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лист редактора

я к  з а в ж д и ,  
наприк інц і  зими  
виходить з друку 
другий номер нашо-
го видання. на цей 
раз його актуальною 
темою  стали центри 
надання адміністра-
тивних послуг, які 
створені органами 
місцевого самовря-
дування та місцеви-
ми державними адмі-
ністраціями. автор  
матеріалу – голова всеукраїнської асо-
ціації адміністративних послуг, директор 
департаменту надання адміністративних 
послуг виконавчого органу київської 
міської ради н. Шамрай. 

також у цьому номері  подані підсум-
ки роботи Мін’юсту  за минулий рік, ін-
формація про відкриття нового call-цен-
тру Міністерства юстиції і про засідання  
розширеної  колегії Міністерства освіти 
і науки україни, де було визначено пріо-
ритетні напрями змін у вищій освіті.

п р о п о н у є м о 
прочитати інтерв’ю 
з  новопризначе -
ним заступником 
Мін істра  юстиц і ї 
україни С.  глущен-
ко, яка  розповідає 
про  своє бачення 
розвитку юстиці ї 
у майбутньому.

«незалежна юри-
дична консультація» 
присвячена рефор-
муванню у сфері дер-

жавної реєстрації актів цивільного стану.
до наукової частини журналу ввійшли 

статті з теорії та історії держави і права, 
кримінології, кримінального права і про-
цесу, в яких розглядаються  категорія 
«правова суб’єктність», соціальна основа 
злочинності, особливості системи вико-
нання покарань королівства данія тощо. 

довгождана весна вже на порозі, і хай 
вона принесе радість, здійснення мрій 
і віру у власні сили, адже справжній шлях – 
той, який пролягає «через терни – до зірок».

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

om.ua
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тема номера   

ЦНАПи як система 
платформ  

для максимального спрощення 
надання послуг громадянам

Н. В. Шамрай   
голова Всеукраїнської асоціації центрів  
надання адміністративних послуг,  
директор Департаменту надання 
адміністративних послуг виконавчого органу 
Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації), 
кандидат наук з державного управління

Станом на кінець 2017 року в Україні функціонує 746 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП),  
а саме: 278 – створено органами місцевого самоврядування (у тому числі 41 територіальний підрозділ),  

468 – створено місцевими державними адміністраціями. Окрім того, 43 віддалених місця  
для роботи адміністраторів ЦНАП створено органами місцевого самоврядування.
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реформування системи надан-
ня адміністративних послуг розпо-
чалось у 2006 році з прийняттям 
Закону україни «про дозвільну си-
стему у сфері господарської діяль-
ності» та  зі  створенням перших 
дозвільних центрів, де підприєм-
ці отримали можливість в одному 
місці оформити потрібні для ве-
дення господарської діяльності 
документи дозвільного характеру.

після прийнят тя 6  верес-
ня 2012  року Закону україни 
«про  адмі ністративні послуги» 
на базі дозвільних центрів було 
створено Цнап, де в комфортних 
та зручних умовах послуги можуть 
отримати вже не тільки представ-
ники бізнесу, а й громадяни. 

основними позитивними до-
сягненнями реформи системи 
надання адміністративних послуг 
можна вважати:

• заборону вимагати від суб’єк-
та звернення документи та інфор-
мацію, не передбачені чинним за-
конодавством;

• отримання документів або 
інформації, що перебувають у во-
лодінні суб’єкта надання адмі-
ністративних послуг або у володін-
ні державних та інших органів, 
установ та організацій, не від за-

явника, а шляхом взаємодії чинов-
ників між собою;

• впорядкування внутрішніх 
процедур надання адміністратив-
них послуг (через запровадження 
технологічних карток) та надання 
вичерпної інформації заявникам 
(через встановлений обов’язок 
широкого інформування та запро-
вадження інформаційних карток 
адміністративних послуг);

• введення уніфікованого по-
няття «адміністративний збір» 
як єдиної плати за платні адмі-
ністративні послуги;

• зручний для суб’єктів звернень 
графік прийому (у Цнап, утворених 
при виконавчих органах міських 
рад міст, що є адміністративни-
ми центрами областей, ар крим, 
а також при київській, Севастополь-
ській міських та район них у містах 
києві та Севастополі державних 
адміністраціях, – не менше шести 
днів на  тиждень та  семи годин 
на день, в інших Цнап – не менше 
п’яти днів на тиждень та семи годин 
на  день; прийом здійснюється 
без перерви на обід та не менше  
одного дня на тиждень до двадця-
тої години).

надання адміністративних 
послуг громадянам на високому 

європейському рівні є одним 
із  найголовніших пріоритетів 
як державної, так і місцевої влади. 
 основні переваги  
функціонування цнап:

•  чітко встановлений та зруч-
ний графік роботи;

•  швидкість, зручність і  ком-
форт;

•  відкритий робочий простір 
у  форматі «open-space», 
де забезпечується обслугову-
вання заявників (кабінетно- 
коридорна система, коли лю-
дина, знаходячись наодинці 
з  чиновником, може легко 
домовитись з ним та дати ха-
бара, відходить у минуле); 

•  зручності для людей з обме-
женими можливостями;

• системи електронної черги;
• ведення відео та аудіо запису;
•  у 99% випадків документи 

передаються на опрацюван-
ня в back office, що виклю-
чає корупцію, адже виникає 
бар’єр в особі адміністратора 
між заявником та суб’єктом 
надання адміністративної по-
слуги, який приймає рішення;

•  інтегрований офіс для отри-
мання усіх видів послуг (одне 
звернення для вирішення 

За 2017 рік 
 в Україні створено  

та розпочали роботу  

64 нових ЦНАП,  
у тому числі  

50 
в об’єднаних  

територіальних громадах. 

Створення центрів надання адміністративних послуг 
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декількох питань, мінімаліза-
ція кількості звернень тощо);

•  повноцінне інформування 
про адміністративні послуги 
(контактний телефон, сайт, ін-
формаційні кіоски та інфор-
маційне табло в Цнап).

З метою реалізації політики децентралізації 
та передачі повноважень органам місцевого са-
моврядування, спрощення доступу громадян до 
отримання адмі ністративних послуг, підвищення 
зручності їх отримання та покращення якості їх на-
дання, наприкінці 2015  року верховною радою 
україни прийнято ряд законодавчих актів віднос-
но делегування на місцевий рівень повноважень 
щодо надання адмі ністративних послуг у сферах: 
реєстрації місця проживання/перебування фі-
зичних осіб; державної реєстрації речових прав  
на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстра-
ції юридичних осіб та  фізичних осіб-підприєм-

у своїй роботі Цнап керуються 
Єдиними вимогами (стандартами) 
до якості обслуговування відвіду-
вачів, розробленими Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
україни. основна увага в усіх цен-
трах приділяється 6-ти основним 

персональним стандартам якісного 
обслуговування: привітність, ком-
петентність, зовнішній вигляд і стан 
корпоративного одягу, індивіду-
альний підхід, коректна поведінка 
у нестандартних ситуаціях, акурат-
ність і точність при обслуговуванні.

Децентралізація

ців; надання відомостей з державного земельного  
кадастру.

