
dpcoi.c
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функціонування незалежної су-
дової гілки влади можливе лише 
в  державі, в якій було виявле-
но політичну волю щодо цього, 
де  політичні сили відмовились 
від впливу на суд та поступились 
власними інтересами на користь 
інтересів суспільних та держав-
них. враховуючи це, варто наголо-
сити на тому, що одним з яскравих 
проявів демократичного спряму-
вання сучасного етапу судової 
реформи стало створення ново-
го верховного Суду – найвищого 
суду у системі судоустрою україни, 
який 15 грудня 2017 року розпо-
чав свою діяльність.

Серед першочергових кроків 
нового верховного Суду на шляху 
до  справедливого та  якісного 
здійснення правосуддя можна 
виділити гостру необхідність ро-
зроблення й затвердження нової 
структури судового рішення – по-

станови верховного Суду. оче-
видно, що судове рішення має 
відповідати визначеним зако-
ном вимогам. водночас рішен-
ня будь-якого суду, і верховного 
Суду, зокрема, має бути зрозумі-
лим та доступним для сприйнят-
тя всіма зацікавленими особами. 
Саме тому ключовими вимогами 
до судового рішення мають стати 
логічно та законодавчо обумов-
лена структура рішення, а також 
доступна для розуміння, не пере-
обтяжена юридичними термінами 
й нормативним цитуванням мова 
судового рішення. Серед структур-
них елементів рішення планується 
виділяти деякі нові елементи, такі, 
як історія справи (у цій частині ві-
дображатимуться короткий зміст 
позовних вимог із зазначенням 
мотивів позову та обставин, якими 
позивач обґрунтовував свої ви-
моги; суть зустрічного позову 

(за його наявності) та обставин, 
якими обґрунтовував вимоги зу-
стрічного позову; стислий зміст 
рішень суду першої та апеляцій-
ної інстанцій; а також вимоги ка-
саційної скарги); аргументи учас-
ників справи (вказуватимуться 
доводи особи, яка подала скаргу 
та їх аргументація, позиція інших 
учасників справи); джерела права 
й  акти їх застосування (поло-
ження нормативно-правових 
актів залежно від  їх юридичної 
сили, а  також судова практика, 
які, на думку суду, підлягають за-
стосуванню у конкретній справі); 
правова позиція верховного Суду 
(у цій частині будуть вирішуватись 
питання щодо меж розгляду спра-
ви судом та щодо суті касаційної 
скарги; надаватимуться висновки 
за результатами розгляду касацій-
ної скарги та висновки про пра-
вильне застосування норм права).

dpcoi.c
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тема номера   

однак, необхідно відмітити, 
що процес розробки нової струк-
тури судового рішення ще триває.

одним з основних повнова-
жень верховного Суду є забезпе-
чення єдності судової практики, 
в тому числі шляхом узагальнен-
ня та систематизації національ-
ної судової практики і практики 
Європейського суду з прав люди-
ни, а також формування власних 
правових позицій щодо питань 
застосування та тлумачення норм 
матеріального та процесуально-
го права. З метою забезпечення  
єдності судової практики та забез-
печення якісного здійснення пра-
восуддя верховний Суд планує 
проводити різноманітні заходи, 
такі, як наради, семінари, відео-
конференції з  суддями першої 
та апеляційної інстанцій, стосовно 
актуальних питань нового проце-
суального законодавства україни 
та практики його застосування. 
Задля узагальнення і системати-
зації національної судової прак-
тики та практики Європейського 
суду з  прав людини розпочато 
співробітництво з розробниками 
пошукових програм з метою по-
кращення та полегшення доступу 
як до рішень національних судів, 
так і до судової практики Євро-
пейського суду.

не менш важливим напрямом 
формування нового іміджу вер-
ховного Суду має стати створен-
ня нової комунікаційної стратегії, 
яка базуватиметься на принци-
пах зрозумілості інформації, лег-
кості її  сприйняття; прозорості 
та публічності, що передбачати-
ме широке й повне висвітлення 
діяльності суду, роз’яснення цілей, 
змісту та специфіки роботи; від-
критості, а саме створення умов 
для  безперешкодного доступу 
громадськості до інформації та до 
суду; партнерства, під яким вба-
чається співпраця та налагоджен-
ня зв’язків з громадськістю, орга-
нами державної влади і органами 
місцевого самоврядування, гро-

мадськими організаціями тощо; 
достатності та оперативності ін-
формації, що дозволить надан-
ня належного обсягу інформації, 
який є необхідним для своєчасної 
обізнаності стосовно діяльності 
верховного Суду; відповідаль-
ності верховного Суду за  зміст, 
якість та своєчасність відображен-
ня конкретної інформації.

Цей сайт має містити інфор-
мацію стосовно порядку звернен-
ня до верховного Суду, розгляду 
справ, діяльності Суду, узагаль-
нення судової практики та аналіз 
судової статистики, а також іншу 
корисну інформацію. З сайту вер-
ховного Суду буде наданий пря-
мий доступ до системи «елект-
ронний суд». окрім того, на сайті 
передбачається проведення он-
лайн трансляцій усіх відкритих 
судових засідань верховного 
Суду. також планується створен-
ня електронної бази правових 
позицій верховного Суду зі зруч-
ною системою доступу та пошуку. 
таким чином, основне призначен-
ня даного сайту – стати зручним 
та корисним для різноманітних 
категорій користувачів, а також 
забезпечити повноцінну ко-
мунікацію зі сторонами.

варто також відзначити і важ-
ливість наукової та методологіч-
ної підтримки як судової рефор-
ми, так і функціонування нового 
верховного Суду. на наш погляд, 
концептуальною основою для оп-
тимізації реалізації судової влади 

в  україні здатна стати окрема 
галузь правової науки – судо-
ве право, яке покликане, в тому 
числі, розкрити найважливіші 
принципи взаємовідносин су-
дової влади з іншими органами 
публічної влади та  інститутами 
громадянського суспільства. док-
трина судового права може бути 
використана як універсальна ос-
нова для вдосконалення єдино-
го уніфікованого теоретичного 
розуміння місця й ролі судової 
влади в механізмі забезпечення 
права людини на правосуддя. 

вітчизняна судова система по-
требує розроблення власної кон-
цепції взаємодії особи, судової 
влади та держави, механізмів за-
хисту прав громадян. Безсумнівно, 
що організаційно судова влада 
реалізується через  систему судів, 
яка функціонує на засадах єдності 
мети діяльності,  завдань і прин-
ципів. водночас неможливо го-
ворити про ефективний механізм 
функціонування судової влади, 
визначаючи єдиним суб’єктом 
її реалізації судову систему країни. 
концепція судового права перед-
бачає гармонійне поєднання тео-
ретичних, наукових та практичних 
підходів до створення демокра-
тичної і ефективно діючої судової 
гілки влади через комплексну спів-
працю інституційних потенціалів 
судової системи, системи органів 
державного обвинувачення й не-
залежного інституту адвокатури.

підводячи підсумок, варто 
зазначити, що на новий верховний 
Суд покладаються великі сподіван-
ня щодо прозорості та відкритості 
здійснення правосуддя, впровад-
ження новацій і нових стандартів 
суддівської поведінки. Саме тому 
верховний Суд, як найвищий суд 
у  системі судоустрою україни, 
прагне виправдати ці очікування, 
повернути довіру суспільства до 
судової системи та зміцнити авто-
ритет правосуддя, а отже, попереду 
ще чимало випробувань, кропіткої 
праці і великої самовіддачі.   

Результатом впровадження  
цих принципів в життя  
вже є новостворений  

сайт Верховного суду,  
який поступово 

 інформаційно наповнюється:  
https://supreme.court.gov.ua. 
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сучасна
юстиція
україни

новини 
•

досягнення
•

Міжнародне співробітництво
•

У фокусі юстиції
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сучасна юстиція україни        новини

Мін’юст успішно 
виконує План заходів 
з імплементації Угоди  
про асоціацію між Україною та Єс 

У рамках приведення національного законодавства 
України у відповідність до норм Європейського Союзу, 
Міністерство юстиції виконує вчасно покладені  
на відомство завдання, передбачені Планом заходів  
з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

Зокрема, було імплементовано положення дирек-
тиви 2009/101/ЄС щодо розкриття компаніями ін-
формації про своїх власників. такий крок забезпечив 
інформаційну прозорість діяльності юридичних осіб 
та оприлюднення даних про кінцевих бенефіціарів 
у Єдиному державному реєстрі.

За словами очільника Мін’юсту, задля оновлен-
ня законодавства у сфері електронного цифрового 
підпису відповідно до досвіду країн держав-членів 
ЄС, верховна рада ухвалила розроблений Мін’юстом 
та адміністрацією держспецзв’язку Закон «про елект-
ронні довірчі послуги». документ імплементує регла-
мент ЄС № 910/2014 для проведення електронних 
трансакцій в межах внутрішнього ринку. 

«Після того, як ми реалізуємо цю ініціативу, кожен українець зможе 
через мобільний телефон і за допомогою електронного цифрового підпису  

підписати угоду, заяву, звернення та інші документи», – 
зазначив Павло Петренко.

«Завдяки цьому в україні будуть визнані елект-
ронні довірчі послуги, які надаються іноземними 
постачальниками. Це забезпечить активний розви-
ток транскордонного співробітництва та інтеграцію 
україни у  світовий електронний інформаційний 
простір. нові технології дадуть можливість запро-
вадити сучасний механізм електронної ідентифіка-
ції Mobile ID та гармонізувати електронний доку-
ментообіг із державами – членами Європейського 
Союзу», – зазначив Міністр юстиції.

важливим завданням держави є впроваджен-
ня стандартів ЄС у сфері створення і використання 
елект ронного цифрового підпису та електронної  
печатки.   dpcoi.c
om.ua
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Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція 

Цей важливий захід відбувся у Міністерстві юстиції України.  
Його тема – «Роль Міністерства юстиції України в модернізації вітчизняної правової системи».  

До участі були запрошені студенти та аспіранти провідних вузів України,  
визначені організаційним комітетом в результаті відбору надісланих тез доповідей  

та з урахуванням рекомендацій, наданих навчальними закладами.

організаційний комітет кон-
ференції очолив Міністр юстиції 
павло петренко. до складу комітету 
також увійшли: гія гецадзе – заступ-
ник Міністра юстиції україни, роман 
усенко – радник Міністра юстиції 
україни та директори профільних 
департаментів Міністерства юсти-
ції україни. 

Захід відкрив заступник Мі-
ністра юстиції гія гецадзе, який 
привітав учасників та зазначив: 
«фаховий рівень наших колег – 
молодих правників – учасників 
конференції дає можливість пере-
конатись в тому, що нове поколін-
ня юристів в україні має багато 
прикладів якісно підготовлених 
спеціалістів».

Саме з метою створення умов 
для формування правників Мі-
ністерство юстиції україни активно 
долучене до розробки концепції, 

що має визначити засади сучасної 
юридичної освіти.

«Ми переконані, що під час на-
вчання особливої уваги потребу-
ють питання здобуття практичних 
навичок майбутніми юристами. 
при  цьому така підготовка має 
охоплювати не лише ознайомлення 
з роботою судів, правоохоронних 
органів або практикуючих юри-
стів, а й сприяти набуттю досвіду 
аналітичної та наукової роботи – 
досвіду, який дає нові перспекти-
ви та є основою блискучих кар’єр 
у сфері права», – додав заступник 
Міністра. За словами гії гецадзе, 
Мін’юст буде підтримувати зв’язок 
зі студентами, молодими юриста-
ми і всіляко підтримувати їх, щоб 
піднімати рівень знань та навички 
майбутніх юристів, адже надалі 
саме вони братимуть активну участь 
у розбудові правової держави.

донесення до майбутніх прав-
ників та  спеціалістів у  сфері пу-
блічного управління інформації 
про проекти, що реалізуються Мі-
ністерством юстиції, є також ключо-
вим елементом. так, радник Міністра 
юстиції з питань проекту «я МаЮ 
право!» Юлія Сергеєва представила 
до уваги гостей конференції концеп-
цію загальнонаціонального право-
просвітницького проекту «я МаЮ 
право!», мета якого – підвищити 
юридичну грамотність українців 
та сформувати нову правову куль-
туру в суспільстві. проект покли-
каний не лише інформувати гро-
мадян про їхні права, а й навчати, 
як ці права захищати у разі їх пору-
шення. крім того, Юлія Сергеєва на-
голосила, що указом президента 
україни 2018 рік оголошено роком 
реалізації правопросвітницького 
проекту «я МаЮ право!».   
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Павло Петренко:  
Україна запроваджує сервіси 

електронної ідентифікації 
за європейськими стандартами 

21 грудня 2017 року держава в особі Мін’юсту почала випуск ключів для накладення  
та перевірки електронного цифрового підпису із сертифікатами, які відповідають міжнародним 

алгоритмам криптозахисту. Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.  
За його словами, нові технології дадуть можливість застосовувати криптографічні алгоритми RSA 
та ECDSA для надання електронних послуг відповідно до Закону «Про електронні довірчі послуги», 

гармонізувати електронний документообіг із країнами ЄС,  
а також запровадити сучасний механізм електронної ідентифікації Mobile ID.

варто зазначити, що угодою про асоціацію між україною та ЄС передбачено взаємне визнання сертифі-
катів електронного цифрового підпису, виданих населенню.   

«відповідно до доручення уряду започатковано нові підходи з впровадження міжнародних алгоритмів 
електронного цифрового підпису та алгоритмів, необхідних для транскордонної взаємодії. наразі здійснено 
черговий визначальний крок – проведено акредитацію центру сертифікації ключів органів юстиції україни, 
в якому і було реалізовано зазначені криптографічні алгоритми», – зазначив павло петренко. За допомо-
гою Mobile ID будь-який громадянин україни, маючи мобільний телефон та електронний цифровий підпис, 
зможе написати юридично значимий документ – угоду, заяву, звернення, тощо – і завізувати його.

«і, що найголовніше, цей правочин матиме таку ж юридичну силу, як і угода, 
складена між сторонами на папері, засвідчена підписами й печатками», –  

наголосив Міністр юстиції. Він також зазначив, що технологія Mobile ID  
нині активно розвивається в естонії, Польщі, Литві,  

Азербайджані, Туреччині та інших країнах.
«Це надзвичайно перспективний сервіс, що обумовлено його доступністю для населення. 

Можливість використання Україною алгоритму ECDSA  
свідчить про те, що наша країна впроваджує найсучасніші технології», – 

сказав Павло Петренко.

dpcoi.c
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Мін’юст запроваджує 
моніторинг ефективності  

прийнятих законодавчих актів 
Міністерство юстиції України розробило Порядок моніторингу впровадження та аналізу ефективності  
прийнятих законодавчих актів у сфері правового регулювання банкрутства, виконання судових рішень  

та рішень інших органів (посадових осіб), судово-експертної діяльності, судоустрою і судочинства, 
адвокатури та здійснення адвокатської діяльності, надання безоплатної правничої допомоги.

документ став результатом 
спільної роботи фахівців Мін’юсту 
та європейських експертів. Це стало 
темою зустрічі заступника Міністра 
юстиції Світлани глущенко, дирек-
тора департаменту з питань пра-
восуддя та національної безпеки 
олександра олійника з керівником 
проекту ЄС «право» довидасом 
віткаускасом.

основною метою моніторин-
гу визначено контроль стабіль-
ності та системності законодавчих 
актів у вказаних сферах, своєчасну  
розробку концепції правового акта, 
коли передбачається, що він буде 
регулювати нову сферу право-
відносин.

Моніторинг передбачає збір, 
узагальнення та аналіз інформації 
від державних органів, органів суд-
дівського врядування і самовря-
дування, органів адвокатського 
самоврядування, органів асоціа-
ції приватних виконавців україни, 
громадських організацій та інших 
суб’єктів.

«Здійснення моніторингу дозво-
лить по-новому підійти до оцінки 
чинного законодавства. у цьому про-
цесі нам дуже важливий міжнарод-
ний досвід щодо інструментів і ме-
тодів здійснення такого моніторингу, 
а також консультативна допомога 
експертів проекту ЄС. Ми спільно 
напрацюємо план дій, який спри-

ятиме ефективному проведенню 
моніторингу на базі Мін’юсту і си-
стемному реагуванню на прогали-
ни в законодавстві, колізійні та за-
старілі норми», – сказала заступник 
Міністра юстиції Світлана глущенко.

«порядок моніторингу розро-
блений таким чином, щоб опера-
тивно отримувати систематизо-
вану та обґрунтовану інформацію 
з питань актуальності, виконання 
і застосування законодавчих актів 
у вказаних сферах, і на підставі 
аналізу розробляти якісні пропози-
ції щодо їх вдосконалення», – зая-
вив директор департаменту олек-
сандр олійник.

керівник проекту ЄС довидас 
віткаускас з цього приводу зазна-
чив, що проект ЄС готовий спів-
працювати з Мін’юстом у нових 
напрямах, а саме: реформуван-
ня системи судової експертизи 
та приведення її до стандартів ЄС. 
«важливо запровадити інстру-
менти моніторингу нормативно- 
правових актів, зокрема, нових 
процесуальних кодексів. Сподіває-
мося, що експерти, залучені в рам-
ках нового проекту ЄС «право»,  
допоможуть Мін’юсту побудувати  
ефективну систему судової експер-
тизи з урахуванням національних 
особливостей», – зазначив довидас 
віткаускас.   
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Міністерство юстиції 
виконало урядовий План дій  
на 2017 рік у сфері пробації 
Міністерством юстиції у 2017 році введено у дію повноцінну систему пробації,  

метою якої є забезпечення безпеки суспільства через здійснення контролю за правопорушниками, 
засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також надання їм необхідних консультацій  

та підтримки, що сприяють недопущенню нових кримінальних правопорушень.  
Про це йдеться у Звіті про результати виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, –  

інформує Департамент пробації Міністерства юстиції.

«особливо, це стосується не-
повнолітніх, які  в  силу різних 
причин, вперше вийшли за рамки 
закону і до яких, за міжнародними 
мірками, застосовується і надто 
суворе покарання, і  ведеться 
надто неправильна робота щодо 
їх ресоціалізації. підсумки саме 
такого підходу здебільшого не-
втішні, адже ув’язнення не завжди 

спроможне допомогти», – наголо-
сив заступник Міністра.

Зокрема, для забезпечення 
діяльності системи пробації ство-
рено 499 уповноважених органів 
з  питань пробації та 6  управ-
лінь пробації в міжрегіональ-
них управліннях з питань вико-
нання кримінальних покарань  
та пробації.

Станом на 1  грудня 2017  р. 
в територіальних органах проба-
ції працювало 3316 працівників. 
навчання персоналу пробації про-
водиться за програмами, що були 
розроблені за участю міжнарод-
них експертів – протягом року на-
вчено 1 тис. працівників.

«З 2002 року тривала робо-
та щодо створення передумов 

За словами заступника Міністра юстиції України Дениса чернишова, змінити підхід до виправлення 
осіб, які оступилися, і, власне, нівелювати можливий рецидив, – і є ключовим у системі пробації.dpcoi.c
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впровадження системи пробації.  
а це майже 15 років вивчення 
іноземного досвіду, навчання 
персоналу, пілотування пробацій-
них центрів, розробки методик 
та  інструментів пробації, участі 
у міжнародних проектах», – додав 
денис чернишов.

разом з тим на обліку під-
розділів пробації перебуває 
65,8 тис. осіб, а з початку минуло-
го року пройшло 152,3 тис., з них 
78% – засуджені, які звільнені 
від відбування покарання з ви-
пробуванням. при цьому загальна 
частка осіб, які вчинили повтор-
не кримінальне правопорушення 
під  час проходження пробації, 
засуджені за ухилення від відб-
ування покарання або яким ска-
совано іспитовий термін за пору-
шення вимог вироку суду, складає  
менше 5%.

у рамках пробації впровадже-
но новацію судового процесу – 
складення та подання персона-
лом пробації досудової доповіді 
щодо обвинувачених, метою якої 
є забезпечення суду інформацією, 
що характеризує обвинувачено-
го та  сприяє суду у  призначен-
ні покарання, необхідного для 
виправлення правопорушника 
та попередження нових злочинів. 
протягом 11  місяців поточного 
року складено близько 17,6 тис. 
досудових доповідей, у яких брали 
участь майже 76% обвинувачених. 
у 89% випадків думка персоналу 
пробації збігається з  рішенням 
суду щодо доцільності застосуван-
ня альтернативних покарань.

як наголосив денис чернишов, 
усвідомити, здавалося б, прості 
речі в європейських країнах вда-
лося ще у дев’яностих, ми ж лише 
розпочинаємо свій шлях; і абсо-
лютно не йдеться про уникання 
справедливості чи масове уни-
кання в’язниці, йдеться про інше – 
ми не маємо права калічити тих, 
хто, воістину, має право на другий 
шанс та головне – бути корисним 
своєму народові.

«власне, усе це і має забезпе-
чити система пробації – система, 
яка продемонструє довіру і віру 
держави у  свого громадянина, 
адже пробація – це не карт-бланш, 
а щоденна робота з тими, хто лише 
розпочинає вчитися вирішува-
ти свої проблеми, не вступаючи 
у конфлікт із законом», – наголосив 
денис чернишов.

в україні розроблено на-
ціональний інструмент оцінки 
ризиків вчинення повторного 
кримінального правопорушення, 
який використовується в  скла-
денні досудової доповіді щодо 
обвинуваченого та для розроб-
ки індивідуального плану робо-
ти із  засудженими. Інструмент 
оцінки ризиків для неповноліт-
ніх розроблено за експертного 
сприяння міжнародних партнерів 
україни. в цьому контексті за під-
тримки українсько-канадського 
проекту «реформування систе-
ми кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в  україні» про-
довжується створення системи 
ювенальної пробації для роботи 
з  підлітками, які притягуються 
до кримінальної відповідаль-
ності та перебувають у відкри-
тому суспільстві, зберігаючи при 
цьому соціально корисні зв’язки  
з їх родичами.

«результатом багаторічної бай-
дужості стали тисячі загублених 
життів, яких віддали напризволя-
ще, навіть не задумуючись над тим, 
що ж спонукало до вчинення зло-
чину та, як «вилікувати» людину, 
надавши насамперед кваліфікова-
ну психологічну допомогу. україн-
ська  ж система покарання, яка 

за роки так і не змогла самоствер-
дитися, до дрібниць автоматизу-
вала «конвеєр справедливості», 
котрий без вагань поглинав абсо-
лютно всіх, хто вчинив правопо-
рушення», – резюмував заступник 
Міністра денис чернишов.

крім того, з метою налагоджен-
ня соціальної комунікації із  су-
спільством та розвитку сфери по-
слуг для суб’єктів пробації на рівні 
громади в україні відкрито чотири 
модельні центри пробації для до-
рослих – у кропивницькому, луць-
ку, черкасах та полтаві, на базі яких 
пілотуються чотири нових проекти 
пробаційних програм. в подаль-
шому такі центри заплановано від-
кривати у великих містах країни.

одним із важливих нововве-
день є законодавча підтримка 
каб міном пропозиції Мін’юсту 
щодо запровадження ведення об-
ліку засуджених та осіб, узятих під 
варту, шляхом створення відповід-
ного Єдиного реєстру таких осіб.

окрім вказаних результатів і на-
прямів роботи, Міністерство юстиції 
здійснило також ряд інших важли-
вих кроків у сфері пробації, зокре-
ма, щодо удосконалення системи 
управління персоналом органу 
пробації та управління ефективні-
стю, у сфері матеріально-технічно-
го забезпечення пробації, а також 
щодо співпраці з державними ін-
ституціями, місцевими громадами 
і організаціями громадянського су-
спільства для створення ресурсної 
бази системи пробації та форму-
вання довіри суспільства.   

Уже з 1 січня 2018 року  
задіяні пробаційні програми,  
які будуть застосовуватись  

до правопорушників  
за рішенням суду.

Для впровадження у практичну 
діяльність міжнародних 

стандартів з питань пробації 
і ресоціалізації продовжується 

співробітництво з Радою 
Європи, Єс, Канадою, норвегією, 

нідерландами та USAID.
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Результати роботи 
виконавчої служби  
у 2017 році та плани 
на поточний рік 
У 2017 році державними виконавцями було стягнуто понад 2,1 млрд грн  
на користь державного бюджету, з яких 800 млн грн – виконавчого збору.  
Про це в ході прес-конференції, присвяченої результатам роботи державної виконавчої служби  
у 2017 році та планам на 2018 рік, повідомив заступник Міністра юстиції Сергій Шкляр.  
Він також зазначив, що минулого року з недобросовісних роботодавців стягнуто  
на користь працівників понад 354 млн грн заборгованості по заробітній платі.  
Окрім того, за 12 місяців повернуто до державної та комунальної власності  
638 земельних ділянок загальною площею понад 25 тис. гектарів.

«Окремий напрям у роботі ДВс у 2017 році – це боротьба зі злісними 
неплатниками аліментів, заборгованість яких сягає більше 6 місяців.  
У 2017 році державними виконавцями Мін’юсту стягнено понад 2,4 млрд грн 
заборгованості по аліментах на користь 576 тисяч дітей», –  
наголосив заступник Міністра юстиції.  
Він додав: Мін’юстом розроблено законопроект №7277 #чужихДітейнеБуває  
про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів.  
Документ прийнятий Верховною Радою та підписаний Президентом України,  
тож вже 6 лютого цього року він вступить в силу.

dpcoi.c
om.ua
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За словами Сергія Шкляра, 
у  2017  році було успішно за-
проваджено інститут приватних 
виконавців. 945 кандидатів про-
йшли навчання. Міністерством 
юстиції проведено 15 кваліфіка-
ційних іспитів, які успішно скла-
ли 123  претенденти. 80  при-
ватних виконавців вже внесено  
до відповідного реєстру і почали  
працювати.

«Станом на кінець 2017 року 
на виконанні у приватних вико-
навців перебуває 3300 виконав-
чих документів на загальну суму 
710 млн грн. приватні виконавці 
створили свої органи самовря-
дування – асоціацію приватних 
виконавців україни, постійні 

кваліфікаційну та дисциплінарну 
комісії», – зауважив Сергій Шкляр.

Заступник Міністра юстиції 
Світлана глущенко у свою чергу 
зазначила, що в рамках загально-
національного правопросвітни-
цького проекту «я МаЮ право!» 
буде створено окремий напря-
мок, присвячений виконавчому 
провадженню.

«Цей напрямок отримав назву 
«я маю право на виконання рі-
шення суду». фактично це путів-
ник виконавчого провадження, 
завдяки якому кожен зможе знай-
ти відповіді на конкретні запи-
тання, які стосуються виконавчо-
го провадження. для цього варто 
лише перейти на сайт «я  МаЮ 

право!»  pravo.minjust .gov.ua 
та  знайти відповідну інформа-
цію», – повідомила заступник 
Міністра юстиції.

окрема увага в рамках цього 
напрямку буде приділена популя-
ризації добровільного виконання 
судових рішень  за принципом 
«ЗнаЮ! довІряЮ! виконуЮ!»

Світлана глущенко також  
повідомила, що органи двС ре-
гулярно проводитимуть звіти про 
роботу служби перед ЗМІ та гро-
мадськістю. водночас буде ство-
рено інтерактивну онлайн мапу 
системи державної виконавчої 
служби з оперативними даними 
про показники роботи кожного 
відділу.   

За словами директора Департаменту державної  
виконавчої служби Олексія Воробйова, у 2017 році було проведено  

суттєве кадрове очищення системи державної виконавчої служби.

dpcoi.c
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Близько 11 тис. 
ветеранів війни 

отримали безоплатну правову 
допомогу у 2017 році 

У 2017 році до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
звернулось 10 884 осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни,  

гарантії їх соціального захисту». Усі вони отримали необхідну правову допомогу за рахунок держави –  
від правових консультацій до представництва інтересів у судах.

dpcoi.c
om.ua

http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/149-serpen-2017/2072-maizhe-75-tys-osib-otrymaly-pravovu-dopomohu-cherez-merezhu-dystantsiinykh-ta-mobilnykh-konsultatsiinykh-punktiv-bpd
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Більшість із них (10 444) є ветеранами війни, зо-
крема, учасниками бойових дій (у тому числі й учас-
никами ато) та інвалідами війни. також до центрів 
звернулося й 440 осіб, які перебувають під юрис-
дикцією україни і хочуть отримати статус особи, 
на  яку  поширюється дія згаданого закону. 11% 
(1 181) з усіх осіб – жінки.

найчастіше ветерани війни зверталися до міс-
цевих центрів з проблемних питань щодо їх со-
ціального забезпечення та соціального захисту 
членів їх  сімей (3928 звернень), питань у  сфері 
адмі ністративного права (1460 звернень), сімей-
ного (992 звернення), земельного (430 звернень), 
трудового (383 звернення) права, житлового та до-
говірного права (378 та 334 звернення відповідно). 
усі, хто зверталися, відповідно до потреб отримали 
безоплатну первинну правову допомогу (консуль-
тації та роз’яснення з правових питань, допомогу 
у складенні документів правового характеру, крім 
процесуального). також 10 868 особам, на яких по-
ширюється дія Закону україни «про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», на підставі 
їх звернень було надано безоплатну вторинну пра-
вову допомогу, що передбачає такі види правових 
послуг, як захист; представництво інтересів у судах, 
інших державних органах, органах місцевого са-
моврядування, перед іншими особами; складення 
документів процесуального характеру.

Задля розширення можливостей для  війсь-
ковослужбовців, ветеранів війни, а також членів 
їх сімей звернутися за безоплатною правовою до-
помогою фахівці системи Бпд здійснюють постій-
ну роботу щодо утворення та забезпечення роботи 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної пра-
вової допомоги і здійснення виїздів мобільних кон-
сультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян).  

Зокрема, такі віддалені точки доступу функціонують 
у військових комісаріатах та військових частинах, 
у військово- медичних центрах (військових госпіта-
лях), а також у громадських та волонтерських ор-
ганізаціях, у тому числі у центрах допомоги учас-
никам ато.

«наші ветерани та військовослужбовці, і особ-
ливо ті, які боронять україну на сході у зоні про-
ведення ато, мають право на гідну опіку зі сторо-
ни держави. представляти їх інтереси та захистити 
права допоможуть юристи центрів і бюро правової 
допомоги та адвокати, які співпрацюють із ними. 
для спрощення доступу до правової допомоги вете-
ранів і військовослужбовців, а також задля забезпе-
чення її якості, ми намагаємося об’єднувати зусилля 
з різними зацікавленими сторонами як з державно-
го сектору (зокрема, з Міноборони), так і з колегами 
з громадських організацій», – каже в. о. директора 
координаційного центру з надання правової допо-
моги олексій Бонюк.

у 2017 році координаційний центр з надання 
правової допомоги та го «всеукраїнська правоза-
хисна організація «Юридична сотня» задля допо-
моги учасникам ато, їх родинам, а також людям,  
які  постраждали під час проведення антитеро-
ристичної операції та іншим особам, на яких по-
ширюється дія Закону україни «про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»,  підписали 
відповідний меморандум про співпрацю. крім того, 
як очікується, дистанційні пункти доступу до Бпд 
можуть бути відкриті у приміщеннях військових 
частин Збройних сил україни. Це, з-поміж іншого, 
передбачає Меморандум про наміри щодо спів-
робітництва між Міністерством оборони україни 
та координаційним центром з надання правової 
допомоги, який сторони уклали 11 грудня.   

нагадаємо: на початку 2017 року набрав чинності Закон України  
«Про Вищу раду правосуддя», яким, зокрема, були внесені зміни  

до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  
Так, право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали й особи, 

які лише претендують на отримання статусу учасника бойових дій.  
Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни  

з цього часу надається не лише з питань їх соціального захисту,  
як це було до прийняття зазначених змін, а й з будь -яких інших питань.
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Головне територіальне 
управління юстиції  

у м. Києві:  
підсумки роботи за 2017 рік

Для юстиції Києва 2017 рік був яскравим та насиченим.  
Він почався із презентації послуг «Он-лайн будинку юстиції» https://

online.minjust.gov.ua/на всеукраїнському рівні та старту нових функцій  
з реєстрації і припинення бізнесу он-лайн. Далі протягом року  

реалізували послуги з попереднього запису на прийом  
до відділів ДРАЦС, онлайн-заявки на стажування,  

а також з державної реєстрація договорів оренди земельної ділянки.  
Для особистого прийому заяв громадян  

було відкрито «Будинки юстиції» у Києві та Харкові.

протягом 2017 року управлін-
ням з питань нотаріату розроблено 
механізм оперативного збору ін-
формації від приватних та держав-
них нотаріусів. для цього викори-
стовується програма Google form.  
Це дало можливість нотаріусам на-
давати інформацію безпосередньо 
з робочого місця.

За рік роботи відділами дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану києва було зареєстровано 
27 103 шлюби, з них більше ніж 3 тис. 
реєстрації за допомогою всеукраїн-
ського проекту «Шлюб за добу». 
начальник столичного управління 
юстиції у м. києві Станіслав куцен-
ко звернув увагу на те, що пілотний 
проект Міністерства юстиції украї-
ни передбачає лише можливість 
вибору заявниками бажаної дати 
державної реєстрації шлюбу, проте 
не позбавляє необхідності подання 

ВИКОнАЛИ БЛИЗьКО 

44 ТИс.

ЗА 2017 РіК 
ДеРЖАВні ВИКОнАВЦі МісТА КИЄВА 

ВИКОнАВчИх ДОКУМенТіВ

нА сУМУ  МАЙЖе 

1 МЛРД ГРн

ПОВеРнУЛИ АЛіМенТіВ

81 МЛн ГРн

100 МЛн ГРн

сТЯГнУТО ВИКОнАВчОГО ЗБОРУ 
В сУМі БіЛьШе ніЖ

ДЛЯ БіЛьШ ніЖ

13 ТИс. ДіТеЙ

ЗАБОРГОВАнОї ЗАРОБіТнОї ПЛАТИ
9 МЛн ГРн

ДОМОГЛИсЯ ВИПЛАТИ БіЛьШе ніЖ

нА КОРИсТь ДеРЖАВнОГО БЮДЖеТУ 
сТЯГнУЛИ 

80 МЛн ГРн
ПО БЛИЗьКО

22 ТИс.
ПРОВАДЖень

для державної реєстрації шлюбу 
документів, передбачених діючим 
законодавством україни. Інформа-
цію про те, де можна скористатись 
цим сервісом у києві та які доку-
менти необхідні для подачі заяви, 
можна отримати за посиланням: 
http://www.justicekyiv.gov.ua/chlub_
za_dobu.html

За останній рік кияни та гості 
столиці зареєстрували приблизно 
35 тис. народжень дітей, з них біль-
ше 16 тис.  свідоцтв отримали без-
посередньо у пологовому будинку.

у листопаді столична юстиція 
відкрила Open Space в дарниць-
кому вдраЦСі за адесою вул. За-
слонова,16. Цей  офіс є  першим 
в україні. відтепер прийом заяв 
відбувається за принципом «єдино-
го вікна». Це ще один крок до євро-
пейських стандартів у сфері обслу-
говування громадян.   
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V міжнародна 
науково-практична 

конференція 
Цей захід відбувся наприкінці минулого року за участі українських та іноземних науковців, викладачів  

і науковців провідних вишів, представників органів державної влади, громадських і правозахисних організацій, 
практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби, а також спостережних комісій,  

які працюють у сфері виконання покарань та пробації. Тема конференції – «Актуальні проблеми  
захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті з законом, крізь призму правових реформ».

Співорганізаторами виступили 
Міністерство юстиції україни, на-
ціональна академія правових наук 
україни, національна академія вну-
трішніх справ україни та пенітен-
ціарна асоціація україни.

Майже 300 учасників конферен-
ції (з яких 7 академіків, 40 докторів 
наук, понад 50 кандидатів наук у га-
лузі права, психології, педагогіки, 
державного управління) представ-
ляли майже 25 провідних україн-
ських вишів і закладів. Серед них: 
національна академія правових 
наук україни, національна академія 
педагогічних наук україни, київсь-
кий національний університет 
імені тараса Шевченка тощо; також 
майже 100 практичних працівників 
державної кримінально-виконавчої 
служби, 6 громадських організацій, 
голова душпастирської ради з пи-
тань релігійної опіки у пенітенціар-
ній системі україни при Міністерстві 
юстиції україни к. пантелей та голо-
ва відділу упЦ у справах пастирсь-
кої опіки пенітенціарної (тюремної) 
системи протоієрей в. яценко.

науковий захід відкрив началь-
ник Інституту кримінально-вико-

навчої служби, доктор юридичних 
наук, заслужений діяч науки і тех-
ніки україни, генерал-майор вну-
трішньої служби Є. Бараш і побажав 
натхненної та плідної праці у роботі 
конференції. від імені Міністерства 
юстиції україни виступив директор 
департаменту пробації о. янчук.

З  найкращими побажаннями 
до учасників конференції зверну-
лись академіки, члени-кореспон-
денти національної академії пра-
вових наук україни та національної 
академії педагогічних наук україни 
в. тихий, М. костицький, о. костенко, 
н. оніщенко, н. кузнєцова, в. Шакун, 
в. коваленко та народні депутати 
україни І. алексєєв, о. Марченко. 
також виступили представники іно-
земних держав: підполковник P. ча-
працкі, директор головного тренін-
гового центру Служби ув’язнення 
в м. каліш (польща); С. ле Боссе, 
працівник підрозділу міжнародних 
відносин академії пенітенціарної 
адміністрації франції та М. Шикут, 
науковець з університету ім. Мико-
лая коперніка в м. торунь (польща). 
активну участь у роботі конференції 
взяли й інші представники польщі 

та данії. Їхні доповіді та презентації 
про відповідну діяльність в зазначе-
них країнах були цікавими і кори-
сними для всіх учасників.