після отримання повноважень у органів місцево-
го самоврядування з’явилась можливість забезпечити 
якісне та швидке надання найбільш масових адмі-
ністративних послуг.

повноваження щодо надання адміністративних по-
слуг у сфері державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно і державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців отримали також акреди-
товані суб’єкти й нотаріуси. але надходження до бюд-
жетів від здійснення ними зазначеної діяльності є знач-
но меншими, ніж надходження, які забезпечують Цнап. 

Більше 90% Цнап має до-
ступ до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань і державного реєстру 

60% коштів адміністративного збору залишається  
у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів 

на їх утримання, до бюджетів сплачується 40% 
отриманих коштів; натомість ЦНАП  

забезпечують 100% надходження коштів до бюджетів.

За 2017 рік до загального фонду державного бюджету України надійшло 2 842,7 млн грн від плати  
за надання адміністративних послуг. Надходження до спеціального фонду державного бюджету України 
 за цей же період склали 484,5 млн грн. Найбільшу кількість надходжень забезпечує місто Київ:  
2 256 млн грн – до загального фонду та 78,3 млн грн – до спеціального фонду державного бюджету України.

речових прав на нерухоме майно 
(90,7% та 91% відповідно). 

Залежно від регіону, через 
Цнап можна отримати більше 
300 різних видів адміністратив-

них послуг. наприклад, одним 
із основних напрямків діяльності 
київської міської влади є вста-
новлення єдиного підходу до на-
дання адмі ністративних послуг, 

кошти з місцевих бюджетів, отримані за надан-
ня адміністративних послуг, дають змогу не тіль-
ки розвивати відповідну територіальну громаду,  
а й дозволяють Цнап підвищувати якість обслуго-
вування, облаштовувати додаткові сервіси для за-
явників, утримувати архіви та картотеки (до яких 
направляють на зберігання опрацьовані докумен-
ти щодо надання деяких адміністративних послуг  
нотаріуси та акредитовані суб’єкти).

Адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП

У 2017 році через ЦНАП надано 11 млн послуг. В середньому щодня через ЦНАП надається 40 тис. послуг. 
Порівняно з 2016 роком динаміка збільшення надання послуг через ЦНАП у 2017 році становить 33%.
dpcoi.c

om.ua



09

бюлетень міністерства юстиції україни

підвищення рівня їх якості та до-
ступності для  громадян. у місті 
києві через міський Цнап на-
дається 99 адмі ністративних по-
слуг, а через район ні – 151 послу-
га (за рахунок надання можливості 
заявникам отримати послуги місь-
кого рівня в районних Цнап). 

на виконання вимог Зако-
ну україни «про внесення змін 
до  деяких законодавчих актів 
україни щодо документів, що під-
тверджують громадянство україни,  
посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус, спрямованих на лібе-
ралізацію Європейським Союзом 
візового режиму для україни» 
в усіх Цнап м. києва за кошти місь-
кого бюджету облаштовано робочі 

місця та  забезпечено надання 
адмі ністративних послуг з оформ-
лення і видачі паспорта громадя-
нина україни для виїзду за кордон 
та паспорта громадянина україни  
у формі ID-картки.

У 2017 році через інформа-
ційну систему «офіційний веб- 
портал адміністративних послуг 
міста києва» (http://ac.dozvil-
kiev.gov.ua/):

• зареєстровано 6 514 «осо-
бистих кабінетів» заявників;

• надано 2 848 послуг в елект-
ронному вигляді;

• надано 1 233 електронних 
консультацій;

• надіслано 519 943 sms-пові-
домлень заявникам щодо отри-
мання оригіналу документа;

• зареєстровано в електронній 
черзі 15 666 попередніх записів 
на  прийом до Цнап на певну  
дату та час.

на виконання вимог чинного 
законодавства у сфері децен-
тралізації:

• всі районні в місті києві 
державні адміністрації забезпе-
чили здійснення повноважень 
у сфері реєстрації місця про-
живання/перебування особи  
(з 4.04.2016 р.);

• виконавчим органом київсь-
кої міської ради (київською місь-

кою державною адміністрацією) 
та районними в місті києві дер-
жавними адміністраціями здійс-
нюються повноваження у сферах 
державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень, державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців (з 4.05.2016 р.).

У місті києві було здійснено 
низку заходів, які сприяли підви-
щенню якості надання адміністра-
тивних послуг, спрощенню та 
оптимізації процедур надання, 
а також зручності їх отри мання 
громадянами:

•  запущено  реєстрац ію 
на прийом до будь-якого Цнап 
через офіційний веб-портал 
адміністративних послуг міста 
києва; 

• у структурі департаменту 
(Центру) створено відділ мобіль-
ного реагування, що складається 
з 50 адміністраторів;

• в усіх районах міста києва 
розпочато роботу у форматі 
«open-space»;

• забезпечено додаткові 
зручності для відвідувачів (умови 
для осіб з особливими потреба-
ми; дитячі кімнати і кімнати ма-
тері та дитини; доступ до Інтер-
нету (Wi-Fi); платіжні термінали;  
надання низки супутніх послуг);

Станом на кінець 2017 року 
у місті Києві функціонує 14 ЦНАП:  

1 міський, 10 районних центрів  
та 3 територіальні підрозділи. 

Загалом, у 2017 році ЦНАП 
міста Києва надано 927,4 тис. 

адміністративних послуг  
(що на 45,2% більше  

ніж у 2016 році).
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як в україні, так і в місті києві, продовжується ро-
бота щодо реформування сфери надання адміністра-
тивних послуг у напрямку спрощення процедури 
отримання адміністративних послуг, поліпшення 
якості їх надання, організації їх надання у найкорот-
ший строк та за мінімальної кількості відвідувань 
суб’єктів звернень. одним із найголовніших пріори-
тетів є перехід до надання максимальної кількості 
адміністративних послуг заявникам в електронному 
вигляді, що взагалі виключить необхідність відвіду-
вання Цнап.

станом на кінець 2017 – початок 2018 років 
проводиться робота щодо запровадження надан-
ня через цнап адміністративних послуг, визначе-
них розпорядженням кабінету міністрів України 
від 16.05.2014 р. № 523-р «деякі питання надання 

• Цнап оснащено новітнім 
обладнанням і сучасними елект-
ронними системами (в  тому 
числі керування електронною 
чергою, електронний документо - 
обіг тощо);

• запроваджено sms-інформу-
вання заявників про стан розгля-
ду справи;

• в усіх Цнап облаштова-
но зону самообслуговування, 
де  заявники можуть скориста-
тися комп’ютером, відсканувати 
документи або зробити їх копії, 
роздрукувати та заповнити заяву 
тощо;

• в Цнап міста києва збіль-
шено кількість годин прийому до-

кументів з оформлення та видачі 
паспорта громадянина україни 
у  формі ID-картки та паспорта 
громадянина україни для  виїз-
ду за кордон (понеділок-четвер: 
09.00-20.00, п’ятниця: 09.00-16.45, 
субота: 09.00-16.00);

• запроваджено відображен-
ня на офіційному веб-порталі 
адмі ністративних послуг міста 
києва стану електронної черги 
в он-лайн режимі щодо надання 
адміністративних послуг з оформ-
лення паспорта громадянина 
україни для виїзду за кордон 
та паспорта громадянина україни 
у формі ID-картки;

• створено Call-центр;

• проводиться анонімне анке-
тування для вивчення думки 
заявників щодо рівня задово-
леності отриманими послугами, 
дотримання процедур їх надан-
ня (через інформаційні кіоски, 
на офіційному веб-порталі адмі-
ністративних послуг міста києва 
та  на  сторінці департаменту  
(Центру) у Facebook);

• для забезпечення відповід-
ності соціальним і діловим стан-
дартам у зовнішньому вигляді 
працівників для адміністраторів 
Цнап, при  виконанні  ними 
службових обов’язків, запровад-
жено формений одяг та  знаки  
розрізнення. 

Перспективи 

З усього наведеного вище можна зробити висновок,  
що подальший розвиток ЦНАП тісно пов’язаний з:

✓ дотриманням клієнтоорієнтованого підходу;
✓ постійним підвищенням якості обслуговування відвідувачів;
✓ оптимізацією процедур надання адміністративних послуг;
✓ впровадженням додаткових сервісів;
✓ автоматизацією процесів надання адміністративних послуг;
✓ постійним підвищенням кваліфікації працівників.

адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг», 
а саме:

послуг Міністерства юстиції України:
– державна реєстрація громадських формувань 

(постійно діючих третейських судів; структурних ут-
ворень політичних партій; відокремлених підрозділів 
іноземних неурядових організацій, представництв, 
філій іноземних благодійних організацій; символіки, 
підтвердження всеукраїнського статусу громадських 
об’єднань);

– державна реєстрація актів цивільного стану;
послуг Міністерства внутрішніх справ України:
– державна реєстрація (перереєстрація, зняття 

з обліку) транспортних засобів;
– видача (обмін) посвідчень водія.   
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сучасна
юстиція
україни

новини 
•

досягнення
•

Міжнародне співробітництво
•

У фокусі юстиції
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Мін’юст:  
підсумки роботи  

у 2017 році 
Міністр юстиції України Павло Петренко, перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька, 

заступники Міністра юстиції Олена Сукманова та Світлана Глущенко, а також керівник  
Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк взяли участь у прес-конференції,  

в ході якої поінформували ЗМІ та громадськість про результати роботи Міністерства юстиції у 2017 році.

За словами очільника Мін’ю-
сту, головними напрямками робо-
ти відомства минулого року стали 
захист прав громадян та бізнесу, 
а також розвиток сучасних сервісів. 
Зокрема, було завершено розбудо-
ву повноцінної системи безоплат-
ної правової допомоги, яку визна-
но однією з найкращих у світі.

«нині в усіх куточках країни діє 
551 точка доступу до без оплатної 
правової  допомоги . Майже 
880 тисяч українців звернулися 
до наших центрів та бюро за до-
помогою чи телефоном єдиного 
контакт-центру за консультацією. 
Сьогодні майже 8 000 000 україн-
ців мають право на отримання без-

оплатної правової допомоги», – 
зазначив павло петренко.

так само минулого року стар-
тував загальнонаціональний 
просвітницький проект «я МаЮ 
право!», який має кардинально 
змінити відносини громадянина 
та держави, навчити українців за-
хищати свої права.
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важливою складовою проек-
ту «я МаЮ право!» став запуск 
низки ініціатив, найбільш ваго-
мими з яких є #агрорейдериСтоп, 
#МаскиШоуСтоп, #чужихдітейне-
буває та #хабарЗанавчанняСтоп.

«про важливість цього проекту 
свідчить той факт, що 2018 рік ука-
зом президента оголошено роком 
реалізації проекту в україні», – 
додав Міністр юстиції. він також 
звернув увагу на подальший ро-
звиток проектів Міністерства юсти-
ції «Шлюб за добу» та «отримання 
свідоцтва про народження дитини 
безпосередньо у пологовому».

«Минулого року ми забез-
печили батьків новонародже-
них повним пакетом послуг, які 
можна отримати, не виходячи 
з медичної установи. окрім без-
посередньо отримання свідоцтва, 
це і реєстрація місця проживання 
новонародженого, і оформлення 
державної допомоги при народ-
женні дитини онлайн. фактично, 
нині видано за  сучасною євро-
пейською процедурою 250 тисяч 
свідоцтв про народження та про-
ведено 40 тисяч реєстрацій», – 
поінформував присутніх Міністр 
юстиції павло петренко.

у 2017 році розпочато реаліза-
цію реформи виконання судових 
рішень та запущено інститут при-
ватних виконавців. на  сьогодні 
вже більше 1000 осіб подали заяв-
ки на навчання, з яких склали іспит 
та почали працювати 80 приват-
них виконавців. Завдяки запровад-
женню змін, частка виконаних су-
дових рішень збільшилась до 18%.

павло петренко також поін-
формував присутніх про ключові 
напрямки роботи міністерства 
у 2018 році, серед яких – якісна 
еволюція системи виконання су-
дових рішень, подальший розви-
ток онлайн сервісів Мін’юсту та ре-
алізація загальнонаціонального  
проекту «я МаЮ право!»

Серед досягнень Міністерства 
юстиції перший заступник Міністра 
юстиції наталія Бернацька виокре-

мила участь відомства у пілотному 
проекті з реформування системи 
органів виконавчої влади та ство-
рення двох нових директоратів 
Мін’юсту.

«Мін’юст став одним з 10 мі-
ністерств, де запроваджено пілот-
ний проект в рамках реформи 
державного управління кабміну. 
Ми провели прозорі та повністю 
відкриті конкурси, в ході яких було 
відібрано керівників та співробіт-
ників директоратів. Завдяки кон-
курсу ми змогли обрати найкращих 
і найбільш вмотивованих претен-
дентів, багато з яких мають західну 
освіту та досвід роботи за кордо-
ном», – сказала перший заступник 
Міністра юстиції. За  її  словами, 
саме цього року систему електрон-
них торгів OpenMarket переведено 
на найбільш захищену технологію 
збереження даних Blockchain. 
незабаром ця технологія викори-
стовуватиметься в усіх державних 
базах даних. вона також зауважи-
ла, що Мін’юст продовжує війну 
з агресором на міжнародному пра-
вовому фронті.

«протягом 2014-2017  років 
підготовлено та направлено до 
Євро пейського суду з прав людини 
5 міждержавних заяв проти росії. 
Цього року ми подали багатотомні 
пакети доказів у двох справах. 
нині очікуємо на графік проведен-
ня слухань та готуємо матеріали  
за іншими заявами», – зауважила 
наталія Бернацька.

Заступник Міністра юсти-
ції олена Сукманова зазначила, 

що  антирейдерські агроштаби, 
які за ініціативи Мін’юсту працю-
вали по всій україні, стали прикла-
дом ефективної взаємодії різних 
органів влади у спільній справі – 
протидії рейдерству.

«на «гарячу лінію» агроштабів 
надійшло 615 дзвінків. Штаби роз-
глянули   звернення громадян із за-
гальних питань та 136 звернень 
з питань з ознаками рейдерства. 
найголовніше – проти агрорей-
дерів порушено 17 кримінальних 
справ», – наголосила олена Сук-
манова.