обговорювалися теоретич-
ні проблеми та взаємозв’язок 
криміна льно-виконавчої політи-
ки як складової правової політи-
ки у сфері протидії злочинності; 
державна політика у сфері забез-
печення прав людини в контексті 
правової реформи; захист особи-
стих (громадянських) прав людини, 
яка перебуває у конфлікті з зако-
ном; професійне навчання персо-
налу органів Мі ністерства юстиції 
україни, національні превентивні 
та компенсаційні засоби захисту 
прав засуджених; трансформації 
особистості в місцях несвободи: 
проблеми й перспективи запро-
вадження та розвитку пробації.

робота конференції здійснюва-
лася в рамках трьох секцій: 1) за-
конодавче забезпечення правових 
реформ; 2) соціально-гуманітарна 
політика як складова державної 
політики реформування правової 
системи; 3) інституції громадянсь-
кого суспільства та права людини.   
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АКТ 22 січнЯ 1919 РОКУ 
КРіЗь ПРИЗМУ  
ісТОРИКО-ПРАВОВОГО 
АнАЛіЗУ
Пропонуємо увазі читачів інтерв’ю із завідувачем відділу історико-правових досліджень Інституту держави  
і права ім. В. М. Корецького НАН України, заслуженим юристом України, професором Ігорем Борисовичем Усенком. 

наступного року Україна 
відзначатиме важливу  
для її історії подію – 100-річчя 
від дня проголошення  

Акта злуки УнР і ЗУнР, що відбулася 
22 січня 1919 року. на Ваш погляд, 
юриста, історика права, документ 
чи подія втілюють ідею соборності?

Знаменна подія нашої історії, 
яка здебільшого відома під наз-
вою «акт злуки української народ-
ної республіки і Західноукраїнсь-
кої народної республіки 22 січня 
1919 р.», для глибшого усвідом-
лення її  суті і  значення вимагає 
не лише історичних та політичних, 
а й деяких суто юридичних оцінок.

по-перше, оскільки слово «акт» 
багатозначне, то слід з’ясува ти, 
що ж  саме ми називаємо актом 
злуки або актом соборності.  
всупереч поширеній неправильній 
думці – це не є юридичний доку-
мент, однотипний за юридичною 
формою з актом проголошення 
незалежності україни. у цьому разі 
йдеться, як зазначає український 
науковець, історик валерій петро-
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вич капелюшний, про «політико- 
правове об’єднання унр та Зунр 
в одну українську державу, урочи-
сто проголошене директорією унр 
22 січня 1919 р. на Софійському 
майдані в києві» або про «урочи-
сту подію на Софійському майдані 
в києві 22 січня 1919 р., яка сим-
волізувала об’єднання унр із Зунр 
в  єдину державу» – за  словами 
українського правознавця олек-
сандра васильовича Скрипнюка. 
отже, під актом у цьому контексті 
слід розуміти не юридичний доку-
мент, а певну урочисту процедуру, 
і словосполучення на зразок «схва-
лення акта злуки», «затверджен-
ня акта злуки», «підписання акта 
злуки», «ратифікація акта злуки», 
«денонсація акта злуки», якими 
рясніє сучасна література, є абсо-
лютно некоректними.

Якщо за вашими словами,  
не було єдиного документа, 
який можна було б назвати 
Актом злуки, то постає 

питання, який саме комплекс 
документів закріпив політико-
правове об’єднання УнР та ЗУнР?

Історично першим тут був 
перед вступний договір від 1 груд-
ня 1918 р., укладений у фастові між 
директорією унр, з одного боку, та 
«повновласниками» ради держав-
них Секретарів Зунр, з другого боку. 
оскільки директорія визначалася 
тут як «правительство» унр (це було 
ще до створення ради народних 
Міністрів унр), а рада державних 
Секретарів аналогічно розглядала-
ся як уряд Зунр, то передвступний 
договір мав відповідно до устале-
ної міжнародно-правової практики 
одержати згоду на обов’язковість 
(бути ратифікованим) вищими 
представницькими органами (вер-
ховною владою) унр і Зунр.

3 січня 1919 р. у Станіславі була 
прийнята ухвала української націо-
нальної ради Зунр, яка затверди-
ла передвступний договір. Своєю 
чергою у києві директорія україн-
ської народної республіки 22 січня 

1919 р.  прийняла універсал, в якому 
передвступний договір не згаду-
вався, але було ухвалено «злуку 
прийняти і здійснити на умовах, 
які зазначені в постанові Західної 
української народної республіки 
від 3 січня 1919 р.». на нашу думку, 
оскільки директорія в цей час вже 
розглядалася як вищий орган влади 
унр революційного часу, відтоді 
договір між унр і Зунр можна вва-
жати юридично укладеним і ніякої 
додаткової ратифікації він загалом 
вже не потребував. на цьому слід 
наголосити, оскільки існує думка, 
що без ратифікації всеукраїнськи-
ми установчими зборами акт злуки 
символізував не юридично значу-
щий договір, а лише певну декла-
рацію намірів.

водночас дискусійним за-
лишається питання, чи слід вва-
жати передвступний договір 
таким, що зберіг чинність, чи його 
вже повністю замінила ухвала 
від 3 січня 1919 р.?

Які ще проблеми  
і несподіванки  
відзначають дослідники  
у цьому контексті?

передусім з прикрістю дово-
диться констатувати, що не вияв-
лено тексту передвступного дого-
вору, оприлюдненого в офіційних 
джерелах. Цей договір сучасними 
дослідниками і публікаторами ци-
тується виключно за текстами, вмі-
щеними у працях володимира ки-
риловича  винниченка та Михайла 
Михайловича лозинського. немає 
сумнівів у компетентності і сумлін-
ності згаданих авторів, але їх праці 
не є офіційним джерелом публіка-
ції таких державних документів 
і не можна гарантувати відсутність 
в текстах тих чи інших редакційних 
правок або навіть друкарських по-
милок. до речі, чимало сучасних на-
уковців посилаються навіть не без-
посередньо на в. к. винниченка, 
а на збірник «конституційні акти 
україни 1917-1920», в якому при 
передруці з «відродження нації» 

допущено деякі незначні відступи 
від оригіналу і зазначені непра-
вильні сторінки у посиланні. 

ухвала української національ-
ної ради Зунр від 3 січня 1919 р. 
була оприлюднена в офіційному ви-
данні Західної області української 
народної республіки. втім вивчен-
ня всієї сукупності документів і об-
ставин призводить до думки, що на 
Софійському майдані зачитувався 
власне не текст цієї ухвали, а дещо 
інший документ – Звернення прези-
дії української національної ради 
і ради державних Секретарів Захід-
ноукраїнської народної республіки 
до директорії унр від  16  січня 
1919 р., в якому близько до тек-
сту переповідався зміст ухвали від 
3 січня 1919 р. Цей документ з на-
лежними підписами і  печаткою 
зберігся до нашого часу. 

І нарешті, універсал директорії 
унр від 22 січня 1919 р. був офі-
ційно оприлюднений у газеті «нова 
рада». Є  й  архівний примірник 
цього документа з відповідними 
підписами і печаткою, який збері-
гається у Центральному держав-
ному архіві вищих органів влади 
і управління україни. в науковому 
обігу існує також ще щонайменше 
два тексти цього документа. ві-
домі дослідники Микола романович 
литвин і кім Єлисейович науменко 
у своїй монографії опублікували, 
за їх твердженням, текст на підставі 
оригіналу універсалу, але посила-
ються на інший фонд того ж архіву. 
а упорядники фундаментального 
двотомника документів доби ди-
ректорії обрали чомусь для пу-
блікації з цього ж архіву текст не-
засвідченої копії документа. І всі ці 
чотири тексти містять певні редак-
ційні відмінності. причому йдеться 
не лише про написання певних слів 
то з малої, то з великої літери, осо-
бливості орфографії тощо. Є й роз-
ходження змістовного характеру. 
так, в одних документах зазначена 
«угорська русь», в інших «угорська 
україна». Є три варіанти написання 
назви колишньої держави у дру-
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гому реченні універсалу: «австро- 
угорська імперія», «австрійська 
угорська імперія» і «австрійська ім-
перія». в тому числі розходяться між 
собою текст офіційної публікації 
і архівний оригінал. І, чесно кажучи, 
не зовсім ясно, який з цих текстів 
слід вважати «автен тичнішим».

Тож, який документ 
зачитували на софійському 
майдані тієї зими 1919 року?

Більш-менш впевнено можна 
стверджувати, що безпосередньо 
на Софійському майдані зачиту-
валися Звернення від  16  січня 
і універсал від 22 січня в текстах 
з належними підписами і печат-
ками. в урочистому прилюдному 
оголошенні змісту згаданих доку-
ментів і полягав власне «акт злуки».  

Ще одна проблема виникає 
у зв’язку з винесенням справи про 
«злуку» на вирішення трудового 
конгресу україни. не зовсім зро-
зуміло, з яких міркувань це було 
зроблено, якщо загалом договір, 
затверджений українською народ-
ною радою Зунр і директорією 
унр як органами верховної влади, 
не потребував якогось додаткового 
затвердження. висловимо версію, 
що  легітимність універсалу ди-
ректорії від 22 січня 1919 р. могла 
викликати певні сумніви у сучас-
ників, оскільки директорія не мала 
широкого представницького ха-
рактеру і вважалася тимчасовим 
органом до скликання трудового 
конгресу україни, а проголошення 
соборності україни майже збігало-
ся в часі з початком роботи конгре-
су. крім того, у цю добу додаткове 
затвердження злуки ще й органом 
установчої влади, навіть якщо 
в цьому і не було юридичної потре-
би, з політичного боку виглядало 
цілком не зайвим. 

А чи було офіційно 
оприлюднене згадане рішення 
Трудового конгресу України?

Що стосується фіксації рішень 
конгресу, то для юриста тут суціль-

на проблема. офіційних протоколів 
немає, у джерелах серйозні роз-
ходження навіть у датах. так, одні 
автори пишуть, що конгрес почав 
роботу 22 січня, а інші, що 23 січня. 
Є  повідомлення газети «респу-
бліка» від 4 лютого 1919 р. про 
«продовження першого засідання 
з дня 23 січня», під час якого «го-
лова президії С. вітик ставить сам 
акт злуки під голосування». поруч 
з цим в універсалі конгресу трудо-
вого народу унр від 28 січня 1919 р. 
можна прочитати, що акт з’єднання 
з наддністрянською україною було 
затверджено «на  першому за-
сіданні 24 січня». І, крім цієї згадки 
в універсалі від 28 січня, більше про 
«злуку» немає жодного докумен-
та конгресу. тому про те, які саме 
юридичні формули там застосову-
валися, можна лише здогадуватися. 
не можна навіть з’ясувати, що саме 
затверджувалося: сама «злука» 
як певний результат, універсал ди-
ректорії унр від 22 січня 1919 р. 
чи, як вважають деякі автори, одно-
часно і згаданий універсал, і ухва-
ла української народної ради Зунр 
від 3 січня 1919 р. 

Тож, які юридичні наслідки 
Акта злуки?

Існує певна проблема в юри-
дичній характеристиці форми 
державного устрою новоутворе-
ної держави. Звернення до тексту 
документів, що склали договір 
між унр і Зунр, дає змогу зробити 
висновок, що де-юре була утворе-
на унітарна держава, але з певною 
автономією для західноукраїнсь-
ких земель. де-факто ж існувало 
два владних режими, відносини 
між якими мали конфедеративний 
характер, але які поступово інте-
грували свої державно-правові 
системи (військову сферу, фінанси, 
зовнішню політику тощо).

А яка юридична доля  
цього договору?

16-17 липня 1919  р. органи 
влади Зо унр покинули галиць-

ку землю. ряд дослідників вва-
жає, що відтоді де-факто єдина 
держава перестала існувати.  
втім, іноземна окупація, як ві-
домо, юридично не припиняє дер-
жавності і, як видається, чинності  
договору цей  факт ніяк не за-
шкодив. 

Юридичний розрив між над-
дніпрянськими і наддністрянсь-
кими діячами відбувся після того, 
як  2  грудня 1919  р. делегація 
унр на переговорах з польщею  
у варшаві офіційно погодилася 
відступити другій речі посполитій 
Східну галичину. ряд дослідників 
звертають увагу на те, що 20 груд-
ня 1919 р. (іноді називають інші 
дати) лідер західноукраїнців 
зібрав у відні провідних держав-
них діячів (передусім наявних 
членів української національної 
ради). на цьому зібранні нібито 
було вирішено денонсувати до-
говір про злуку з українською 
народною республікою. Юри-
дичний статус цього зібрання не 
зовсім ясний. чи було воно ком-
петентне приймати такі рішен-
ня – теж судити важко. фактично 
відтоді західноукраїнці знову 
стали вживати назву «Західно-
українська народна республіка» 
замість «Західна область унр», 
як практикувалося після 22 січня 
1919 р. офіційних протоколів чи 
рішень, тобто першоджерел, цієї 
наради не було оприлюднено. 
не  віднайдені вони, наскільки 
нам відомо, і  донині. водночас 
6 січня 1920 р. було опубліковано 
повідомлення («комунікат») про 
згадану нараду, в якому не було 
чіткого підтвердження денонсації 
договору, а напроти, за оцінкою 
багатьох дослідників, йшлося про 
збереження стратегічного курсу 
на соборність україни. З усього 
цього доводиться зробити висно-
вок, що наявних історичних дже-
рел недостатньо для юридично-
го аналізу ситуації і питання про 
можливу денонсацію договору 
залишається відкритим.   
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незалежна юридична консультація

Характерною рисою українського законодавства є його постійні зміни.  
З метою оперативного реагування на відповідні зміни, усунення недоліків, запобігання повторів  
та унеможливлення застосування застарілих норм в роботі, з ціллю володіння повною  
і точною інформацією про чинне законодавство України юридичними службами  
місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,  
державних, підприємств, установ, організацій повинна здійснюватись систематизація законодавства. 

ПОРЯДОК ВеДеннЯ 
сИсТеМАТИЗАЦії чИннОГО 
ЗАКОнОДАВсТВА ЮРИДИчнОЮ сЛУЖБОЮ 
ПіДПРИЄМсТВ, УсТАнОВ, ОРГАніЗАЦіЙ

Цей процес є важливою умовою правильного 
з’ясування і застосування норм права державними 
підприємствами, установами, організаціями, сприяє 
розумінню законодавства як єдиного цілого. 

робота з питань систематизації законодавства 
здійснюється юридичною службою на виконання 
вимог Загального положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконавчої влади, дер-
жавного підприємства, установи та організації, за-
твердженого постановою кабінету Міністрів украї-
ни №1040 від 26 листопада 2008 року.

відповідно до підпунктів 18, 19 пункту 10 та під-
пунктів 17, 18 пункту 11 Загального положення про 
юридичну службу міністерства, іншого органу вико-
навчої влади, державного підприємства, установи 
та організації, затвердженого постановою кабіне-
ту Міністрів україни № 1040 від 26.11.2008 року, 

на юридичну службу покладається завдання веден-
ня обліку актів законодавства і міжнародних дого-
ворів україни, забезпечення підтримання їх у кон-
трольному стані, зберігання, а також збір інформації 
про офіційне оприлюднення актів законодавства 
в друкованих виданнях.

Юрисконсульт чи особа, яка забезпечує ведення 
обліку та систематизації законодавства, опрацьовує 
офіційні друковані видання, що надходять до ор-
гану виконавчої влади, підприємства, установи, 
організації. така процедура проводиться з метою 
забезпечення повною і точною інформацією щодо 
чинних актів законодавства керівника та праців-
ників органу виконавчої влади, підприємства, уста-
нови, організації. таким чином, забезпечується зби-
рання інформації про офіційне оприлюднення актів 
законодавства в друкованих виданнях. 

систематизація нормативно-правових актів необхідна, перш за все, для ведення обліку, 
 впорядкування і вдосконалення нормативно-правових актів, приведення їх до певної  

внутрішньої узгодженості шляхом створення єдиних нормативних актів та їх збірників.
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  ЗДіЙсненнЯ сИсТеМАТИЗАЦії ЗАКОнОДАВсТВА МАЄ нА МеТі:  

✓   встановлення і усунення дефектів законодавства;
✓   підвищення ефективності законодавства та поліпшення інформаційного впливу права на право-

свідомість його суб’єктів; 
✓   забезпечення зручності користування законодавчим масивом, полегшення відшукування юридичної 

норми, яка підлягає застосуванню чи реалізації;
✓   сприяння вивченню та дослідженню законодавства. 

пам’ятай!   Статтею 117 конституції україни встановлено: «кабінет Міністрів україни в межах своєї 
компетенції видає постанови і розпорядження,  які є  обов’язковими  до виконання».  
тобто ухилення від цієї роботи є порушенням вимог чинного законодавства. 

✓   ведення контрольних примірників актів законодавства україни;
✓   ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів україни (пп. 18 п. 10, пп.17 п. 11 Загаль-

ного положення);
✓   забезпечення підтримання їх у контрольному стані (пп. 18 п. 10, пп. 17 п. 11 Загального положення);
✓   забезпечення зберігання актів законодавства і міжнародних договорів (пп. 18 п. 10, пп.17 п. 11 За-

гального положення);
✓   збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях (пп. 19 п. 10, 

пп. 18 п. 11 Загального положення).

Ведення обліку та систематизації законодавства

акти законодавства, що надходять до органу виконавчої влади, державного підприємства, установи,  
організації, підлягають обліку.

 З питань організації та проведення правової роботи юридична служба керується актами Мін’юсту.  
 у зв’язку з відсутністю єдиного порядку ведення відповідної роботи для її здійснення може  
використовуватися положення про порядок здійснення обліку та систематизації законо давства 
в органах та установах юстиції україни, затверджене наказом Міністерства юстиції україни 
№ 31/5 від 14 квітня 2004 року ( далі – положення).

УВАГА!

  До обов’язків юридичної служби з питань систематизації законодавства відносяться:  

1)  окремо обліковуються укази та розпорядження президента україни, окремо – постанови та розпо-
рядження кабінету Міністрів україни, окремо – постанови верховної ради україни та закони україни, 
окремо – акти міністерств, відомств тощо. 

в ЗаЗнаЧениХ ЖУрналаХ оБліковУЮться, в перШУ ЧерГУ, акти, які неоБХідні в роБоті.

2)  ведення журналів обліку актів законодавства здійснюється шляхом внесення інформації, у якій зазна-
чаються номер, дата прийняття, дата надходження, вид, видавець, назва, джерело опублікування актів 
законодавства україни в офіційних друкованих виданнях. 

3)  у контрольному стані обов’язково підтримуються акти законодавства, перелік яких має бути затвердже-
но розпорядчим документом по підприємству, та інші акти законодавства, необхідні в роботі, як під-
приємства в цілому, так і юридичної служби безпосередньо. 

Ведення журналу обліку актів законодавства України

  При веденні журнального обліку актів законодавства України доцільно застосовувати такі правила:  dpcoi.c
om.ua
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✓  «офіційний вісник україни»;
✓  газета «урядовий кур’єр»;
✓  газета «голос україни»;
✓  «відомості верховної ради україни»; 
✓   офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне оприлюднення законів,  

актів президента україни, є також інформаційний бюлетень «офіційний вісник президента україни».

на контрольних примірниках нормативно-право-
вих актів варто проставити штамп (зробити напис) 
«контрольний примірник». підтримання актів за-
конодавства україни в контрольному стані на па-
перових носіях здійснюється шляхом зазначення 
відомостей про внесені зміни, доповнення та іншої 
інформації безпосередньо до тексту акта законо-
давства. до кожного контрольного примірника акта 
законодавства доцільно вклеїти окремий аркуш з пе-
реліком актів законодавства, якими внесені зміни 
та доповнення тощо.

для збереження актів законодавства, отрима-
них у вигляді збірників актів законодавства, іншої 
юридичної літератури, доцільно здійснювати облік 
їх надходження та видачі. вся юридична література, 
що надходить до підприємства, має реєструватися 
у книзі обліку юридичних видань, а періодичні ви-
дання (особливо офіційні) – обліковуватися в жур-
налі обліку періодичних видань.

Юридичним службам рекомендовано передбачи-
ти номенклатурою справ журнали щодо обліку актів 
законодавства та обліку міжнародних договорів.

Для здійснення обліку актів законодавства необхідно використовувати  
тільки офіційні видання актів законодавства.

  Офіційними друкованими виданнями є:  

орган виконавчої влади, підприємство зобов’я-
зані створювати умови для належної роботи і підви-
щення кваліфікації працівників юридичної служби, 
забезпечувати їх нормативно-правовими актами 
і довідковими матеріалами, іншими посібниками 
та літературою з правових питань, електронною си-
стемою інформаційно-правового забезпечення, 
а також доступом до інформаційних баз. найбільш 
змістовне наповнення банку даних правової інфор-
мації може здійснюватися за допомогою офіційних 
періодичних видань Міністерства юстиції україни. 
а саме: журналів «офіційний вісник україни», «офі-
ційний вісник україни. Зі змінами», «Систематичне 
зібрання чинного законодавства україни» та «кодек-
си україни». останні три видання надходять зі зміна-
ми до актів законодавства, виданих у відповідних 
виданнях за попередній період, що є актуальним 
при виконанні функції з підтримання актів законо-
давства у контрольному стані.   

нормативно-правові акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний  
характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.УВАГА!

Розроблено відділом систематизації законодавства, 
правової роботи та правової освіти Управління реєстрації 

нормативно-правових актів Головного територіального 
управління юстиції у Хмельницькій області  

незалежна юридична консультація
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думки експертів з права      

ВИКОРИсТАннЯ 
КіЛьКіснИх ПОКАЗнИКіВ

У МОніТОРИнГУ  
КРИМінАЛьнОГО КОДеКсУ УКРАїнИ 2001 р.

удк 340.132

актуальність теми досліджен-
ня пов’язана з тією обставиною, 
що побудова і  функціонування 
незалежної, демократичної, пра-
вової держави україна потребує 
ефективної законодавчої бази. 
одним з основних актів, за допомо-
гою якого регулюються суспільні 
відносини та встановлюються міри 
покарання, є кримінальний кодекс. 
прийняття цього акта у  2001  р. 
стало значною подією в політич-
ному, економічному і суспільному 
житті україни, яка визначила по-
дальший розвиток законодавства 
про кримінальну відповідальність 
на наступний історичний період. 
важливою відмінністю кк украї-

ни 2001  р. (далі – кк  україни) 
від кк урСр 1960 р. є деідеологіза-
ція, деміфологізація, а також істот-
на гуманізація системи покарань 
шляхом масштабної декриміналі-
зації деяких видів діянь. З метою 
більш детального вивчення струк-
тури та побудови кк україни може 
бути використаний моніторинг, 
який є  однією з  форм системи 
оцінки, аналізу стану, практики за-
стосування нормативно-правово-
го акта. у теперішній час з’явилась 
методика розрахунку кількісних 
показників нормативно-правових 
актів, які  дають можливість от-
римати більш детальне уявлення 
про обсяг матеріалу. такий підхід 

дозволяє порівняти між собою 
за допомогою цифрових характе-
ристик різні нормативно-правові 
акти. З іншого боку, така методи-
ка моніторингу дає змогу перейти 
від описового характеру дослід-
жень до визначення кількісних по-
казників. виходячи з цього, в даній 
статті робиться спроба застосувати 
систему цифрового моніторингу 
для дослідження кк україни.

аналіз публікацій показує, 
що питання моніторингу дослід-
жували Ю. арзамасов, в. Баранов, 
т.  галієв, Ю.  градова, а. дертєв, 
п. добродумов, І. жужгов, е. Зай-
чук, в.  косович, я.  наконєчний, 
М. нарбінова, І. онищук, Ю. тихо-

О. Л. Копиленко
доктор юридичних наук, професор,  

академік НАПрН України, директор Інституту 
законодавства Верховної Ради України

Б. В. Кіндюк  
доктор юридичних наук, професор кафедри теорії 

та історії держави і права Тернопільського 
національного економічного університету
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миров, н. турецький, н. черного-
ра, д. Шнайдер, І.Шутак та ін. ви-
користання кількісних показників 
з метою проведення моніторин-
гу нормативно-правових актів 
розпочалось у 20-х рр. минулого 
століття в. Ширяєвим та М. грод-
зинським, які проводили розра-
хунки кількості розділів, статей, 
виходячи з різних видів злочинів, 
які містились в кк ррфСр 1926 р. 
такі  розробки були продовжені 
у теперішній час о. копиленком, 
Б.  кіндюком, а.  Золотарьовою, 
ж. дзейко, які досліджували осо-
бливості побудови історичних 
пам’яток права та природоохорон-
них актів.

метою роботи є проведення 
моніторингу кримінального ко-
дексу україни 2001 р. на підставі 
розрахунків кількісних показників.

викладення матеріалів до-
слідження слід розпочати з того, 
що моніторинг правового просто-
ру та  правоохоронної практики 
є важливою формою застосування 
законодавства з метою з’ясуван-
ня відповідності законодавчого 
акта запланованому результа-
ту. на думку І. онищука, інститут 
моніторингу та оцінки ефектив-
ності нормативно-правових актів 
почав свій розвиток в сфері права 
з 60-х рр. минулого століття і по-
ступово увійшов в усі сфери юри-
дичної науки і практики [2, с. 15].

термін «моніторинг» при-
йшов з  англійської мови, але 
має латинську основу. Слова 
«moneo», «monitor», «monitories», 
«monitum», «monitus» є  одно-
кореневими та  багатозначними. 
одне із значень слова «moneo» – 
карати; «monitor»  – наглядач; 
«monitorius» – попереджуючий; 
«monitum» – вказівка; «monitus» – 
повідомлення. нині  існує значна 
кількість різних підходів до визна-
чення цієї категорії, однак, незва-
жаючи на різноплановість думок 
вчених, абсолютна більшість вва-
жають моніторинг оцінкою якості 
нормативно-правових актів. так, як 

за значає І. Шутак, під правовим 
моніторингом розуміється систе-
матична, комплексна діяльність, 
спрямована на  спостереження, 
аналіз, оцінку чинного законодав-
ства і практики його застосування 
з метою підвищення ефективності 
законодавства та його подальшо-
го прогнозування [6, с. 836]. вихо-
дячи з цього, зміст такого методу, 
як моніторинг, може бути розшире-
ний за рахунок використання у ході 
його проведення кількісних показ-
ників нормативно-правового акта. 
Згідно з поставленими завдання-
ми, цифровий моніторинг поєднує 
в собі два процеси: а) проведення 
розрахунків кількісних показників 
актів; б) виявлення особливостей 
їх побудови та викладення матеріа-
лу. таким чином, механізм прове-
дення моніторингу може отрима-
ти новий вектор свого розвитку 
за допомо гою використання систе-
ми кількісних показників, запропо-
нованих о. копиленком та Б. кіндю-
ком [3, с. 8]. Ця методика базується 
на проведенні розрахунків кіль-
кості знаків, які знаходяться в стат-
тях, главах, розділах, та їх загальну 
кількість в нормативно-правовому 
акті. позитивною стороною тако-
го підходу є можливість переходу 
від описового характеру прове-
дення моніторингу до аналізу кіль-
кісних показників, що  дозволяє  
виконати порівняння між собою 
різних за  змістом нормативно- 
правових актів.

у цій статті реалізується таке 
завдання, як проведення цифро-
вого моніторингу на підставі до-
слідження кількісних показників 
кк  україни. Історія прийняття 
кк україни розпочалась у 1992 р., 
коли розпорядженням кабінету 
Міністрів україни було створено 
робочу групу з провідних вчених 
та практиків. в результаті проведе-
них робіт був підготовлений про-
ект кк, який у 1996 р. і 1997 р. обго-
ворювався на робочих засіданнях 
експертів ради Європи – представ-
ників нідерландів, Італії, Швеції, 

Швейцарії, португалії та  інших 
країн, які  дали йому позитивну 
оцінку. одночасно з цим проект 
кк розглядався на багатьох міжна-
родних науково-практичних кон-
ференціях та семінарах, що про-
водились в києві, харкові, одесі, 
львові та інших містах україни.

розгляд особливості побудови 
кк необхідно розпочати з викла-
дення змісту методики проведення 
моніторингу нормативно-правово-
го акта. до її змісту входять такі по-
ложення: 1) розрахунки загальної 
кількості знаків ∑Xi; 2)  загальне 
число статей N; 3) середнє число 
знаків  X , що припадає на один 
розділ; 4) кількість знаків в кожно-
му розділі Xi, виражене в абсолют-
них та відносних величинах  (%); 
5) розрахунки величини ексцен-
триситету ԑ, який представляє 
собою відношення між максималь-
ною і мінімальною кількістю знаків 
в  окремих статтях чи розділах; 
6) коефіцієнт асиметрії Сs показує, 
в якій частині графіка ∑Xi = ƒ (кіль-
кість розділів), в лівій чи правій 
знаходиться основна частина ма-
теріалу; 7) виділення пріоритетних 
напрямків, тобто таких розділів, 
на які припадає найбільша кількість 
знаків.

розгляд змісту кодифіковано-
го акта показує, що кк україни 
включав такі елементи: найме-
нування – кримінальний кодекс, 
що  відображає предмет його 
регулювання, дату прийняття – 
5 квітня 2001 р., назву органу, який 
його прийняв – верховна рада 
україни, підпис президента украї-
ни. автори документа використали 
підхід до поділення акта на За-
гальну та особливу частини, який 
раніше застосовувався в російсь-
кій імперії та в радянській україні. 
такий поділ був  використаний  
авторами «уложення про  пока-
рання кримінальні та виправні» 
1845 р., в якому текст акта ділив-
ся на загальну частину у вигляді 
розд.  І «про злочини, проступки 
та покарання взагалі» та особли-
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ву частина, яка містила розд. ІІ-хІІ. 
аналогічним чином, у криміналь-
ному уложенні 1903 р. також чітко 
відокремлювались загальна ча-
стина, якій присвячувалась гл.  І 
«про злочинні діяння та покаран-
ня взагалі» та особлива частина. 
в свою чергу, таким поділом ха-
рактеризувались радянські ко-
дифіковані акти кк уСрр 1922 р., 
кк уСрр 1927 р., кк урСр 1960 р. 
радянські юристи змінили назву 
«уложення» на «кодекс», що по-
винно було доводити відсутність 
зв’язку між дореволюційним та ра-
дянським правом. разом з  тим, 
на думку п. фріса, термін «кодекс» 
є більш точним за своїм значен-
ням й універсальним за сферою 
вживання, ніж «уложення», прий-
няті у  1845-1903  рр. ,  які  діяли 
на українських землях у  складі 
російської імперії [5, с. 93]. авто-
ри кк україни зберегли назву до-
кумента – кодекс, єдину нумерацію 
статей, розділили його на загальну 
та особливу частини, але їх нуме-
рація велась окремо, тобто нуме-
рація розділів особливої частини 
не продовжує нумерацію розділів 
Загальної частини.

розглядаючи структуру ко-
дифікованого акта, необхідно вка-
зати, що є не досить коректним за-
стосування поділу тексту Загальної 
та особливої частин криміналь-
ного кодексу україни на  розді-
ли без поділу їх на глави. розгляд 
історії створення кримінальних ко-
дексів показує наявність різних під-
ходів з причини того, що у кк уСрр 
1922 р. та кк уСрр 1927 р. викори-
стовувався поділ лише на розділи, 
а кк урСр 1960 р. ділився на глави. 
як вказує ж. дзейко, використан-
ня розділів без поділу їх на глави 
є суттєвим недоліком, який знижує 
ефективність використання таких 
актів [1, c. 261]. Інтерес викликає 
та обставина, що кримінальні ко-
декси інших республік колишнього 
СрСр є більш досконалими через те, 
що вони містять поділ на розділи 
та глави. наприклад, в кк російсь-

кої федерації міститься 12 розділів 
та  34  глави; в  кк  республіки 
Білорусь – 15 розділів, 37  глав;  
в  кк  республіки казахстан  – 
7 розділів, 16 глав; в кк республіки 
азербайджан – 12 розділів, 35 глав; 
в кк грузії – 15 розділів, 59 глав.

наступним етапом дослідження 
є практичне застосування методи-
ки з метою дослідження кількісних 
показників кк україни. 

І . проведені  розрахунки 
показали, що  документ скла-
дається із  загальної кількості 
знаків – 323929 зн., має чотирирів-
неву будову «кодекс – частина – 
розділ – стаття», сумарна кількість 
розділів –  35, з  них до  Загаль-
ної частини входять 15, до осо-
бливої – 20. Сумарна кількість 
знаків у Загальній частині складає 
80043 зн. (24,7%), а в особливій – 
243886 зн. (75,3%), а їх співвідно-
шення дорівнює 3,05.

ІІ. кодифікований акт складаєть-
ся з 447 статей, з яких до Загальної 
частини входять 108, а до особли-
вої – 339, тобто їх співвідношення 
складає 3,13. З точки зору юридич-
ної техніки, представляє інтерес 
порівняти цей показник з кількі-
стю статей, які включені до змі-
сту кримінальних кодексів країн 
колишнього СрСр. так, у кк росій-
ської федерації кількість статей 
складає 361, у кк республіки Біло-
русь – 466, у кк республіки казах-
стан – 393, у кк республіки азер-
байджан – 353, у кк грузії – 415, 

тобто кількість статей в кк україни 
2001 р. відповідає діапазону ко-
ливань загальної кількості статей 
кримінальних кодексів інших пост-
радянських держав. розподілення 
кількості статей в кодифікованому 
акті відрізняється значним ступе-
нем нерівномірності з причини того, 
що більш ніж 30 статей містяться 
в чотирьох розділах – ІІ, VII, XVIII, 
XIX особливої частини. досліджен-
ня градації, до складу якої входить 
кількість статей від одної до п’яти, 
показує, що до цієї групи входять 
розд. І, IV, V, VII, XIV Загальної ча-
стини та розд. IV, X, XIV особливої 
частини, які разом складають вісім 
розділів. таким чином, з 35 розділів 
вісім мають незначну кількість ста-
тей, що свідчить про нерівномір-
ність розподілення матеріалу.

ІІІ. Середнє число знаків

 

X
у розділах кодексу є співвідно-
шенням між загальною кількі-
стю знаків у кодифікованому акті 
і кількістю розділів, яке становить 
X  = 9255 зн. (рис.1).

IV. розрахунки кількості знаків 
в розділах кк показало, що най-
більша кількість знаків припа-
дає на розд. VII «Злочини у сфері 
господарської діяльності», який 
складає 32334 зн. чи 10% від за-
гальної кількості знаків.

З метою встановлення роз-
поділення кількості знаків в розді-
лах документа був побудований 
рис. 1, який показує коливання кіль-
кості знаків по розділах.
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розгляд кривої коливань, 
на  яку  накладено пряму лінію, 
показує середню кількість знаків, 
що  дає змогу оцінити ступінь 
нерівномірності розподілення ак-
тового матеріалу. так, ліва части-
на графіка від розд. І до розд. хV  
показує незначний обсяг ма-
теріалу, кількість якого розта-
шована значно нижче середньої 
лінії, та лише один випадок, коли 
цей показник вище X

 

(рис.1). 
Значно більша амплітуда коли-
вань та їх кількість перевищення 
X

 

спостерігається в  централь-
ній та  правій частинах кривої.  
на центральну частину графіка 
припадає максимальне значення 
кількості знаків та два локальних 
максимуми, а  на  праву частину 
кривої – чотири локальних мак-
симуми. такий характер кривої 
показує, що  автори документа 
не змогли рівномірно розподілити 
матеріал всередині нормативно- 
правового акта.

V. кількісним показником, який 
відображає розмах коливань ве-
личин, є ексцентриситет (ԑ), зна-
чення якого отримано як відно-
шення максимальної кількості 
знаків – 32334 зн. та мінімальної – 
908 зн., тому ԑ = 35,6.

VI. З метою встановлення осо-
бливості розподілення кількості 
знаків в  статтях були виконані 
розрахунки коефіцієнта асиме-
трії Сs, який показує, в якій частині 
акта – правій чи лівій – зосеред-
жена найбільша кількість матеріа-
лу. виконані розрахунки показа-
ли, що  основна маса матеріалу 
зосереджена в  правій частині 
нормативно-правового акта, а ко-
ефіцієнт Сs = 1,3. такий результат 
показує високий ступень нерів-
номірності розподілу матеріалу 
всередині акта. при  цьому акт 
містить п’ять розділів, обсяг яких 
перевищує 5%, та шість розділів, 
обсяг яких складає менше  1%; 
у градацію 1-2% матеріалу увій-
шло 11 розділів; у групу 2-3% – 
7 розділів; у градацію 3-4% вхо-

дить 4 розділи; у наступну групу 
4-5% – 2 розділи; градація 5-6% 
містить 3 розділи; 6-7% – 2 розді-
ли, та  більше 9%  – 1  розділ. 
таким чином, найбільша кількість 
розділів увійшла до градації 1-2% 
матеріалу, тобто автори документа 
не змогли рівномірно розподілити 
матеріал в загальній частині нор-
мативно-правового акта.