як повідомив керівник коор-
динаційного центру з надання 
правової допомоги олексій Бонюк, 
у 2017 році до системи безоплат-
ної правової допомоги звернулося 
в понад півтора рази більше гро-
мадян, ніж у попередньому році. 
За його словами, це свідчить про 
запит громадян на таку допомо-
гу, а також про довіру до системи 
з їх сторони.

«Серед пріоритетів нашої робо-
ти у нинішньому році – посилення 
правових можливостей громад, 
а також підвищення якості надан-
ня безоплатної правової допомо-
ги. Зокрема, через удосконалення 
діючої системи управління якістю, 
запровадження офісів громадсь-
кого захисника та інституту на-
ставництва, і відкриття сучасних 
комунікативних платформ у 5-ти 
найбільших містах. наша мета – 
забезпечити якісні послуги пра-
вової допомоги усім, хто її потре-
бує», – зазначив олексій Бонюк.   
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лілія Гриневич:  
«Головна мета реформування 

системи вищої освіти –  
забезпечення її якості»

26 січня відбулася розширена Колегія Міністерства освіти і науки України,  
на якій профільний Mіністр Лілія Гриневич визначила пріоритетні напрями змін  

у вищій освіті на 2018-2019 роки. Зокрема, Mіністр освіти і науки наголосила на тому,  
що прийнятий у 2014-му році Закон України «Про вищу освіту» запровадив багато потрібних новацій,  

але сьогодні він уже застарів та потребує змін. 
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«Закон відкрив багато нових можливостей для 
системи. але, як виявилося, не всі університети були 
готові до переходу від прямого контролю держави 
до практики незалежної експертної оцінки їхньої 
діяльності, до конкурентного розподілу держзамов-
лення», – розповіла лілія гриневич.

а, отже, сьогодні серед головних завдань вищої 
освіти йдеться про:

–  створення концепції правничої освіти, зокре-
ма, у 2019 році має бути розроблена «Стратегія 
вищої освіти до 2025 року»; 

–  механізм змін та розбудову внутрішніх систем 
забезпечення якості відповідно до вимог євро-
пейських стандартів та рекомендацій;

–  модернізацію змісту освіти та структури освіт-
ніх програм, приведення їх у відповідність 
до нових стандартів;

–  інтеграцію до європейського простору вищої 
освіти і науки дослідження;

–  формування принципу прозорості у  вищій 
освіті;

–  дебюрократизацію на рівні закладу вищої 
освіти, зокрема, скорочення кількості обов’яз-
кових документів та формування мінімальних 
і  раціональних вимог до  внутрішніх доку-
ментів;

–  видимі зрушення у підготовці наукових кадрів, 
зокрема, у вимогах до дисертацій на здобуття 
наукових ступенів;

– формування системи освіти впродовж життя;
–  академічну доброчесність як назрілу лінію за-

безпечення якості у вищій освіті. університети 
мають перебудувати внутрішню роботу від-
повідно до викликів часу, інакше продовжать 
втрачати студентів.

Щодо фінансування науки лілія гриневич зазна-
чила, що базове фінансування на науку отримають 
лише найкращі наукові напрями у вишах: «розвиток 
науки в університетах є суміжним питанням до за-
безпечення якості вищої освіти. І одне з рішень пер-
шого засідання нацради з питань розвитку науки 
і технологій якраз і полягає в тому, що в 2018 році 
Мон разом із нашою радою проректорів з науко-
вої роботи розроблятиме відповідний акт кабміну 
про базове наукове фінансування для універси-
тетів. Це фінансування, звичайно, розподілятиметь-
ся за певними принципами. Його отримають кращі 
університети, які доведуть свою спроможність здій-
снювати наукові дослідження на високому рівні».

передбачається, що базове фінансування універ-
ситетської науки розподілятиметься за результа-
тами атестації, яке розпочнеться вже цього року.  
І тестуватиметься не окремий виш, а наукові на-
прями у ньому. нацрада з питань розвитку науки  

і технологій схвалила проект порядку державної 
атестації закладів вищої освіти у частині провад-
ження ними наукової (науково-технічної) діяль-
ності. За підсумками оцінки науковий напрям 
університету відноситимуть до однієї з  3  груп:  
а – лідери, яким базове фінансування належить 
пріоритетно; Б – середнього рівня, які отримува-
тимуть базове фінансування за наявності коштів;  
в – ті, які мають значення насамперед для навчаль-
ної роботи університету, а відтак на базове фінан-
сування претендувати не можуть.

«чим ми можемо привабити студентів, зупинити 
їх відтік… це тільки якістю вищої освіти, яка зростає, 
вищої освіти, яка спрямована на очікування ринку 
праці, на випередження. Сьогодні весь світ, коли го-
ворить про вищу освіту, говорить про необхідність 
формування загальних компетентностей, готов-
ність до тих викликів, які можуть з’явитися через 3, 
5 та 10 років», – резюмувала свій виступ Mіністр 
освіти і науки.    

Водночас усі ці групи завжди матимуть змогу 
претендувати на конкурсне фінансування.
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Відкрито 
новий call-центр Міністерства юстиції 
31 січня Міністр юстиції України Павло Петренко та директор Місії Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц дали старт роботі call-центру Міністерства юстиції.

Сa l l -центр  працюватиме 
на базі нового відкритого офісу, 
обладнаного за підтримки USAID, 
який також забезпечуватиме мож-
ливість особистого прийому гро-
мадян фахівцями та керівництвом 
міністерства.

«у своїй роботі ми керуємося 
простою філософією – чиновник 
є найманим працівником, зарплату 
якому платять зі своїх податків всі 
громадяни. Саме тому кожен кон-
кретний державний службовець 
і всі держоргани загалом мають 
працювати на громадян, надава-
ти їм допомогу у всіх необхідних 
життєвих ситуаціях. Ми поставили 
перед собою мету – забезпечи-
ти українців зручними сервісами. 
Сьогодні ми робимо ще один крок 
у цьому напрямку та офіційно від-
криваємо сall-центр Міністерства 
юстиції», – наголосив очільник 

Мін’юсту. до створення повноцін-
ного сall-центру в міністерстві 
працювали окремі гарячі лінії 
за різними напрямками. фактич-
но громадяни не мали єдиної лінії, 
куди можна було б звернутися 
з будь-якого питання, і де б кожно-
му допомогли спеціалісти Мін’юсту.

павло петренко зауважив, 
що  центр працює у тестовому 
режимі з  липня минулого року. 
За  цей  час його співробітники 
прийняли понад 21 тис. звернень, 
серед яких понад 18 тис. дзвінків, 
1,4  тис.  електронних звернень 
та 1,8 тис. скарг.

«Щоденно спеціалісти центру 
опрацьовують понад 150 звернень. 
отримати консультацію, залиши-
ти звернення чи скаргу можна, 
зателефонувавши на багатока-
нальний номер 0  (44) 364 23 93 
або надіславши листа на електрон-

ну пошту callcentre@minjust.gov.
ua. переконаний, відкриття цього 
центру зробить юстицію ще ближ-
чою до українців», – резюмував 
очільник Мін’юсту.