За допомогою кількісних по-
казників можна дослідити не-
доліки побудови кодифікованого 
акта. як вказує в. Сташис, на пер-
шому місці в особливій частині 
кримінального кодексу розміще-
но розд. «Злочини проти основ  
національної безпеки», що перед-
бачає низку суспільно небезпеч-
них діянь, пов’язаних із загально-
національними інтересами [4, с. 8]. 
на  думку вченого, цей  розділ 
потребує свого доповнення,  
адже саме національна безпека 
спрямована на захист життєво 
значущих інтересів особи, а також 
суспільства і  держави від  зов-
нішньої та внутрішньої загрози.  
розрахунки кількісних показ-
ників підтверджують точку зору 
вченого, оскільки цей розділ 
складається лише з  3815  зн.  
чи 1,18% від загальної кількості 
знаків акта. отже, цей розділ по-
требує значного збільшення обся-
гу матеріалу.

п о з и т и в н и м  м о м е н т о м 
кк україни є наявність розд. VIIІ 
«Злочини проти  довк ілля» , 
в якому систематизовані злочи-
ни, пов’язані з охороною приро-
ди, але, враховуючи важливість 
цих питань, кількість знаків цього 
розділу лише 12773 зн. чи 3,94%, 
що недостатньо та потребує збіль-
шення. для порівняння вкажемо, 
що у кримінальному кодексі урСр 
1960 р. злочини проти природи 
розташовувались в ст.  ст. 89, 90 
гл. ІІ «Злочини проти соціалістич-
ної власності» особливої частини, 
в ст. ст. 158-163 гл. VI «господар-
ські злочини», в ст. ст. 199, 207, 
228 гл.  Іх «Злочини проти по-

рядку управління», які складали 
12260 зн. чи 3,6% від загального 
обсягу кк урСр 1960 р. недоліком 
побудови кодифікованого акта 
є  відсутність систематизації 
майнових злочинів, які  входять 
до  змісту розд. V, VI, VII, XI, XV, 
XVIII, XIX особливої частини, що 
значно ускладнює правозастосов-
ну діяльність.

Запропонована авторами ме-
тодика може бути використана 
з  метою встановлення пріори-
тетних напрямків відповідаль-
ності за  скоєні злочини. про-
ведені розрахунки показали, 
що  у  кримінальному кодексі 
2001 р. найбільша кількість знаків 
припадає на розд. VII особливої 
частини «Злочини у сфері госпо-
дарської діяльності» – 32289 зн. 
(10%), до  складу якого входить 
36  статей. другим за  розміром 
є  розд.  XIX особливої частини 
«Злочини проти встановлено-
го порядку несення військової 
служби (військові злочини)», який 
містить 20556 зн. (6,3%) та скла-
дається з 34 статей (табл. 1).

такий підхід законодавця по-
казує зміни в  правовій політи-
ці незалежної україни, оскільки 
у  кримінальному кодексі  урСр 
1960 р. найбільшою за кількістю 
знаків була гл. хІ «військові злочи-
ни» особливої частини, яка скла-
далася з 17836 зн. чи 14,9% від за-
гального обсягу матеріалу.

За результатами проведеного 
дослідження необхідно вказати:

І. Цифровий моніторинг кіль-
кісних показників нормативно- 
правових актів є ефективним за-
собом дослідження норматив-
но-правових актів, що доводиться 
на прикладі кк україни.

ІІ. розподіл матеріалу всере-
дині акта відрізняється значною 
нерівномірністю. Його основний 
обсяг розташований в правій ча-
стині кривої коливань суми знаків.

ІІІ. пріоритетним напрямком 
є  відповідальність за  злочини 
у сфері господарської діяльності, 
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яка  складає 10% від  загальної 
кількості матеріалу.

IV. на  підставі дослідження 
кількісних показників доведе-

Пріоритетні напрями Кримінального кодексу України 2001 р.

нормативно- 
правовий акт 

розділ
пріоритетні напрямки 

особливої частини

кількість
%

Знаків Статей

кк україни 2001 р.

VII Злочини у сфері господарської 
діяльності 32289 36 10

XIX
Злочини проти встановленого 

порядку несення військової служби 
(військові злочини)

20556 34 6,3

но, що свого доповнення потре-
бує розд.  І особливої частини, 
в якому розглядаються злочини 
проти основ національної безпе-

ки, яким присвячено лише 1,18% 
матеріалу, а також злочини, пов’я-
зані зі сферою охорони природи, 
обсяг яких складає лише 3,94%.   
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ВИКОРИсТАннЯ КіЛьКіснИх ПОКАЗнИКіВ 
У МОніТОРИнГУ КРИМінАЛьнОГО КОДеКсУ УКРАїнИ 2001 р.

О. Л. Копиленко, Б. В. Кіндюк  
У статті проведено моніторинг Кримінального кодексу України 2001 р.  

за допомогою методики кількісних характеристик. Показана нерівномірність 
розподілення матеріалу всередині акта, виділені недоліки структури,  
визначені пріоритетні напрямки, до яких відносяться злочини у сфері  

господарської діяльності та військові злочини, на які припадають відповідно 10% та 6,3% 
від загальної кількості матеріалу. Доведено, що приділено недостатню увагу злочинам 

проти основ національної безпеки України та в сфері охорони довкілля,  
яким присвячено лише 1,18% та 3,94% матеріалу відповідно.

Ключові слова: Кримінальний кодекс, кількісні показники,  
моніторинг, злочин, юридична техніка.

Стаття надійшла до редакції: 22.12.2017.

ИсПОЛьЗОВАнИе КОЛИчесТВеннЫх ПОКАЗАТеЛеЙ  
В МОнИТОРИнГе УГОЛОВнОГО КОДеКсА УКРАИнЫ 2001 г.

А. Л. Копиленко, Б. В. Киндюк
В статье проведен мониторинг Уголовного кодекса Украины 2001 г.  

с помощью методики количественных характеристик. Показана неравномерность 
распределения материала внутри акта, выделены недостатки структуры,  

определены приоритетные направления, к числу которых относятся преступления  
в сфере хозяйственной деятельности и военные преступления, на которые приходятся 

соответственно 10% и 6,3% от общего количества материала.  
Доказано, что уделено недостаточное внимание преступлениям против основ 

национальной безопасности Украины и в сфере охраны окружающей среды,  
которым посвящено только 1,18% и 3,94% материала соответственно.

Ключевые слова: Уголовный кодекс, количественные показатели,  
мониторинг, преступление, юридическая техника.

Получено: 22.12.2017.

USE OF QUANTITATIVE INDICATORS IN MONITORING  
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 2001

О. L. Kopylenko, B. V. Kindyuk
The article monitors the Criminal Code of Ukraine of 2001 with the help of the methodology  

of quantitative characteristics. With their help, the uneven distribution of material within the act 
is shown, the shortcomings of the structure are highlighted, priority areas are identified, including 

crimes in the sphere of economic activity and war crimes, which account for 10% and 6,3%  
of the total amount of material, respectively. It is proved that insufficient attention is paid  

to crimes against the bases of national security of Ukraine and in the sphere of environmental 
protection, to which only 1,18% and 3,94% of the material are devoted, respectively.

Keywords: Criminal Code, quantitative indicators, monitoring, crime, legal technique. 
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ініЦіАТИВА В ПРАВі: 
ПіДхОДИ ДО ВИВченнЯ ТА РОЗГЛЯДУ

удк 340.1

Цілком поділяючи важливість 
значення методологічного потен-
ціалу категоріально-понятійного 
апарату теорії держави і права, 
розуміючи необхідність більшою 
або меншою мірою сталого його 
існування, все ж хочемо зазначити 
необхідність і неминучість появи 
нових категорій, понять, термінів 
та  дефініцій, що  найкраще від-
повідатимуть формуванню знань 
про процеси праводержавозмін 
сьогодення. 

в такий спосіб спробуємо об-
ґрунтувати поняття, значення 
та  необхідність доктринально-
го вивчення та практичного ви-
користання терміна «ініціати-
ва в праві». на початку викладу 
зазначимо, що ініціативу в праві 
ні в якому разі не слід ототожню-
вати з терміном «законодавча іні-
ціатива», відповідно урегульова-
ним ст. 93 конституції україни [1].

тепер декілька загальних зау-
важень саме щодо понятійно-тер-
мінологічного викладу. Словни-
ковий доробок визначає термін 
«ініціатива» в такий спосіб: 

1) ініціатива – перший крок 
у якій-небудь справі, почин;

2) пропозиція або почин, спря-
мовані на досягнення чого-небудь;

3) здатність висувати нові ідеї, 
пропозиції [2].

Ще одне словникове видання 
визначає ініціативу таким чином:

ініціатива (від  фр.  initiative 
з лат. initium – початок):

1) спонукання до дії, почин;
2) керівна роль у яких-небудь 

діях;
3) підприємливість, здатність 

до самостійних активних дій [3].
Ще одна ілюстрація: 
1) ініціатива – перший крок 

в якій-небудь справі; почин. про-
позиції, спрямовані на досягнення 
чого-небудь [4].

в такий спосіб, враховуючи цей 
словниковий доробок, ініціативу 
в праві в самому загальному сенсі 
можна визначити як постановку 
питання про  необхідність вне-
сення змін та доповнень у діючі 
норми, скасування деяких з них 
або прийняття нових норм права 
задля більш ефективного регулю-
вання суспільних відносин.

Слід наголосити, що ініціативу 
в праві можна розглядати щодо 
сутнісного наповнення, функціо-

нального призначення, дієвого 
«насичення», а також як започат-
кування нового аналітичного на-
пряму правових напрацювань.

як категорія правової реаль-
ності, ініціатива в праві може мати 
декілька взаємопов’язаних проявів 
з  відповідною екстраполяцією 
на суспільні відносини. Зокрема, 
ініціатива в праві може виникати 
на рівні оцінювання відповідно-
го законопроекту, на рівні мож-
ливості і необхідності подолання 
прогалин в  праві, на  рівні вне-
сення змін в існуючі законодавчі 
норми або визнання необхідності 
прийняття нових норм. при цьому 
ініціатива в праві може унормо-
вуватися як правовою доктриною 
(відповідні концепції, аналітичні 
записки, наприклад: «концепція 
забезпечення і захисту прав дити-
ни в україні») [5], так і юридичною 
практикою, наприклад, недавнє 
обговорення юридичною спіль-
нотою проекту Закону про юри-
дичну (правничу) освіту і загаль-
ний доступ до правничої професії 
(реєстр. № 7147 від 28.09.2017 р.). 

Спробуємо навести деякі по-
зиції в означеній площині. Ініціа-

Н. М. Оніщенко 
завідувач відділу теорії держави і права  
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького  
НАН України, доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, заслужений юрист України
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тива в праві на сьогодні в нашому 
викладі пов’язується з представни-
ками і осередками громадянського 
суспільства, представниками пев-
них соціумів, професійних (корпо-
ративних) груп, груп, сформованих 
за віковою ознакою, виокремлен-
ня груп за ознакою гендерної рів-
ності тощо. тобто суб’єктне коло 
носіїв ініціативи в праві може бути 
досить широким і не має сталого, 
константного вигляду. Ініціати-
ва в праві може мати так званий 
«комбінований» характер, коли 
її відпрацьовують як представни-
ки доктрини, так і юристи-прак-
тики. прикладом може слугувати 
інститут конституційної скарги, яка 
була запропонована до вивчення 
вченими – представниками пра-
вової доктрини а.  Селівановим, 
п. Євграфовим тощо, а також суд-
дями конституційного суду україни 
М. гультаєм, в. Скоморохою, а. го-
ловіним та ін.

хочемо також наголосити, 
що реальне забезпечення ініціати-
ви в праві пов’язане з такими яви-
щами, як громадянська вихованість, 
громадянська позиція, правова ак-
тивність представників громадян-
ського суспільства. «якщо людина 
хоче, щоб її особисті права були 
захищені, вона мусить усвідомити 
суспільне правове життя і брати 
в ньому участь» [6].

на жаль, останнім часом все 
більше нарікань в  суспільстві 
на неподолану корупцію, коруп-
ційні схеми, повільні реформи, по-
рушення прав людини.

втім, як нам видається, підґрун-
тям подолання перерахованих 
негативних явищ мають стати 
не тільки економічний чи соціаль-
ний фактори, а й власна громадян-
ська позиція, власна спроможність 
давати відсіч негативним проявам 
нашого життя. тобто, іншими сло-
вами, не очікування, що хтось при-
йде і «прибере все сміття» з твоєї 
власної домівки, а наполеглива, 
кропітка праця в усіх сферах жит-
тєдіяльності нашого суспільства. 

Багато  в  чому означена «спро-
можність» до особистих рішучих 
дій (саме дій, а не тільки нарікань) 
залежить від громадянського ви-
ховання, а отже, від громадянської 
вихованості, від бажання проявля-
ти ініціативу в усіх сферах життє-
діяльності людини задля  його 
(життя покращення) і  особливо 
в сфері сучасного права, починаю-
чи від особистої обізнаності з ним 
і завершуючи формуванням вла-
сної позиції з метою покращення 
праворегулюючих процесів.

вочевидь йдеться про про-
блему формування особистості, 
яка  здатна самостійно мислити, 
приймати рішення, публічно вис-
ловлювати свою думку, усвідомлю-
вати та брати на себе відповідаль-
ність за наслідки своєї публічної, 
в  тому числі політичної діяль-
ності, особистість, здатну належ-
ним чином проявляти ініціативу 
в праві. отже, ведучи сьогодні мову 
про належну політико-правову ак-
тивність, слід починати від «начала 
начал» – належного громадянсь-
кого виховання (як процесу) та на-
лежної громадянської вихованості 
(як результату).

адже тільки особистість, яка ви-
хована в ідеалах демократії, най-
кращих взірцях розвиненого 
громадянського суспільства, людя-
ності, порядності, високого служін-
ня людству і відданості громадян-
ській позиції – може стати гідним 
членом українського суспільства.

Сьогодні всім нам конче не-
обхідне відродження поваги 
до права, принципу верховенства 
права, принципу правозаконності, 
підвищення авторитету громад-
ської думки, формування та ро-
звиток громадянської позиції 
(саме ці фактори і покладаються 
в «ініціативне» ставлення до дію-
чого або бажаного права).

не є секретом, що під час пе-
реломних процесів в праводер-
жавотворенні значно зростає 
соціальна, взагалі, і правова актив-
ність, зокрема.

хочемо відразу визначитися 
з тим, що розгляд цього питання, 
цієї проблематики має не  тіль-
ки теоретичну, сутнісну складову, 
а й практичний вектор, що являє 
собою певну і зрозумілу цікавість 
як для теоретиків права, практич-
них робітників – юристів, так і пе-
ресічних членів громадянського 
суспільства.

в такий спосіб запропонуємо 
деякі роздуми в зазначеному кон-
тексті. приділяючи увагу правовій 
активності, хочемо відразу наголо-
сити, що правова активність – один 
із видів соціальної активності, со-
ціально-активної поведінки особи-
стості, яку можна і слід розглядати 
як юридично значущу. поведінка 
кожної особи оцінюється відповід-
но до її наслідків, які в свою чергу 
можуть бути корисними, шкідливи-
ми або нейтральними, як для особи, 
так і для суспільства. таким чином 
соціальна значущість з  огляду 
на інтереси суспільства корисна, 
якщо її передумовою є конструк-
тивна правова активність суб’єктів, 
і соціально шкідлива, якщо пору-
шуються певні соціальні норми. 
отже, юридично значуща поведін-
ка, як вважає переважна більшість 
теоретиків права, це врегульована 
нормами і принципами права по-
ведінка особи, що має певні юри-
дичні наслідки.

така поведінка виступає юри-
дичним фактом, що  зумовлює 
виникнення, зміну і припинення 
правовідносин, прав та обов’язків 
їх учасників, заходів юридичної 
відповідальності [7]. в такий спо-
сіб юридично значущу поведінку 
можна розглядати як соціальну 
свідомо-вольову поведінку особи, 
що передбачена нормами права 
і спричиняє або може спричинити 
певні юридичні наслідки. Будь-яка 
поведінка суб’єктів права у сфері, 
урегульованій правом, є юридич-
но значущою. вона слугує формою 
вияву свободи особи, найважливі-
шою формою існування усякої 
професійної діяльності, що здій-
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снюється в державі, формою де-
мократичних засад в певному 
суспільстві (і як наслідок – прояв 
ініціативи в праві).

Безсумнівно, що правова актив-
ність є передумовою, засадою по-
ведінки, яку можна і слід визначати 
юридично значущою. Зрозуміло, 
що будь-яка правова активність 
громадян спрямована саме на ре-
зультат, на виникнення відповід-
них правовідносин, регулювання 
відповідних суспільних відносин, 
розробку актів правотворчості, 
створення необхідних структурних 
ланок або скасування деяких в іс-
нуючому механізмі держави.

не викликає сумніву, що ре-
зультатом відповідної правової 
активності має бути певна регулю-
юча дія, до якої саме і прагнуть 
носії правової активності, проте 
передувати цій дії відповідно мо-
жуть ініціативи представників гро-
мадянського суспільства.

отже, саме правова активність 
може і повинна сприяти зміцнен-
ню інститутів законності і право-
порядку в  державі. Слід також 
підкреслити, що ні в якому разі 
регулююча роль народної право-
свідомості не повинна протистав-
лятися регулюючій ролі права 
як центрального елемента право-
вої системи. нормативні взірці по-
ведінки, що народжуються в сфері 
правосвідомості, і правові норми 
у власному розумінні цього слова 
нетотожні; але в той же час вони 
не можуть бути жорстко проти-
ставлені, оскільки в основі фор-
мульованої норми зазвичай ле-
жать моделі поведінки, вироблені 
в сфері правосвідомості. подіб-
на генетична і функціональна 
взаємо дія призводить до висновку 
про те, що правові норми в єдності 
з правовою свідомістю органічно 
включені у нормативну орієнтацію 
суспільства, а  ініціатива в праві 
є своєрідним стартовим показни-
ком багатьох правових новацій.

Ще раз нагадаємо і  наголо-
симо: прояв нормативної функ-

ції правосвідомості неоднако-
вий в  різні історичні моменти. 
так,  за  часів стабільного, упо-
рядкованого суспільного життя, 
коли розвинені засоби формаліза-
ції (творча впорядковуюча), функ-
ції правосвідомості виступають 
не так гостро. особливо виразно 
вона проявляється в періоди со-
ціальних революцій, кардинальних 
перетворень у соціальній струк-
турі суспільства. підтвердженням 
цього  висновку може служити 
і історія правового розвитку украї-
ни. правова свідомість народних 
мас відображає ідеологічне став-
лення до ролі права в суспільному 
житті. оскільки не всі відносини, 
що  підлягають правовому вре-
гулюванню новим законодавством, 
одержують «миттєве» закріплення 
в праві.

в той же час активна право-
ва поведінка повинна свідчити 
і свідчить про високий ступінь від-
повідальності суб’єкта, адже при 
реалізації правових норм суб’єкт 
діє досить активно, ініціативно, на-
магаючись відтворити правове ре-
гулювання, покращити саме життя, 
сприяти найбільш ефективному 
регулюванню суспільних відносин 
на користь суспільства. втім со-
ціальна активна правова поведінка 
не може і не повинна бути не зако-
нослухняною, тобто повинна бути 
відповідальною правомірною по-
ведінкою, що  характеризується 
свідомим підкоренням вимогам 
закону. Задля цього необхідно су-
часним вченим приділяти певну 
увагу питанням правового світо-
гляду і правової ідеології. належ-
ний рівень правового світогляду 
є базовою складовою ініціативи 
в праві, що прямує від представ-
ників громадянського суспільства.

Сьогодні юридична наука ха-
рактеризується процесами, зверне-
ними на переорієнтацію правової 
проблематики щодо світоглядних 
основ правового життя суспіль-
ства. Саме наука дозволяє характе-
ризувати правову думку як процес 

усвідомлення соціально-право-
вої дійсності, правової «потенції» 
окремого індивіда, що відобража-
ють характер тієї чи іншої епохи, 
культури, цивілізації, громадянської 
активності.

Цікавим і маловивченим також 
можна вважати питання форм про-
яву ініціативи в правовій сфері. 
Зокрема, на наш погляд, вони мо-
жуть залежати від суб’єктного кола 
носіїв ініціативи в  праві, як-то: 
представників наукових кіл, юри-
стів-практиків, представників гро-
мадянського суспільства.

також, безумовно, форми про-
яву будуть класифікуватися залеж-
но від превалювання теоретичного 
змісту або практичного вектору за-
стосування.

такими формами прояву мо-
жуть бути наукові монографічні 
праці з  відповідними узагаль-
неннями щодо удосконалення 
національної правової системи, 
аналітичні записки стосовно підви-
щення ефективності законодавчих 
норм, розроблені концепції щодо 
основних проблематик захисту 
прав людини, окремі статейні 
публікації з новаторськими під-
ходами і  пропозиціями по  удо-
сконаленню галузевих напрямів 
сучасного права тощо.

Більш практичне русло виявів 
ініціативи в праві охоплюють на-
уково-практичні міжнародні і ре-
спубліканські конференції, круглі 
столи з відповідними рекоменда-
ціями щодо підвищення ефектив-
ності діючого законодавства та ре-
зультативності правової доктрини. 
окремий цікавий ракурс в зазна-
ченому контексті – проведення 
парламентських слухань з різних 
питань трансформаційних про-
цесів, що стосуються право-дер-
жавозмін сьогодення.

дієвою формою ініціативи 
в праві слід вважати також громад-
ські слухання, що є найбільш ха-
рактерними для означення позиції 
по певному правовому питанню 
представниками громадянського 
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суспільства. Безумовно такі форми 
будуть примножуватися з розвит-
ком демократичних засад сучасно-
го суспільства. однією з констата-
цій цього можна вважати зустрічі 
перших посадових осіб держави 
з представниками широкої гро-
мадськості, де обговорюються пи-
тання назрілих реформаторських 
нововведень в  правовому полі 
нашої держави. прикладом може 
слугувати засідання координа-
ційної ради сприяння розвитку 
громадянського суспільства – кон-
сультативно-дорадчого органу при 
президентові україни, де підні-
маються питання про активіза-
цію формування зрілого і актив-
ного громадянського суспільства 
в україні.

однією з останніх форм про-
яву ініціативи в  праві в  озна-
ченому контексті слід вважати 
правопросвітницький проект 
«я МаЮ право», започаткований 
Мі ністерством юстиції україни. 
проект «я МаЮ право» є яскра-
вою ілюстрацією якісних змін 
у відносинах між громадянином 

і державою. в тому числі, це поля-
гає у перетворенні Міністерства 
на своєрідний великий сервісний 
центр, який знає про потреби гро-
мадян і створює можливості задо-
волення цих потреб. хоча проект 
і  було започатковано Міністер-
ством юстиції, проте він охоплює 
діяльність і інших мі ністерств. 
так, в партнерстві з Міністерством 
освіти та науки було розпочато 
кампанію «хаБарниЦтво-Стоп!», 
яка  стосувалася проблеми не-
законних поборів у  вишах. Мі-
ністерст во соціальної політики 
одержало, використовуючи ресурс 
проекту, додаткові можливості 
для адміністрування і роз’яснення 
тематики субсидій, питань, пов’яза-
них з вимушеними переселенцями, 
учасниками ато та ін. [8].

в такий спосіб нам би хотіло-
ся акцентувати увагу на необхід-
ності і важливості вивчення як са-
мого явища ініціативи в  праві, 
так і форм його прояву, що з од-
ного боку, безумовно свідчить 
про демократичний правовий 
розвиток сьогодення, а з другого, 

демонструє реальні можливості 
представників правничої науки, 
юридичної практики, громадянсь-
кого суспільства щодо різноманіт-
них форм впливу на демократичні 
правові трансформації в державі, 
їх  прискорення в  усіх сферах 
життєдіяльності людини. хочемо 
також наголосити на складності 
запропонованої проблематики  
та необхідності вивчення явища 
«ініціатива в праві»; розумію-
чи, що цей виклад є здебільшого 
постановочним, можливо, дещо 
фрагментарним, акцентуємо увагу 
на тому, що  ініціатива в  праві 
як «потенційна» можливість ши-
рокого обговорення щодо необ-
хідного покращення правового 
масиву, є дієвим чинником право-
вих новацій. а також, підкреслимо 
це – дієвим інструментом по вдо-
сконаленню права, його «олюд-
ненню», гармонізації національної 
правової системи, демократизації  
владних інститутів. Ініціатива 
в праві – це дієва форма реалі-
зації права народу на належне  
урядування.   
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ініціатива в праві:  
підходи до вивчення та розгляду

Н. М. Оніщенко  
Публікація покликана ознайомити читача з таким явищем соціально-правової дійсності, 

як «ініціатива в праві». Зокрема, розглядаються можливі прояви цього феномену  
на рівні правової доктрини, юридичної практики та осередків громадянського суспільства. 
Окремий вектор розгляду – пов’язаність явища ініціатива в праві із такими поняттями, 

як громадянська та правова вихованість, правова активність, громадянська позиція.
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Инициатива в праве:  
подходы к изучению и рассмотрению

Н. Н. Онищенко 
Публикация призвана ознакомить читателя с таким явлением социально-правовой 
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ЗАПРОВАДЖеннЯ ПРАВА 
нАРОДнОї ЗАКОнОДАВчОї ініЦіАТИВИ 

ЯК нАПРЯМОК КОнсТИТУЦіЙнОї РеФОРМИ 
В УКРАїні 

удк 342(477)

одним із напрямків конститу-
ційної реформи, потреба у про-
веденні якої вже давно назріла 
в нашій державі, є запроваджен-
ня інституту народної законодав-
чої ініціативи. в цьому контексті 
слід погодитись з  висновком, 
викладеним у доповіді комісії 
з питань здійснення народовлад-
дя про те, що з позицій реалізації 
влади народом логічним наслід-
ком положень ст.  5 конституції 
виступає проекція основних ме-
ханізмів, які потрібно ввести тех-
нічно в текст конституції україни 
в діапазоні демократичних форм 
застосування волі народних 
мас [1].

про необхідність закріплення 
в україні права народної законо-
давчої ініціативи на конституцій-
ному рівні свідчить також той факт, 
що без конституювання цього ін-
ституту неможливе провадження 

інших заходів правового харак-
теру, зокрема, спрямованих на ре-
гулювання механізму реалізації 
права народної законодавчої іні-
ціативи як однієї з форм безпосе-
редньої демократії.

отже, питання щодо закрі-
плення інституту народної законо-
давчої ініціативи в  конституції 
україни і регламентація консти-
туційних правовідносин, пов’яза-
них з її реалізацією, має важливе 
та актуальне значення для подаль-
шого становлення україни як де-
мократичної, соціальної, правової  
держави.

актуальність теми досліджен-
ня підтверджується недостатністю  
наукових робіт, що присвячені 
визначенню шляхів конститу-
ювання народної законодавчої  
ініціативи.

окремі аспекти проблеми кон-
ституювання права законодавчої 

ініціативи досліджували такі вчені, 
як о. в. Богачова, Є. ф. глухачов, 
І. М. жаровська, г. в. Задорожня, 
о. в. Мурашин, в. ф. нестерович, 
в. М. Скрипнюк, т. о. тополянська, 
в. л.  федоренко, л.  М.  Шипілов, 
о. в. Щербанюк та багато інших. 
однак на сьогоднішній день від-
сутні комплексні дослідження, при-
свячені розробці конкретних про-
позицій щодо закріплення права 
народної законодавчої ініціативи 
в конституції україни, а це ще раз 
підкреслює важливість та актуаль-
ність запропонованої теми. 

Метою нашої статті є  визна-
чення шляхів конституювання 
народної законодавчої ініціати-
ви в україні. для досягнення по-
ставленої мети необхідно викона-
ти такі завдання: провести аналіз 
наукових пропозицій щодо спо-
собів закріплення права народної 
законодавчої ініціативи в консти-
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думки експертів з права      

туції україни; охарактеризувати 
законопроекти про внесення змін 
до конституції україни в частині 
запровадження інституту народної 
законодавчої ініціативи; розроби-
ти пропозиції щодо внесення змін 
та доповнень до конституції украї-
ни з метою закріплення права на-
родної законодавчої ініціативи.

Серед українських вчених 
неодноразово висловлювалась 
думка про включення українського 
народу до суб’єктів права законо-
давчої ініціативи. Це питання, зо-
крема, підіймали у своїх наукових 
розробках Є. ф. глухачов [2, с. 7], 
г. в. Задорожня [3, с. 28], І. о. Сред-
ницька [4, с. 61], о. в. Щербанюк 
[5, с. 99] та багато інших. 

для розробки конкретних про-
позицій щодо внесення відповід-
них змін та  доповнень до  кон-
ституції україни, звернемось 
до аналізу окремих наукових ро-
зробок в цій сфері. 

так, о.  в.  Щербанюк вказує 
на  необхідність в  конституції 
україни до форм безпосередньо-
го народовладдя, крім виборів 
і референдумів, віднести народну 
законодавчу ініціативу, яка поляга-
тиме в поданні до верховної ради 
україни постатейного законопро-
екту ініціативною групою грома-
дян за умови збору ними підписів 
не менше ніж 300 тис. громадян 
україни, які мають право голосу.  
науковець також пропонує визна-
чити, що поданий законопроект 
підлягає першочерговому розгля-
ду парламентом україни, а також 
можливість участі в його розгляді 
представника ініціативної групи  
[6, с. 27].

на  проблему неврегульова-
ності у конституції україни ме-
ханізмів прямої реалізації на-
родної ініціативи звертає увагу 
І.  М.  жарковська. вона  вважає 
доцільним включення народної 
законодавчої ініціативи у  нову 
редакцію конституції  украї-
ни, що дозволить громадськості 
безпосередньо впливати на за-

конотворчий процес у  державі 
та  подолає стереотип закритої 
влади. на думку науковця, також 
слід удосконалити референдну 
форму народної ініціативи на за-
конодавчому рівні [7, с. 39].

розширити коло суб’єктів права 
законодавчої ініціативи за  ра-
хунок верховного Суду україни, 
комітетів верховної ради, а також 
вивчення питання про конститу-
ційне закріплення права народної 
законодавчої ініціативи пропонує 
о. в. Богачова [8, с. 202-203]. 

в основі алгоритму легітимації 
народної законодавчої ініціативи, 
на думку в. ф. нестеровича, пови-
нен лежати основоположний прин-
цип вітчизняної доктрини консти-
туційного права – верховенство 
конституції україни, який полягає 
у її пріоритетному та визначально-
му становищі у системі національ-
ного законодавства та вищій юри-
дичній силі конституції щодо всіх 
інших правових актів. Зокрема, 
відповідно до ч. 2 ст. 8 конституції 
україни, вона має найвищу юри-
дичну силу. Закони та інші норма-
тивно-правові акти приймають-
ся на основі конституції україни 
і повинні відповідати їй. крім того, 
конституційне закріплення народ-
ної законодавчої ініціативи буде 
сприяти її утвердженню як однієї 
з важливих форм впливу громад-
ськості на прийняття нормативно- 
правових актів [9, с. 191].

таким чином, в наукових колах 
ведеться активна дискусія щодо 
обґрунтованості розширення 
суб’єктів права законодавчої іні-
ціативи, визначених ст.  93 кон-
ституції україни, шляхом відне-
сення до їх числа народу україни. 
аналіз різних пропозицій вчених 
щодо конституційного механізму 
реалізації права народної законо-
давчої ініціативи дозволяє вияви-
ти майже цілковиту одностайність 
в таких питаннях:

1) народ україни має бути без-
умовно включений до суб’єктів 
права законодавчої ініціативи;

2) народна законодавча ініціа-
тива – це одна із форм безпосе-
реднього народовладдя;

3) законопроекти, внесені у по-
рядку реалізації права народної 
законодавчої ініціативи, мають 
бути в обов’язковому порядку роз-
глянуті верховною радою україни 
на відкритому пленарному за-
сіданні;

4) законопроекти, внесені у по-
рядку здійснення права народної 
законодавчої ініціативи, мають 
розглядатися верховною радою 
україни позачергово.

разом з тим думки вчених роз-
ходяться в питанні щодо визначен-
ня мінімальної кількості підписів 
громадян україни, необхідних для 
внесення законопроекту в порядку 
здійснення права народної зако-
нодавчої ініціативи. в основному, 
науковці обґрунтовують, що така 
кількість має становити 300 тис. [10, 
с. 121; 6, с. 27], що в 10 разів менше 
за кількість підписів, необхідних 
для ініціювання громадянами 
україни проведення всеукраїнсько-
го референдуму (ст. 72 конституції 
україни). водночас інші науковці 
[2, с. 5] вважають, що мінімальна 
кількість підписів для ініціювання 
народної законодавчої ініціативи 
має відповідати тій, що встановле-
на для ініціювання референдуму 
громадянами україни, тобто 3 млн.

на нашу думку, в ст. 93 консти-
туції україни доцільно закріпи-
ти право народної законодав-
чої ініціативи за умови зібрання 
не менше як 450 тис. підписів гро-
мадян україни, що мають право 
голосу, що становить 1% від насе-
лення нашої держави. 

науковці о.  о.  даниляк та 
в. С. караваєв вказують на необ-
хідність уточнення в конституції 
україни, що повторне подання 
до верховної ради україни законо-
проекту за народною ініціативою 
з одного й того самого питання, 
віднесеного до сфери регулюван-
ня законом, можливе не раніше, 
ніж через рік із дня відхилення 
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парламентом подібної законодав-
чої ініціативи. при цьому до закін-
чення цього строку такий зако-
нопроект може бути винесений 
на всеукраїнський референдум 
за звичайною процедурою [11].

З цією пропозицією доречно 
погодитись, оскільки теоретично 
можливі випадки, коли з одного 
і того ж питання надходять зако-
нодавчі пропозиції від різних іні-
ціативних груп громадян в різні 
періоди. Цю проблему необхідно 
врегулювати таким чином: перед-
бачити можливість об’єднання від-
повідних пропозицій або їх відхи-
лення, якщо на розгляді верховної 
ради україни вже  перебувала 
подібна ініціатива і було прийняте 
рішення про обґрунтовану відмову 
у її прийнятті.

визначаючи шляхи конститу-
ювання права народної законо-
давчої ініціативи, слід зауважи-
ти, що в конституційній практиці 
україни вже були спроби закрі-
плення цього права в конституції 
україни. розглянемо деякі з них.

так, в 2009 р. на розгляд вер-
ховної ради україни було внесено 
законопроект «про внесення змін 
до конституції україни» від 31 бе-
резня 2009  р. (реєстр. № 4290) 
за ініціативою президента україни 
[12]. Цей законопроект був відхи-
лений парламентом, однак містив 
ряд конструктивних пропозицій 
стосовно запровадження інституту 
народної законодавчої ініціативи 
і  вдосконалення положень кон-
ституції україни в частині, що сто-
сується регулювання референ-
думів.

Зокрема, було запропонова-
но закріпити положення про те, 
що виключно всеукраїнським ре-
ферендумом, що призначається 
президентом україни, вирішуєть-
ся питання щодо прийняття кон-
ституційного закону про внесен-
ня змін до  конституції україни 
або про нову редакцію конститу-
ції україни, а всеукраїнським ре-
ферендумом, що призначається 

Сенатом (найменування однієї 
з палат парламенту), приймається 
як закон, внесений президентом 
україни та  схвалений палатою 
депутатів та Сенатом, законопро-
ект про надання згоди на обов’яз-
ковість для україни міжнародного 
договору щодо зміни території 
україни або  міжнародного до-
говору щодо передачі україною 
здійснення частини своїх прав 
між державним об’єднанням. 
крім того, варта уваги пропозиція 
щодо включення до конституції 
україни положень про місцеві ре-
ферендуми для вирішення питань 
місцевого значення. Закріплю-
валось і право законодавчої іні-
ціативи за громадянами україни 
у кількості не менш як сто тисяч, 
які мають право голосу. при цьому 
було запропоновано регламенту-
вати, що законопроекти, внесені 
за народною ініціативою на вимо-
гу не менш як ста тисяч громадян 
україни, які мають право голосу, 
а також законопроекти, що визна-
чені президентом україни як не-
відкладні, розглядаються палатою 
депутатів позачергово [12]. 

отже, деякі висловлені в 
законо проекті пропозиції є  до-
сить прогресивними і тому були 
частково враховані при розробці 
в 2013 р. конституційною асам-
блеєю проекту концепції внесення 
змін до конституції україни.

у цій концепції до питань, 
що потребують обов’язкового за-
твердження на всеукраїнському 
референдумі, передбаченому ст. 73 
чинної конституції україни, запро-
поновано віднести питання щодо 
укладення договорів про ратифіка-
цію міжнародних договорів украї-
ни з питань зміни території україни 
чи входження україни до міждер-
жавного об’єднання із делегуван-
ням суверенних прав. конститу-
ційна асамблея також підкреслила, 
що у конституції україни необхідно 
розширити перелік можливостей 
громадян із  участі у  реалізації 
форм безпосередньої демократії. 

З цією метою було запропоновано 
закріпити за громадянами право 
брати участь у висуванні кандидатів 
у президенти та народні депута-
ти, у діяльності виборчих комісій 
та комісій з питань проведення ре-
ферендумів, здійснювати спосте-
реження за проведенням виборів 
і референдумів, а також проводити 
агітацію в порядку, визначеному 
законом. З метою розширення іс-
нуючої системи форм безпосеред-
ньої демократії, на думку членів 
конституційної асамблеї, доцільно 
запровадити інститут народної за-
конодавчої ініціативи, передба-
чивши, що законопроекти з питань, 
віднесених до сфери регулювання 
законом, можуть бути внесені до 
верховної ради україни за ініціа-
тивою певної кількості громадян 
україни, які мають право голосу, 
і розглядаються парламентом не-
відкладно [13].