Сюзан фрітц у свою чергу 
зазначила: «Ми вітаємо те, що Мі-
ністерство юстиції визнає пріори-
тетом надання громадянам доступ-
них та орієнтованих на клієнтів 
адміністративних послуг. USAID 
також приємно надати допомо-
гу у створенні цього call-центру, 
щоб забезпечити доступ грома-
дян україни до публічної інфор-
мації про послуги в сфері юстиції 
та швидке реагування на їх потре-
би у доступі до правосуддя. Сполу-
чені Штати очікують на продовжен-
ня реформ послуг в сфері юстиції 
відповідно до потреб українців. 
USAID і  надалі підтримуватиме 
Мін’юст у цій важливій справі».   
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«юстиція має бути 
відкрита, доступна і, 
головне – небайдужа»,  –

Світлана Глущенко.

Пропонуємо інтерв’ю зі Світланою Володимирівною Глущенко,  
новопризначеним заступником Міністра юстиції України.
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Нещодавно Вас було 
призначено заступником 
Міністра юстиції України. 
Якими напрямами роботи 
Міністерства  
Ви будете опікуватися?

так, фактично вже минуло 
майже півтора місяця, як я вико-
ную обов’язки на посаді заступни-
ка Міністра юстиції. департаменти, 
роботу яких я курую, опікуються 
питаннями правосуддя, націо-
нальної безпеки, реєстрації зако-
нодавчих і нормативних актів, си-
стематизації законодавства. крім 
цього, нині я залучена до форму-
вання концепції еволюції системи 
органів виконавчої служби, яка 
має надзвичайне значення для 
подальшого розвитку цієї служ-
би та  успіху судової реформи 
загалом. перший напрям (право-
суддя) мені знайомий, оскільки 
я тривалий час працювала в су-
довій системі, пройшовши шлях 
від секретаря судового засідання 
до директора департаменту суду 
касаційної інстанції. разом з тим 
формування і реалізація правової 
політики, зокрема, у сфері право-
суддя, включає в себе пошук ком-
плексних і системних рішень, тому 
сьогоднішня робота є набагато 
складнішою, проте дуже цікавою. 
тому наявний професійний інте-
рес виступає для мене потужною 
рушійною силою. 

Знаєте, посада заступника 
Міністра юстиції – це серйоз-
ний професійний виклик і  від-
повідальний етап у житті. чи все 
одразу вдається? Звичайно, що ні, 
буду відверта. але кожен робочий 
день ще більше цементує моє ба-
жання максимально віддаватись 
спільній справі на шляху до за-
кріплення в україні європейських 
стандартів життя. окрім  цього, 
сьогоднішня команда Мін’ю-
сту – це професійна група людей, 
яка націлена на оперативне реа-
гування щодо існуючих у суспіль-
стві негативних факторів. І це нам 

вдається, оскільки Міністерство 
ініціює, розробляє дуже важливі 
для країни соціальні законодавчі 
пакети, як-то, щодо агрорейдер-
ства, захисту бізнесу, несплати 
аліментів, невиплати заробітної 
плати, забезпечення виконання 
рішення суду тощо. І ці інструмен-
ти вже почали працювати, даючи 
реальні позитивні зрушення. Саме 
це і розправляє крила, надає 
мені сили, впевненості, а голов-
не, – віри у правильність обраних 
нашою командою пріоритетів.

Наша традиція – 
знайомити читачів  
з новими обличчями 
Міністерства юстиції 
України. Розкажіть  
про Ваші особисті 
досягнення (освіта, наука,  
професійна діяльність).

Знаєте, я не дуже люблю пе-
рераховувати свої професійні 
досягнення, вони для мене скорі-
ше є здобутками самореалізації, 
хоча певний багаж на сьогод-
ні за  плечима маю. як показує 
життя, професійні досягнення 
не є сталою категорією, адже світ 
нестримно розвивається інтелек-
туально, технічно, інформаційно. 
те,  що  років десять тому було 
недосяжним, наразі не викликає 
жодного подиву. І це насправді 
дуже радує. Сьогоднішній тренд – 
це розум, креативність, лояльність 
до змін, лідерство та харизматич-
ність. Саме ці досягнення є цін-
ними, а не факти з біографічної 
довідки. тому я на сьогодні пе-
ребуваю у  процесі досягнення 
професійних успіхів. І не планую  
зупинятись. 

в од н о ч а с , в і д п о в і д а ю ч и 
на запитання, коротко розповім 
про себе. вищу освіту я здобула 
в україні. Спочатку закінчила сто-
личний педагогічний університет, 
а тому маю всі підстави викладати 
у школі історію та правознавство. 
після цього отримала диплом 

юриста. працюючи у верховному 
Суді україни, захистила канди-
датську дисертацію, присвячену 
проблемам забезпечення права 
на касаційне оскарження судо-
вих рішень, а у 2015 році – док-
торську за напрямом судоустрою. 
одинадцять років життя присвя-
тила роботі в апараті судів, сто-
яла у витоків утворення вищого 
спеціалізованого суду україни 
з розгляду цивільних і криміналь-
них справ та за іронією долі 
у минулому році разом зі своїми 
колегами з цього суду забезпе-
чувала підготовку до припинен-
ня його діяльності та ліквідації. 
на  сьогодні цей суд, як і  вер-
ховний Суд україни та інші вищі 
спеціалізовані суди, перебувають 
у ліквідаційній процедурі. розпо-
чав роботу новий верховний 
Суд, судді якого вперше в історії 
україни обирались на конкурсній 
основі, а тому маємо великі надії,  
що стан здійснення правосуддя 
якісно покращиться. 

Яким Ви бачите  
розвиток юстиції  
у майбутньому?

Юстиція має забезпечувати ба-
ланс у суспільстві, бути наскрізною, 
відкритою та зрозумілою для всіх. 
окрім цього, для її ефективного 
розвитку надзвичайно важливо 
своєчасно формулювати бачення, 
місію та цінності. Саме таку послі-
довність реформування сповідує 
у  своїй діяльності Міністерство 
юстиції, що дає можливість визна-
чити базові пріоритети та перелік 
тих завдань, які  необхідно ре-
алізувати із метою досягнення 
бажаного результату. Знаєте, ще 
мені дуже хочеться, щоб система 
юстиції розвивалась не у забю-
рократизованому середовищі, 
а через впровадження нових єв-
ропейських підходів. так і хочеть-
ся сказати, щоб ця реформа була 
творчою, як нормативно, так і ор-
ганізаційно. вже давно настав час 

dpcoi.c
om.ua



19

бюлетень міністерства юстиції україни

відійти від шаблонних уявлень 
про  трансформаційні проце-
си в державі, які простій людині 
ніколи не зрозуміти. навіть склад-
ні юридичні конструкції можна 
пояснити пересічному громадя-
нину, якщо це зробити людською 
мовою. І тоді матимемо динаміку 
поваги і  довіри до державних  
інституцій. 

як відомо, Міністерство про-
водить загальнонаціональну 
право просвітницьку роботу через 
проект «я маю право!», по країні 
працюють понад 500  пунктів 
з надання безоплатної правничої 
допомоги, запущено єдиний бага-
токанальний телефонний номер 
(call-центр), функціонує спрощена 
система онлайн-сервісів, реалізо-
вано реформу виконання судових 
рішень і запроваджено систему 
пробації в рамках реформи ме-
режі тюрем тощо. органи юстиції 
виходять на майданчики прямо-
го діалогу з громадянами через 
різні форми спілкування. Завдя-
ки цьому, нам відомо про всі про-
блеми, які є в суспільстві, і це дає 
поштовх до змін. тому саме такою 
має бути юстиція  – відкрита,  
доступна та, головне, небайдужа. 