таким чином, в проекті кон-
цепції не уточнюється, яка міні-
мальна кількість підписів громадян 
україни, що мають право голосу, 
має бути визначена в конституції 
україни для реалізації права на-
родної законодавчої ініціативи. 
однак, той факт, що цей інститут 
згадується в  концепції внесен-
ня змін до  конституції україни,  
а її автори переконливо обґрун-
товують необхідність розширення 
форм безпосередньої демократії, 
в тому числі, шляхом запровад-
ження права народної законо-
давчої ініціативи, свідчить про те, 
що це питання потребує нагально-
го вирішення.

отже, узагальнюючи висновки, 
що можна зробити за результа-
тами проведеного дослідження, 
вважаємо, що з метою конститу-
ювання народної законодавчої 
ініціативи необхідно внести такі 
зміни та доповнення до конститу-
ції україни:

– розділ ІІІ перейменувати 
на «вибори, референдум та інші 
форми безпосередньої демо-
кратії»;
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– статтю 73 викласти у такій ре-
дакції: «виключно всеукраїнським 
референдумом вирішуються пи-
тання про зміну конституційного 
ладу на території україни»;

– статтю 93 викласти у такій 
редакції: «право законодавчої іні-
ціативи у верховній раді україни 
належить народу україни за умови 
зібрання не менше 450 тис. підписів 
громадян україни, які мають право 
голосу, щонайменше з 2/3 те риторії 
держави, президентові україни, на-
родним депутатам україни та кабі-
нету Міністрів україни. 

За народною законодавчою 
ініціативою не можуть вноситись 
законопроекти з питань податків, 
бюджету та амністії. 

Законопроекти, визначені пре-
зидентом україни як невідкладні, 
а також законопроекти, внесені 
у  порядку реалізації права на-
родної законодавчої ініціативи, 
розглядаються верховною радою 
україни позачергово.

Законопроекти, внесені у по-
рядку реалізації права народної 
законодавчої ініціативи, розгляда-
ються верховною радою україни 

протягом двох місяців з момен-
ту реєстрації такого законопро-
екту на відкритому пленарному  
засіданні»;

– статтю 154 викласти у такій 
редакції: «Законопроект про вне-
сення змін до конституції україни 
може бути поданий до  верхов-
ної ради україни народом украї-
ни за умови зібрання не менше 
450 тис. підписів громадян украї-
ни, які мають право голосу, щонай-
менше з 2/3 території держави, 
президентом україни або не менш 
як третиною народних депутатів 
україни від конституційного скла-
ду верховної ради україни.

виключно за народною за-
конодавчою ініціативою можуть 
бути внесені законопроекти 
про ухвалення нової редакції кон-
ституції україни та надання згоди 
на  обов’язковість міжнародних 
договорів, які передбачають зміну 
території україни. такі  законо-
проекти підлягають обов’язковому 
затвердженню на всеукраїнському 
референдумі»;

– частину 1 статті 156 викласти 
у такій редакції: «Законопроект 

про внесення змін до розд. I «За-
гальні засади», розд. III «вибори, 
референдум та інші форми безпо-
середньої демократії» і розд. XIII 
«внесення змін до  конституції 
україни» подається до  верхов-
ної ради україни народом украї-
ни за умови зібрання не менше 
450 тис. підписів громадян украї-
ни, які мають право голосу, щонай-
менше з 2/3 території держави, 
президентом україни або не менш 
як двома третинами від конститу-
ційного складу верховної ради 
україни і, за умови його прийняття 
не менш як двома третинами від 
конституційного складу верхов-
ної ради україни, затверджується 
всеукраїнським референдумом, 
який призначається президентом 
україни».

перспективою подальших нау-
кових досліджень в цій сфері має 
стати визначення шляхів удоско-
налення конституційного зако-
нодавства, яким регламентується 
реалізація права народної законо-
давчої ініціативи та приведення 
його у відповідність до конституції 
україни.   
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в части внедрения института народной законодательной инициативы;  
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ВЗАЄМОДіЯ ОРГАніВ 
ДеРЖАВнОї ВЛАДИ 

і ГРОМАДЯнсьКОГО сУсПіЛьсТВА  
ПРИ ВПРОВАДЖенні КОнЦеПЦії  

ПРАВОВОї ПОЛіТИКИ ЩОДО ПОДОЛАннЯ 
КОРУПЦії В УКРАїні 

удк 343.35

корупція у  сфері адміністра-
тивно-правового регулювання 
нівелює позитивні здобутки влади 
і  суспільства, становить загрозу 
демократичним перетворенням 
в україні, перешкоджає впровад-
женню раціонального, результатив-
ного та перспективного механізму 
державного управління, гальмує 
ефективний розвиток правових 
механізмів впливу на суспільні від-
носини. досвід розвинених країн 
світу свідчить, що успішно завадити 
цьому може лише цілеспрямова-
не утвердження інститутів грома-

дянського суспільства, посилення 
взаємодії органів державної влади 
і місцевого самоврядування з об’єд-
наннями громадян, запровадження 
громадянського контролю щодо 
діяльності влади.

питання щодо взаємодії інсти-
тутів громадянського суспільства 
з органами державної влади ґрун-
товно розглядали у своїх роботах 
в. Б. авер’янов, о.  І.  гук, я. о. ка-
гляк, а.  М.  колодій, о.  л.  косен-
чук, о. С. лотюк, о. М. Семьоркіна, 
С. М. третяк, в. л. федоренко та інші 
вчені. однак питання безпосеред-

ньої співпраці громадських утво-
рень і органів держави при впро-
вадженні концепції правової 
політики з  подолання корупції 
у сфері адміністративно-правового 
регулювання у вітчизняній правовій 
науці майже не зачіпалося.

питання відкритості й прозо-
рості процесів підготовки та прий-
няття державних рішень в останні 
декілька років є предметом нау-
кових дискусій. Шляхом його вирі-
шення можуть служити інноваційні 
методи адміністративно-правового 
менеджменту у сфері державного 
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управління. але для цього необхід-
но чітко розуміти напрями їх реалі-
зації і, зокрема, форми, які сприя-
тимуть розвитку взаємовідносин 
влади з громадськістю, а також ме-
тоди, які активно використовуються 
у практиці іноземних держав і мо-
жуть бути адаптованими до сучас-
них українських умов.

Метою нашої статті є висвітлен-
ня, з урахуванням функціонального 
підходу, сутності й змісту теоретич-
них напрацювань щодо правового 
адміністрування взаємодії органів 
державної влади з громадянським 
суспільством при  впровадженні 
концепції правової політики щодо 
подолання корупції в україні.

в останніх дослідженнях пи-
тання особливостей взаємодії ін-
ститутів держави з громадянським 
суспільством переважно висвіт-
люється в контексті організації без-
посередньо боротьби з корупцією, 
викриття корупційних зловживань, 
ліквідації їх наслідків, а також про-
понується створення відповідних 
правових механізмів.

конструювання взаємоді ї 
як аспекту дійсності розпочинаєть-
ся з моделювання і  визначення 
ідеальних параметрів адміністра-
тивно-правового механізму взає-
модії органів державної влади 
з громадянським суспільством при 
впровадженні концепції право-
вої політики з подолання коруп-
ції в україні у  сфері адміністра-
тивно-правового регулювання. 
таке моделювання безпосередньо 
пов’язане з наявністю двох ком-
понентів, які співвідносяться один 
з одним, – фактичного механізму 
та юридичного механізму. перший – 
як можливість, другий – як належне. 
Можливість створюється внаслідок 
здійснення державою заходів щодо 
ефективної взаємодії органів дер-
жави і громадянського суспільства, 
передусім законодавчою і виконав-
чою гілками влади. належне вста-
новлюється внаслідок діяльності 
судової гілки влади через спра-
ведливий і неупереджений розгляд 

конфлікту сторін, що може виника-
ти при взаємодії. Ці компоненти є 
моделлю щодо бажаного. фактич-
ний і юридичний адмі ністративно-
правовий механізми не збігаються, 
їх співвідношення набуває характе-
ру конкуренції, що дозволяє досяга-
ти бажаного стану шляхом проекції 
однієї системи на іншу.

т.  І.  тарахонич наголошує: 
«декілька понять, які  пов’язані 
між  собою та  належним чином 
упорядковані, утворюють поняттєві 
ряди. поняття розкриваються через 
доктринальні дефініції, під якими 
н. М. оніщенко розуміє сформульо-
вані вченими-юристами теоретичні 
судження, що розкривають зміст, 
обсяг будь-яких понять та юридич-
них явищ (процесів, станів), є скла-
довою наукової правосвідомості, 
виражаються зовні текстуально, 
не  є  обов’язковими для суб’єк-
тів права і виступають як науково 
обґрунтовані орієнтири та  аргу-
менти у теоретичній діяльності та 
правотворчій, право реалізаційній, 
інтерпретаційній і правосистемати-
зуючій практиці» [5, с. 132].

особливо важливим є понят-
тя «правова дійсність». у юридич-
ній літературі вона визначається 
як  «правове буття в його само-
розвитку, у дії, яка фіксує сутність 
правових явищ, охоплює проце-
си їх становлення, руху, розвитку 
тощо» [5, с. 132]. натомість зако-
номірність розглядається через 
зв’язки, які виникають між явищами 
та процесами. тобто «закономір-
ності – це об’єктивні, необхідні, 
суттєві й  для  певних умов сталі 
взаємозв’язки державно-право-
вих явищ між собою, а також з ін-
шими соціальними феноменами, 
які (взаємозв’язки) безпосередньо 
зумовлюють якісну визначеність 
цих явищ, що виявляється в їх юри-
дичних властивостях. Цей зв’язок 
юридично опосередковує соціальну 
детермінованість, структуру, функ-
ціонування й розвиток та соціальну 
впливовість, дієвість державно-пра-
вових явищ» [5, с. 132-133].

термін «взаємодія» є широким 
загальним терміном, який позна-
чає сумісну дію кількох об’єктів 
або  суб’єктів, при якій результат 
дії одного з них впливає на інші, 
що  змінює їхню динамічну по-
ведінку. при розгляді соціальної 
взаємодії важливо, що вона «пе-
редусім є  формою соціальних 
зв’язків, що реалізуються в обміні 
діяльністю, інформацією, досвідом, 
здібностями, уміннями, навичками 
та взаємному впливі людей, соціаль-
них спільнот. або ж розглядається 
як «система взаємообумовлених 
соціальних дій, зв’язаних цикліч-
ною залежністю, при якій дія одно-
го суб’єкта є одночасно причиною 
і наслідком у відповідь на дії інших 
суб’єктів» [4, с. 54]. для позначення 
соціальної взаємодії в соціології 
використовується спеціальний тер-
мін «інтеракція», що визначається 
як «динамічна взаємодія і співвід-
ношення між двома чи більше змін-
ними, коли величина однієї змінної 
впливає на величину інших змін-
них. головна особливість соціальної 
взаємодії полягає в тому, що вона 
є процесом впливу індивідів один 
на одного. або ж, по-іншому, у про-
цесі взаємодії має місце вплив сві-
домості, інтересів, потреб, поведін-
кових установок однієї людини на 
іншу та навпаки. Соціальні взаємодії 
за формами прояву є складнішими, 
ніж соціальні дії. до складу соціаль-
них взаємодій входять окремі со-
ціальні дії, статуси, ролі, відносини, 
символи тощо» [4, с. 54-55].

Зазначені терміни, в разі їх упо-
рядкування, безпосередньо створю-
ють поняттєвий ряд, який може бути 
теоретичною основою для розкрит-
тя змісту, обсягу адмі ністративно-
управлінського процесу при впро-
вадженні концепції правової 
політики щодо подолання корупції 
у  сфері адміністративно-право-
вого регулювання.  вони  стосу-
ються як громадянського суспіль-
ства, так  і  правової держави, 
існування яких логічно є взаєм-
но обумовленим: «громадянське 
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бюлетень міністерства юстиції україни

суспільство зміцнює соціально- 
економічні передумови право-
вої держави, у той час як правова 
держава створює широкі можли-
вості для розвитку громадянського 
суспільства» [3, с. 8]. Це і є запо-
рукою успішності впровадження 
вказаної концепції. тому вважає-
мо – на цьому етапі соціального  
розвитку основним завданням нової 
моделі публічного адміністрування 
є формування нової правової дій-
сності згідно з визначеною для су-
спільства метою. так,  необхідно 
виокремити закономірності буття 
людини/суспільства щодо здійснен-
ня комплексу взаємодій, які мають 
за мету досягнення бажаного ре-
зультату у впровадженні концепції 
правової політики щодо подолання 
корупції у сфері адмі ністративно-
правового регулювання.

на поточному етапі розвит-
ку правової доктрини можемо 
стверджувати, що  громадянське 
суспільство має складну внутріш-
ню структуру, яка характеризується 
складом учасників (інститутами), 
принципами їх діяльності, функція-
ми і нормами.

форми взаємоді ї  держа-
ви і  громадянського суспільства 
визначають політичний режим 
як систему методів і засобів здійс-
нення політичної влади. різні типи 
політичних режимів – демократич-
ний, авторитарний і тоталітарний – 
є різними «способами» цієї взає-
модії. особливості ж  взаємо дії 
правової держави з громадянсь-
ким суспільством полягають у тому, 
що останнє ніби «підпорядковує» 
собі державу і контролює її. Їх зв’яз-
ки і взаємовплив ґрунтуються пе-
редусім на принципах демократії, 
хоча базовим є принцип народно-
го суверенітету, який проголошує 
народ єдиним джерелом і верхов-
ним носієм влади в суспільстві.

на підставі зазначеного можна 
стверджувати, що взаємодія ор-
ганів державної влади і громадян-
ського суспільства при впровад-
женні концепції правової політики 

щодо подолання корупції у сфері 
адміністративно-правового регулю-
вання є одним із елементів прояву 
існуючих правових явищ, що вхо-
дять до поняття «правове життя 
країни». в свою чергу, правове життя 
в контексті процесів правової дійс-
ності є не тільки певним правовим 
явищем, а, як зазначає л. а. луць, 
«правова дійсність – це і процеси 
взаємодії правових явищ, їх впливу, 
розвитку тощо, що передбачає як 
позитивні, так негативні складові» 
[9, с. 59]. н. оніщенко і н. кузнєцо-
ва наводять такі міркування: «про-
блеми взаєморозвитку вітчизня-
них владних структур із суб’єктами 
та інститутами громадянського су-
спільства є  такими серйозними, 
що в національній суспільній сві-
домості почали формуватися по-
лярні, досить стійкі уявлення про 
те, що в україні «закордонні» де-
мократичні інституції взагалі не 
потрібні, крім шкоди, вони нічого 
не принесли, такі ідеї треба визнати 
некоректними з огляду на практику; 
або: національний, політико-пра-
вовий розвиток має бути точною 
копією, віддзеркаленням західних 
взірців без усілякої корекції на на-
ціональну самобутність» [10, с. 31]. 
тож громадянська свідомість має 
відображатися і у сприйнятті право-
свідомості громадянами, адже саме 
через право мають відображати-
ся ціннісні орієнтири громадян. 
останні інтерполюються через мис-
лення, метод поведінки й світогляд. 
так, в. Савенко зазначає: «високий 
рівень впливу закону на свідомість 
і світоглядну картину світу люди-
ни можливо забезпечити лише 
в межах правової держави з демо-
кратичними цінностями» [11, с. 245]. 
Зважаючи на ці обставини, о. д. те-
рещук у монографії «адміністра-
тивно-правові засади громадсько-
го контролю за правоохоронною 
діяльністю в україні: теорія і прак-
тика» вказує, що «євроінтеграцій-
ні процеси, що на сьогодні мають 
місце в украї ні, спрямовують націо-
нальне законодавство до гармоні-

зації та приведення його відповідно 
до міжнародних норм та європей-
ських стандартів. тому питання пе-
регляду основних засад адміністра-
тивного права, які є застарілими 
й потребують усебічного вдоско-
налення, є ще актуальними. у тому 
числі і ті, що стосуються громад-
ського контролю. За сучасних умов 
лише громадський контроль може 
стати запорукою ефективної взає-
модії інститутів громадянського 
суспільства та окремих громадян 
з органами держави» [12, с. 6-7].

так,  можемо констатувати, 
що у науковому середовищі від-
бувається формування іннова-
ційно-перспективного підходу 
до досліджень питань запобігання 
і боротьби з корупцією. він відзна-
чається усвідомленням необхід-
ності здійснення державою анти-
корупційної діяльності у новому 
форматі, а саме щодо забезпечен-
ня загальнонаціонального інтересу 
до безпечного буття та сталого ро-
звитку особи, суспільства, держави. 
тож, взаємодію органів державної 
влади і  громадянського суспіль-
ства при впровадженні концепції 
правової політики щодо подолання 
корупції у сфері адміністративно- 
правового регулювання, необхід-
но розглядати як складову части-
ну загального адміністративно- 
управлінського процесу запобіган-
ня і боротьби з корупцією, в якому 
існують певні закономірності 
і  які  мають розглядатися через 
зв’язки, що виникають між явищами 
та процесами.

важливі у  контексті зазначе-
ного теоретичні положення мі-
стяться в низці праць вітчизняних 
науковців-правників. наприклад, 
у  монографічному дослідженні, 
виконаному колективом авторів 
під керівництвом Ю. С. Шемшучен-
ка та н. М. оніщенко, – «дія права: 
інтегративний аспект» [5], у праці 
о. в. Зайчука і н. М. оніщенко «пра-
вова культура українського суспіль-
ства: програмні цілі, реальний стан, 
науковий пошук» [7], у монографіч-
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думки експертів з права      

ному виданні «Євро пейські пра-
вові стандарти та їх імплементація 
в українське законодавство» (опра-
цьовано колективом дослідників 
під керівництвом о. л. копиленка) 
[6] та ін.

узагальнюючи зазначені напра-
цювання, можемо вказати, що зга-
дані закономірності повинні мати 
таку ознаку, як стандарт. остання 
належить до категорій особливого 
роду і при встановленні правово-
го змісту викликає значні трудно-
щі. теоретично стандарт повинен 
стосуватися всіх суб’єктів, за ви-
нятком тих, які виключені зі сфери 
його дії окремою нормою, однак 
такі винятки мають стосуватися 
всіх суб’єктів у конкретній ситуації, 
що чітко передбачена відповід-
ною нормою: «основною умовою 
легітимності будь-якого стандарту 
є його чітка фіксація і доступність 
для ознайом лення, що не вихо-
дить за межі легітимності правової 
норми» [6, с. 12-13].