Що необхідно  
для успішного  
проведення реформ 
(наприклад, судової)?

назву лише одну річ – це по-
вага до людської гідності. якщо 
її  немає, то будь-яка реформа 
втрачає свій сенс. Саме  тому 
принцип людиноцентризму має 
домінувати в основі будь-якої 
концепції, програми, стратегії. тоді 
пануватиме верховенство права, 
забезпечуватиметься стабільність 
і системність законодавства, фор-
муватиметься єдина та стала су-
дова практика. Звичайно, я зараз 
кажу про ідеал. разом  з  тим 
без  усвідомлення цього ідеалу, 
цієї філософії неможливо пере-
ходити до конкретики. 

Щодо  судово ї  реформи . 
я й досі маю переконання, що така 
реформа має проводитись «знизу 
до гори», або принаймні паралель-
но, щоб забезпечити послідовне 
утворення міцних системоутво-
рюючих зв’язків. хоча, безпереч-
но, система може запрацювати 
й у разі її трансформації у зво-
ротному напрямі. поясню свою 
позицію. право суддя, у  першу 
чергу, здійснюється судами пер-
шої інстанції, потім слово за апе-
ляційним судом. І  саме цей суд 
у більшості випадків має бути 
останньою інстанцією, тобто фак-
тично він і є фундаментом судової 
системи, а тому підлягає першо-
черговому реформуванню.

україна пішла іншим шляхом, 
який теж має логічне обґрунту-
вання та полягає в тому, що старт 
реформи розпочинається на рівні 
найвищого суду, висновки якого 
поступово змінюватимуть судову 
практику на місцях. І так в україні 
створюватиметься  справед -
ливий суд. Це теж правильно. 
але, як на мене, такий підхід мож-
ливий у разі готовності судів ниж-
чих рівнів сприймати оновлену си-
стему правосуддя як змістовно, так 
і організаційно. на сьогодні суди 
першої та апеляційної інстанцій 
перебувають у кадровому та ор-
ганізаційному колапсі, що пов’я-
зано із  недостатньою кількістю 
суддів, прийняттям нового проце-
суального законодавства, ліквіда-
цією судів, очікуванням кваліфіка-
ційного оцінювання, конкурсами  
до інших судів, маючи при цьому 
над звичайне навантаження . 
я не думаю, що у такому кліматі 
є бажання думати про якісні зміни  
у своїй роботі. 

разом з тим на сьогодні 
ми  спостерігаємо надзвичайну 
професійну активність окремих 
суддів першої та апеляційної  
інстанц ій , як і , незважаючи 
на ці об’єктивні проблеми, знахо-
дять силу і час комунікувати із су-

спільством, професійно й твор-
чо розвиватись. Саме за такими 
суддями майбутнє. разом з тим  
ще зарано робити загальні вис-
новки щодо реформи, але резю-
мую: цю реформу проводити було 
вкрай необхідно, є позитивні зру-
шення, є проблеми. тому роботи 
у всіх ще багато. 

Які новації Міністерство 
юстиції готує для громадян 
у новому році?

новації 2018 року в основному 
пов’язані із продовженням вже за-
початкованих Міністерством ре-
формаційних кроків. Можу поді-
литись тими ідеями, які закладені 
в еволюцію системи органів ви-
конавчого провадження, до роз-
робки якої я маю безпосереднє 
відношення. Це, в першу чергу, 
нововведення, що сприятимуть 
вирішенню проблеми неналеж-
ного рівня обслуговування гро-
мадян, які звертаються до органів 
двС, підвищенню професійності 
та  доброчесності виконавців, 
а також відкритості, прозорості 
та тісній внутрішній і зовнішній 
комунікаціям. для цього ми за-
вершуємо формування основних 
операційних завдань, реалізація 
яких, на нашу думку, покращить 
ефективність роботи виконав-
чої служби та  створить клімат 
для підвищення рівня суспільної 
довіри до двС, державних і при-
ватних ви конавців. 

І наостанок. У Вас є хобі?  
Що надає Вам  
натхнення і сил?

я люблю театр, фільми, книж-
ки, подорожі. Займаюсь спортом 
(на жаль, останнім часом не так 
часто). Інколи пишу вірші. Що дає 
мені натхнення і сили? Моя роди-
на і мої діти. коли важко, я при-
туляюсь до своїх дівчат, на вустах 
з’являється посмішка, а  відтак, 
сила, віра, натхнення, мотивація… 
ось мій секрет!   
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Незалежна юридична консультація

На сьогодні систему органів державної реєстрації актів цивільного стану  
становлять Міністерство юстиції України, відділи державної реєстрації актів цивільного стану  

його територіальних органів, які безпосередньо проводять державну реєстрацію народження  
фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом,  

зміни імені, смерті, та виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад, 
яким у встановленому законом порядку делеговано повноваження щодо державної реєстрації  

народження, шлюбу та смерті.

Реформування  
у сфері державної 
реєстрації актів 

цивільного стану

у попередні роки Міністерство 
юстиції одним із пріоритетних 
напрямів своєї роботи визначило 
впровадження концепції децен-
тралізації влади та забезпечення 
своєчасної передачі на місцевий 

рівень повноважень у сфері дер-
жавної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та бізнесу.

так, у 2015  році верховною 
радою прийнято законодавчі акти 
щодо децентралізації повнова-
жень з державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно та 
бізнесу.

у результаті проведеної робо-
ти у період з 1 січня 2016 року до 
30 квітня 2016 року функції ор-
ганів юстиції у зазначених сферах 
державної реєстрації були посту-
пово передані на місця, що до-
зволило максимально наблизити 
адміністративну послугу до її спо-
живача.

наступним необхідним кро-
ком в умовах державної політики 
щодо наближення до  громадян 
адміністративних послуг є пере-
дача органам місцевого самовря-
дування на місця повноважень 
у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану.

урядом схвалено та пода-
но на  розгляд верховної ради 
україни проект Закону україни 
«про  внесення змін до  Закону 
україни «про державну реєстра-
цію актів цивільного стану» та де-
яких інших законодавчих актів 
україни щодо децентралізації 
та наближення до громадян адмі-
ністративних послуг у сфері дер-

Н. І. Бернацька  
перший заступник Міністра юстиції України 

Міністерство юстиції України 
є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику  
у сфері державної реєстрації  

актів цивільного стану.dpcoi.c
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жавної реєстрації актів цивіль-
ного стану» (реєстр. № 6150 від 
28 лютого 2017 року), розробни-
ком якого є Міністерство юстиції.

проектом Закону пропонується:
– здійснити оптимальний 

розподіл повноважень між орга-
нами місцевого самоврядування 
та  органами виконавчої влади 
на  різних рівнях адміністра-
тивно-територіального устрою 
за  принципом децентралізації, 
значно розширивши повноважен-
ня виконавчих органів сільських, 
селищних та міських рад щодо 
надання адміністративних послуг 
у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану;

– скоротити строки розгляду 
заяв у відповідній сфері, запро-
вадити принцип екстериторіаль-
ності з прийому відповідних до-
кументів та можливість їх подання 
в електронній формі;

– визначити розмір адмі-
ністративного збору за надання 
послуг у сфері державної реєстра-
ції актів цивільного стану тощо.

Зазначені зміни дадуть мож-
ливість створити максимально 
зручні умови для отримання фі-
зичними особами адміністра-
тивних послуг у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану.

разом з тим за останні 2 роки 
у  сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану Міністер-
ством юстиції україни запровад-
жено нові сервіси для громадян 
для спрощення процедур надання 
послуг у відповідній сфері та на-
ближення їх до громадян.

так, з 20 липня 2015 року за-
проваджено пілотний проект, який 
дає змогу фізичним особам пода-

вати заяви до всіх відділів дер-
жавної реєстрації актів цивіль-
ного стану через мережу Інтернет 
з використанням веб-порталів 
«Звернення у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану» 
та «он-лайн будинок юстиції».

громадяни отримали змогу:  
– подавати заяви через ме-

режу Інтернет з використанням 
електронного цифрового підпису 
або звернення щодо формування 
таких заяв;

– зд ійснювати  поперед -
ній запис на відвідування від-
ділу державної реєстрації актів 
цивільного стану;

– сплачувати державне мито 
та плату за послугу в режимі он-
лайн.

З 20 листопада 2015 року ре-
алізовано електронний сервіс 
проставлення Міністерством 
юстиції україни апостиля на офі-
ційних документах, що видають-
ся органами юстиції та судами, 
а також на документах, що оформ-
ляються нотаріусами україни за 
допомогою програмних засобів 
ведення електронного реєстру 
апостилів.

на сьогодні такі документи 
до територіального органу Міні-
стерства юстиції (фронт-офісу) 
можна подати за місцем свого 
перебування у будь-якій області, 
без  потреби витрачати кошти 
і час на поїздку до києва.

Будь-яка особа за допомогою 
мережі Інтернет може безоплатно 
перевірити факт видачі апостиля 
у режимі он-лайн.

З  серпня 2015  року батьки 
отримали можливість оформити 
свідоцтво про народження своєї 

дитини безпосередньо в закладі 
охорони здоров’я, де приймались 
пологи. крім того, під час держав-
ної реєстрації народження дити-
ни відділи державної реєстрації 
актів цивільного стану здійснюють 
прийом документів для реєстрації 
місця проживання новонародже-
ної дитини для їх подальшого 
подання до органів реєстрації 
(у тому числі під час прийому до-
кументів про державну реєстра-
цію народження в закладах охо-
рони здоров’я).

З липня 2016  року запро-
ваджено пілотний проект щодо 
державної реєстрації шлюбу 
у  скорочені строки за обраним 
заявниками місцем, який спрямо-
ваний на забезпечення реалізації 
гарантованого державою права 
на шлюб. проект, яким охоплено 
58 населених пунктів, надав мож-
ливість:

– жінці та чоловіку зареєстру-
вати шлюб у визначені ними стро-
ки та бажаний час за обраним 
ними місцем;

– отримати послугу з органі-
зації  проведення державної 
реєстрації шлюбу на підставі 
договору, укладеного із  суб’єк-
том господарювання – юридич-
ною особою публічного права, 
що її надає;

– не підтверджувати поважну 
причину для реєстрації шлюбу 
до спливу місячного терміну;

– усунути корупційні ризики.
Більше 21 тисячі пар скори-

сталися пілотним проектом з часу 
його запровадження, що свідчить 
про неабияку популярність цієї 
послуги та попит її серед насе-
лення.   
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Категорія  
«правова суб’єктність»  

у філософії права та у теорії права

удк 340.1

наукові дослідження феноме-
ну правової суб’єктності, на наш 
погляд, розпочалися з появою 
загальної теорії права науки, що 
скерована на пізнання загальних, 
необхідних та істотних зв’язків 
(закономірностей), які виникають, 
розвиваються та припиняють-
ся у  сфері державно-правових 
явищ і процесів, тобто приблизно 
з другої половини XIX ст. напри-
клад, у праці а. Меркеля «енци-
клопедія права», що  побачила 
світ в 1885 р. , знаходимо понят-
тя «суб’єкт прав», який наділе-
ний «правоздатністю» [1, с. 58], 
«дієздатністю» та  «осудністю» 
[1, с. 70]. одночасно з тим, як зу-
силлями к.  Бергбома, л.  дюгі, 
г. кельзена та інших європейсь-
ких вчених загальна теорія кон-
ституювалася у статусі провід-
ної юридичної науки, правова 
суб’єктність знаходила своє по-
стійне місце у складі її предмет-
ного поля. належить відзначити, 
що розуміння сутності правової 
суб’єктності у значній мірі визна-

чалося методологічними установ-
ками тих шкіл, до яких належали 
провідні європейські правознав-
ці. наприклад, г. кельзен, теоретик 
концепції правового позитивізму 
та  прихильник неокантіанської 
філософської традиції, послідов-
но розробляючи з нормативіст-
ських позицій «чисте вчення про 
право», визнавав вирішальне 
значення правопорядку та влад-
ного примусу для таких елементів 
правосуб’єктності, як дієздатність, 
деліктоздатність та правоздат-
ність. наводячи традиційні під-
ходи до розуміння останніх, він 
відзначав, що справжня правова 
влада у індивідів виникає на ос-
нові загальних норм, створених 
через законодавство або звичай. 
так, аналізуючи здатність індивіда 
набувати суб’єктивні повнова-
ження договірного походження, 
г. кельзен підкреслював, що якщо 
«договір створює суб’єктивні 
права договірних сторін, відбу-
вається це тому, що правовий по-
рядок, уповноважуючи індивідів 

укладати договори, наділяє сто-
рони, що укладають цю угоду, 
правомочністю засвідчувати не-
виконання установлених через 
неї обов’язків, себто оскаржувати 
порушення вироблених завдяки 
цьому договорові правових норм 
через позов – себто брати участь 
у виробленні судового рішення, 
що репрезентує індивідуальну 
правову норму» [2, с. 170].

Спочатку теоретичні пошуки 
у праві відбувалися розрізнено 
у національному масштабі (вели-
кобританія, німеччина, франція), 
пізніше теоретично-правовий 
дискурс набув загальноєвропей-
ського виміру. Його  активними 
учасниками у кінці хІх – на по-
чатку хх ст. стали російські вчені 
(Б.  вишеславцев, М.  коркунов, 
п.  новгородцев, л.  петражиць-
кий, Є. трубецькой, г. Шершеневич 
та  ін.). явище правової суб’єкт-
ності систематично привертало 
значну увагу провідних радян-
ських (С.  алексєєв, С.  Братусь, 
С. Йоффе, р. халфина) та україн-
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бюлетень міністерства юстиції україни

ських теоретиків права (о. Богініч, 
в. дуд ченко, С. гусарєв, М. кравчук, 
в. лемак, н. оніщенко, н. пархо-
менко, п. рабінович, Ю. Шемшу-
ченко, о. Ющик та ін.). на сучас-
ному етапі розвитку теорії права 
наслідки наукового вивчення сут-
ності феномену правової суб’єкт-
ності закріпилися у категоріаль-
ному вигляді. 