вагоме значення має і ступінь 
теоретичного опрацювання віт-
чизняною наукою європейських 
підходів до розуміння таких чин-
ників, як «організація та функціону-
вання державної влади», «належне 
управління», «зворотні зв’язки со-
ціального середовища і управлін-
ня», які безпосередньо впливають 
на формування зазначених зако-
номірностей. Зокрема, Ю. о. фри-
цький вважає, що «поняття органі-
зація та функціонування державної 
влади за  своїм змістом є одним 
з ключових у визначенні державної 
влади при з’ясуванні сутності дер-
жавної влади» [13, с. 28].

у загальному контексті поняття 
«організація» застосовується разом 
з  поняттями «структура» і  «си-
стема». організація здійснюєть-
ся за  такою схемою: відповідно 
до поставленої мети добирається 
необхідна сукупність складових 
елементів (засобів) та визначаєть-
ся їх структурно-функціональний 
зміст; здійснюється вибір раціо-
нальних форм і методів (способів) 

об’єднання елементів в єдину систе-
му; регламентуються їх взаємозв’яз-
ки та взаємодія при переході від 
одного рівня організованості до ін-
шого. поняття «організація» озна-
чає й одну з універсальних функцій 
соціального, зокрема, державного, 
управління. в такому розумінні воно 
охоплює «складову змісту управ-
лінської діяльності щодо упорядку-
вання певних суспільних відносин 
(об’єктів управління), раціональної 
побудови органів (апарату) управ-
ління (суб’єктів управління), а також 
системи управління в цілому як су-
купності «відповідних управлін-
ських елементів, які перебувають 
у зв’язках і відносинах між собою 
й утворюють органічну цілісність, 
єдність» [1, с. 569; 15, с. 294]. Інколи 
загальновживане поняття «поря-
док діяльності» має інше значення, 
ніж організація, і означає «певним 
чином урегульоване функціонуван-
ня якоїсь організації» [2, с. 306].

визначення «належного управ-
ління» є одним з найважливіших 
питань, пов’язаних з  формуван-
ням сфери належного управління 
в україні шляхом здійснення адмі-
ністративної реформи. для цього 
актуальним є  зв’язок управління 
і системи права як такої. узагаль-
нюючи характеристики управлін-
ня і  права, подані у  вітчизняній 
науковій літературі, о. ф. андрійко 
зазначає, що  «вони окреслюють 
близькість цих суспільних інсти-
тутів: як управління, так і право, 
зрештою, спрямовані на  забез-
печення гармонізації, необхідної 
упорядкованості суспільного життя, 
тобто основою функціональної ко-
рисності явища управління і права 
є спільна для них обох соціально 
організуюча роль. Здійснення пу-
блічного управління неможливе 
без застосування потрібних право-
вих засобів та форм його реалізації, 
а також правових зв’язків учасників 
управлінських відносин» [14, c. 3].

на думку іноземних прав-
ників-дослідників і практиків, 
саме норми європейського права, 

законодавство та практика країн 
Європейського Союзу і, зокре-
ма німеччини, у сфері належного 
управління мають стати орієнтиром 
у процесі адміністративної та кон-
ституційної реформ в  україні: 
«право на  належне управління 
є конституційною цінністю грома-
дян ЄС, а його реалізація є виміром 
цивілізованості відносин між гро-
мадянами та державою. тому комі-
тет міністрів ради Європи визна-
чає головну роль органів публічної 
влади в розвитку демократичного 
суспільства і вказує, що саме вони 
зобов’язані забезпечити населен-
ня набором необхідних послуг, 
які мають надаватися згідно з уста-
новленими правовими норма-
ми в рамках розумного терміну»  
[14, c. 4].

взаємодія органів державної 
влади і  громадянського суспіль-
ства при впровадженні концепції 
правової політики щодо подолання 
корупції у сфері адміністративно- 
правового регулювання безпосе-
редньо інтерполюється на суспільні 
відносини через соціальну взає-
модію. так, поняття «зворотні зв’язки 
соціального середовища і управлін-
ня» охоплює зворотні зв’язки у від-
носинах органів публічної влади 
і громадян й полягає в тому, що гро-
мадянам як підвладним об’єктам на-
даються права вимагати від суб’єктів 
публічної адміністрації поведінки 
щодо реалізації права на «належне 
управління», а натомість на зазна-
чених суб’єктів законодавством 
покладаються чіткі обов’язки щодо 
неухильного виконання вищезга-
даних вимог; при цьому забезпе-
чується суворий режим законності  
шляхом адміністративного оскар-
ження їхніх актів, дій та  без-
діяльності або судового захисту 
порушених їхньою неналежною по-
ведінкою права громадян. актуалі-
зуючим чинником щодо останнього 
є практичне сприйняття і втілення 
правових цінностей, орієнтирів 
і принципів при правореалізаційній 
практиці з розробкою інструментів 
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поширення інформації щодо не-
правових практик представників 
органів державної влади, а також 
блокування можливості здійснен-
ня і долучення до такої діяльності 
одночасно через правовий примус 
і громадський осуд.

розглянуті вище правові понят-
тя пов’язані між собою та належ-
ним чином упорядковані, утворю-
ють поняттєвий ряд, що відповідає 
адміністративно-правовому про-
цесу взаємодії органів державної 
влади з  громадянським суспіль-
ством при впровадженні концепції 
правової політики з подолання ко-
рупції в україні у сфері адміністра-
тивно-правового регулювання. 
такий поняттєвий ряд відповідає 
і моделі бажаної новітньої право-
вої дійсності.

За умови вмілого його викори-
стання цілком реально створити 
таке соціальне і  адміністратив-
не середовище, в якому корупція 

не зможе існувати, а також розви-
ватися. Це впровадження концепції 
правової політики щодо подолання 
корупції у сфері адмі ністративно-
правового регулювання з ураху-
ванням зазначених нормативних 
понять, які в цілому відображають 
загальновизнані правила, цін-
ності, значення, символи, дозво-
ляють структурувати суспільство, 
надати його розвитку цілеспря-
мованого характеру, успішно про-
тистояти свавіллю, зіткненню різ-
норідних інтересів, хаотичному 
розвитку. так, людиноцентричний 
підхід, для якого людський вимір 
є основним щодо конституційно- 
правового регулювання соціаль-
них процесів, реалізується через 
налагодження взаємодії органів 
державної влади з громадянським 
суспільством при  впровадженні 
концепції правової політики з подо-
лання корупції у сфері адміністра-
тивно-правового регулювання.

взаємодія органів державної 
влади з  громадянським суспіль-
ством у  наведеному контексті 
сутнісно виражається у підпоряд-
кованій правовим нормам і прин-
ципам публічної антикорупційної 
політики системі механізмів адмі-
ністративно-правового впливу, 
яка цілеспрямовано і динамічно 
функціонує у напрямі створення 
бажаної правової дійсності, змо-
дельованої за допомогою науково 
обґрунтованого поняттєвого ряду 
правових норм, а також є легітим-
ним стандартом і завдяки взаємо-
зумовленості та  рівноправності 
учасників процесу забезпечує на-
лежне управління в державі. 

разом з тим слід взяти до уваги, 
що  через динамічний характер 
розвитку суспільства і відповідної 
взаємодії подальші дослідження 
є нагальними щодо увідповіднення 
розглянутої системи дійсним су-
спільним відносинам.   
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* За заг. редакцією докт. іст. наук, професора Б. І. андрусишина.

РеЦенЗіЯ на рукопис  
колективної монографії на тему 

«сОЦіАЛьнО-ПРАВОВИЙ ЗАхИсТ ДіТеЙ  
В УКРАїні»*

україна стала на шлях побудо-
ви правової держави та створен-
ня демократичного суспільства, 
в якому провідне місце посіда-
ють загальнолюдські цінності. 
необхідною умовою цього є за-
безпечення прав і свобод ди-
тини, підвищення ефективності 
заходів, спрямованих на надійне 
забезпечення їхнього правового 
захисту. Сьогодні в україні трива-
ють складні процеси формування 
відносин у державі за демокра-
тичними принципами. вказане 
свідчить про важливість розгляду 
проблем забезпечення прав і сво-
бод дитини та обумовлює акту-
альність монографії за загальною 
редакцією доктора історичних 
наук, професора Б. І. андрусиши-
на на тему «Соціально-правовий 
захист дітей в україні». Це спроба 
комплексно, з позицій системно-

го підходу, дослідити і охаракте-
ризувати зміст правового захисту 
дитини в україні, виявити основ-
ні проблеми його становлення 
та окреслити тенденції перспек-
тиви розвитку, а також розробити 
науково обґрунтовані рекомен-
дації з удосконалення законодав-
ства в означеній сфері.

у контексті розвитку права, 
автори монографії звернулись 
до проблематики сутнісних ознак, 
принципів, критеріїв класифіка-
ції прав дитини та їх захисту, 
визначили особливості захисту 
прав дітей з особливими потре-
бами. досить вдалим є поєднання 
усталених теоретичних концеп-
цій у сфері захисту прав дитини 
з новаторськими підходами і по-
глядами. Запропонований ракурс 
розгляду соціально-правового 
захисту дітей з врахуванням того, 

що ця проблема є багатоаспект-
на, вдало розкриває особливості 
захисту підростаючого покоління.

особливої актуальності зазна-
чена проблематика набуває в кон-
тексті захисту прав дітей з осо-
бливими потребами. Значущість 
обговорюваних в  монографії 
питань підкреслюється й тим, що 
президент україни п. порошенко 
подав до верховної ради зако-
нопроект «про внесення змін до 
Закону україни «про освіту» щодо 
особливостей доступу дітей з осо-
бливими освітніми потребами 
до освітніх послуг».

Ц і л к о м  о б ґ р у н т о в а н о , 
що  у  першому розділі розгля-
даються саме історико-правові 
аспекти захисту прав дитини 
в україні,  робиться акцент, зокре-
ма, на основних проблемах сучас-
ного стану прав дитини в україні;  

О. В. Скрипнюк
заступник директора з наукової роботи  
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького  
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становленні прав дитини на те-
риторії україни в контексті євро-
пейського розвитку; понятті прав, 
свобод, інтересів дитини та прин-
ципах їх правового захисту.

внаслідок комплексного мо-
нографічного дослідження на-
ведено вирішення важливих 
завдань, що виявляються в з’ясу-
ванні загальних засад і практич-
них проблем соціально-правово-
го захисту дітей в україні, а також 
у  розробленні рекомендацій 
щодо удосконалення національ-
ного законодавства у сфері охо-
рони, реалізації та захисту прав 
і свобод дитини.

другий розділ присвячений 
аналізу системи прав і свобод 
дитини. особливу увагу приділе-
но проблемі дитячої інвалідності, 
яка  поряд зі злочинністю не-
повнолітніх є однією з найболючі-
ших проблем будь-якого суспіль-
ства, у тому числі українського.

не викликає сумніву думка ав-
торів, що права дитини – це об’єк-
тивно визначені  соціально- 
економічним рівнем розвитку су-
спільства юридично гарантовані 
можливості задоволення потреб 
та інтересів дитини, реалізація 
яких є необхідною умовою для 
її нормального життя та гармоній-
ного розвитку і  здійснюється 
самою дитиною або за допомо-
гою інших осіб. а свободи дити-
ни – це законодавчо закріплена 
та гарантована можливість дити-

ни реалізовувати особисті потре-
би та інтереси, зумовлені її віко-
вими особливостями фізичного, 
інтелектуального, культурного ро-
звитку, це можливість здійснення 
незалежного вибору певного рі-
шення, свобода вираження думок, 
невтручання у сферу особистих 
переконань. 

комплексний підхід дослід-
ження дав змогу висвітлити права 
дітей з обмеженими можливостя-
ми, які можуть бути поділені на дві 
великі групи: загальні та спеціаль-
ні. Загальні права дітей з обмеже-
ними можливостями включають 
права, які забезпечують фізичне 
(природне) існування дитини, та 
права, які забезпечують соціальне 
буття дитини.

у третьому розділі монографії 
ви світлюються проблеми соціально- 
правової природи захисту дітей 
з особливими потребами. 

Заслуговує на увагу спроба 
авторів з’ясувати таку важливу 
категорію, як «діти з особливими 
потребами».  дослідження прав 
дітей з обмеженими можливостя-
ми є актуальним як у загально-
теоретичному, так і у прикладно-
му плані. незважаючи на значні 
економічні труднощі, держава не 
перестає турбуватися про права 
інвалідів, законодавчо їх закрі-
плюючи та визначаючи.

окремі підрозділи наукової 
роботи присвячені актуальним 
питанням формування соціально 

нормативної поведінки у  дітей 
з особливими потребами та вста-
новлення психологічного кон-
такту у вихованні неповнолітніх 
з девіантною поведінкою. 

отримані авторами виснов-
ки є достатньо аргументовани-
ми, їх  достовірність зумовлена 
тим, що дослідження ґрунтуються 
на широкій джерельній базі, нор-
мативно-правових документах, 
використанні необхідної юридич-
ної правової літератури. викла-
дення матеріалів монографії 
характеризується логічністю, 
структура роботи в достатній мірі 
оптимальна, і в цілому досягаєть-
ся поставлена мета. 

представлений колективний 
науковий доробок відзначається 
своєю новизною та актуальністю. 
праця буде корисною для по-
дальшого розвитку системи прав 
і свобод дитини та удосконалення 
механізму їх забезпечення. 

Монограф ія  «Соц іально- 
правовий захист дітей в україні» 
є  системною науковою працею 
колективу авторів, яка розглядає 
цілий спектр актуальних про-
блем правового захисту дітей  
в україні.

 Ця праця представляє на-
уковий і практичний інтерес, 
стане корисною для науков-
ців, аспірантів, студентів та всіх,  
хто цікавиться означеною про-
блематикою, і може бути реко-
мендована до публікації.   
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призначення       

Призначення
  Швець Андрій Зеновійович  

начальник Головного слідчого управління
наказ МЮУ від 08.12.2017 №4893/к 

  Трохимчук Володимир Миколайович  

начальник Управління пенітенціарних інспекцій
наказ МЮУ від 22.11.2017 №4013/к

56 № 01(195) 2018 РОКУ

  Зайченко Юлія іванівна  

генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції
наказ МЮУ від 08.12.2017 №4892/к 

інформація надана Департаментом персоналу  
Міністерства юстиції України

  Власюк Владислав Вікторович   

генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності
наказ МЮУ від 04.12.2017 №4752/к

  Рудий сергій Анатолійович  

перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області 

наказ від 02.11.2017 №4289/к

  Лактін ілля сергійович  

заступник начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції у Харківській області 
наказ від 08.11.2017 №4345/кdpcoi.c
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З повагою  
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

ректора національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  
Почесного президента НАПрН України,  доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України, 

академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України,  
члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Тація Василя Яковича
13 січня

заступника керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Головного юридичного управління,  
доктора юридичних наук, заслуженого юриста України, члена редакційної колегії журналу  

«Бюлетень Міністерства юстиції» України»

Теплюка Михайла Олексійовича
15 січня

постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України,  
доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого юриста України,  

члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції» України»

селіванова Анатолія Олександровича
29 січня

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!

доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України, академіка НАПрН України,  
заслуженого діяча науки і техніки України, члена наукової ради журналу  

«Бюлетень Міністерства юстиції України»

Мамутова Валентина Карловича
30 січняdpcoi.c
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заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

Губченка сергія Михайловича
1 січня

директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз  
Міністерства юстиції України

Порошина Дмитра Юрійовича
3 січня

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Боднара Дениса Володимировича
10 січня

вітаємо
з Днем народження!

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції  
у Полтавській області

Бриндак Дар’ю Вікторівну
18 січня

вітаємо з днем народження       
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З повагою  
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ»,  

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області
Левченко ірину Василівну

28 січня

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

немцева Дмитра Геннадійовича
28 січня

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

Кашніковича Андрія Григоровича 
29 січня

вітаємо
з Днем народження!

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації  

Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

Залізнюка Валентина Валентиновича
23 січня

бюлетень міністерства юстиції україни
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директора Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Вербицьку Валентину Ришардівну

2 січня

директора Коростенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Орлюка сергія Антоновича 

4 січня

директора Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Кудрицьку Ольгу Ярославівну

18 січня 

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

Варфоломєєву Олену Вікторівну
16 січня 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
у Донецькій та Запорізькій областях

наливайка Павла івановича
14 січня 

вітаємо
з Днем народження наших колег!

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

Патєхіну Жанну Олександрівну
18 січня 

вітаємо з днем народження       
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директора Шосткинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Гудіму Миколу Васильовича

22 січня

начальника відділу забезпечення доступу до публічної інформації  
Координаційного центру з надання правової допомоги 

ільчук Руслану Ростиславівну
22 січня 

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

Кебу ірину Миколаївну
23 січня

начальника управління правового аналізу та експертизи  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Мередову Ганну хаджикуліївну 
26 січня 

 заступника директора Маріупольського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 савицького Олександра Мар’яновича
29 січня

З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

вітаємо
з Днем народження наших колег!
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  наказ від 01.12.2017 № 3841/5  

Про затвердження Порядку підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам установ  
виконання покарань та слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби 

України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці,  
пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах

Дата та номер державної реєстрації 04.12.2017 № 1462/31330

  наказ від 04.12.2017 № 3851/5  

Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Дата та номер державної реєстрації 05.12.2017 № 1469/31337

  наказ від 06.12.2017 № 3888/5  

Про затвердження Типової форми контракту про здобуття освіти у закладах вищої освіти,  
які здійснюють підготовку фахівців для потреб Міністерства юстиції України

Дата та номер державної реєстрації 11.12.2017 № 1490/31358

  наказ від 08.12.2017 № 3925/5  

Про внесення змін до Порядку проведення рецензування висновків  
судових експертів та висновків експертних досліджень

Дата та номер державної реєстрації 11.12.2017 № 1491/31359

ПеРеЛіК
нормативно-правових актів 

Міністерства юстиції України, 
виданих у грудні 2017 року

ПеРеЛіК наказів Міністерства юстиції України       
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Управління систематизації законодавства та координації правової роботи  
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,  

тел. (044) 279-68-58

  наказ від 11.12.2017 № 3947/5  

Про затвердження Змін до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу
Дата та номер державної реєстрації 12.12.2017 № 1498/31366

  наказ від 18.12.2017 № 4057/5  

Про затвердження Змін до Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу  
Державної кримінально-виконавчої служби України

Дата та номер державної реєстрації 22.12.2017 № 1555/31423

  наказ від 20.12.2017 № 4113/5/1680  

Про внесення зміни до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі
Дата та номер державної реєстрації 22.12.2017 № 1556/31424

  наказ від 21.12.2017 № 4125/5  

Про затвердження Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному,  
адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі

Дата та номер державної реєстрації 22.12.2017 № 1554/31422

ПеРеЛіК
нормативно-правових актів 

Міністерства юстиції України, 
виданих у грудні 2017 року
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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 напів жирним 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, видав-
ництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, російською, англійсь-
кою 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 прото-

колу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
••  особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, науко-

вого 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 надсилають ся 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 до відка – doc).
редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхи-

лення статей. викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.
За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.

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