однак осмислення явища пра-
вової суб’єктності у вигляді ідей, 
тлумачень, визначень, афори-
стичних висловлювань, доктри-
нальних та загальних міркувань, 
або ж у вигляді інших змістовних 
концептів як  елементів філо-
софських, політичних та правових 
учень, можливо віднайти протя-
гом усього того періоду духовної 
діяльності людства, який позначе-
ний існуванням держави та, від-
повідно, продукуванням і засто-
суванням нею права.  

так, починаючи з XVII ст. та до 
другої половини XIX ст., феномен 
правової суб’єктності фрагментар-
но описувався у працях з енци-
клопедії права (х. гунніус «універ-
сальна енциклопедія права» 
(1638 р.), я. форбург «енцикло-
педія права публічного, приватно-
го, цивільного та кримінального» 
(1640 р.), «енциклопедія законо-
знавства» к. неволіна, що вийшла 
у світ в 1839 р.), а також певним 
чином досліджувався у контексті 
філософії права (І. кант, Й. фіхте, 
г. гегель, аналітична юриспруден-
ція д. остіна, утилітаризм д. Бен-
тама, філософія позитивного 
права г. гуго тощо). 

протягом раннього нового 
часу фрагментарне осмислення 
феномену правової суб’єктності 
відбувалося у межах політико- 
правових учень переважно в кон-
тексті ідей про природне право. 
Зокрема, г. гроцій позначив своє 
розуміння правосуб’єктності на-
роду, держави, монарха та при-
ватних осіб у трактаті «про право 
війни та миру. три книги» (1625 г.), 
вказавши, що правосуб’єктність 

царя та держави, що виникає на 
підставі суспільного договору, 
укладеного з  метою подолан-
ня хаосу та варварства, домінує 
над приватною правосуб’єкт-
ністю підданих («як раб у сім’ї, 
таке ж  місце у  державі займає 
підданий, і тому він є знаряддям 
начальника» [3, с.  148]. поряд 
з  цим, за г.  гроцієм кожна лю-
дина є вільною та правосуб’єкт-
ною, і він вказує, що «за приро-
дою своєю кожен є захисником 
свого права, для чого нам і дані 
руки» [3, с. 146]. у творах т. гобб-
са, Б. Спінози, дж. локка, вольте-
ра, Ш.-л. де Монтеск’є, ж.-ж. руссо, 
п. гольбаха було проведене від-
межування приватної право-
суб’єктності особи від публічної 
правосуб’єктності громадянина 
чи феодального підданого. в ос-
нову розуміння правосуб’єктності 
особи були покладені невідчужу-
вані приватні права людини, не-
обхідність реалізації та захисту 
яких усвідомлювалася як ціннісна 
установка, рівна або навіть пріо-
ритетна по відношенню до дер-
жавних інтересів. 

Ще раніше, протягом євро-
пейського Середньовіччя уяв-
лення про правову суб’єктність 
знаходимо у теологічних працях 
т. аквінського та у роботах серед-
ньовічних юристів. наприклад, 
т. аквінський вказував на  існу-
вання вічного закону, властивого 
божественному розуму, природ-
ного закону як віддзеркалення 
першого у суб’єктивному розумі 
людей, людського закону – влас-
не права (яке під страхом санк-
цій та шляхом їх застосування 
до грішників забезпечує дотри-
мання ними вимог природного 
закону) та Біблії (як божествен-
ного закону одкровення). таким 
чином, у  філософії послідовно 
проведений теологічний прин-
цип робить дійсну суб’єктність та, 
відповідно, і правосуб’єктність, 
трансцендентною по відношенню 
до земних реалій божественною 

сутністю. реальна ж феодальна 
правова суб’єктність осіб у  той 
період була нетотожною за об-
сягом та різною за змістом, вона 
залежала від місця осіб і соціаль-
них спільнот у  корпоративному 
та ієрархічного устрої тодішнього 
суспільства. при цьому належить 
відзначити, що  саме християн-
ство зіграло величезну практичну 
роль у рості суб’єктності підданих, 
оскільки воно усіх людей урівня-
ло до стану слуг Божих, і це при 
наявності васально-сеньоріаль-
ної системи підпорядкування 
і володіння та монархічного аб-
солютизму. як влучно відзначено 
у літературі, «кожна людина мала 
діяти згідно з  канонізованим 
сценарієм. водночас чітко усві-
домлювався принцип особистої 
відповідальності за все, вчинене 
людиною і відповідно своєї осо-
бистої гідності, неповторної ін-
дивідуальної суті» [4, с. 124]. 

уявлення про правову суб’єкт-
ність стародавніх греків були 
зосереджені у філософському 
колі (софісти, Сократ, платон, арі-
стотель), а у римській державі –  
матеріалізовані у працях відо-
мих юристів, у політико-правових 
трактатах (Цицерон) та у теологіч-
ній доктрині (августин Блаженний). 
основне – це те, що правосуб’єкт-
ність індивіда античного періоду 
була прив’язана до публічного 
статусу громадянина, який сприй-
мався як певного роду привілей, 
як  визнання того, що людина 
за своїми якостями гідна кори-
стуватися цінністю індивідуаль-
ної волі, гарантом якої виступала 
держава. у цей період правова 
суб’єктність також була властива 
державі (як політико-правовій 
формі буття народу), в  обме-
женому обсязі – територіальній 
громаді міста (муніципії), а також 
приватним об’єднанням громадян, 
які створювалися для спільного 
досягнення її учасниками визна-
ченої ними мети (першим кор-
пораціям). розмежовуючи право 
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на публічне та приватне, а при-
ватне, у свою чергу, на природне 
право, право народів та  право 
громадян за критерієм суб’єктно-
го складу, ульпіан та інші римські 
юристи, тим самим, заклали осно-
ви для класифікації відповідних 
видів правосуб’єктності.

у країнах Стародавнього Сходу 
(Єгипет, вавилон, Індія, китай) 
мала місце сакралізація право-
суб’єктності держави та абсолюти-
зація правосуб’єктності верховно-
го сюзерена як намісника божого 
за рахунок втілення у ньому пра-
восуб’єктності суспільства. осмис-
лення правових явищ, включаю-
чи правову суб’єктність, у той час 
не досягло рівня систематичного 
теоретичного розмірковування 
та відбувалося у більш приклад-
ному вигляді філософської му-
дрості (Будда, лао-Цзи, Мо-Цзи 
та ін.), яка мала своїм предметом 
тодішні закони, релігійні догмати 
та різноманітні життєві ситуації. 

належить відзначити, що ра-
ціональне осмислення феномену 
правової суб’єктності (і наукове, 
і донаукове) завжди ґрунтувалося 
на певних світоглядно-методоло-
гічних позиціях, що формувалися 
залежно від рівня розвитку та змі-
сту духовної діяльності  відповід-
них суспільств у різні періоди 
їх історії. Зокрема:

– розуміння правових явищ 
у країнах древнього Сходу було 
неісторичним, застиглим у часово-
му відношенні; воно пов’язувало-
ся із вирішенням етичних питань 
абстрактної особистості та відбу-
валося у релігійно-міфологічному 
форматі;

– древньогрецьке сприйняття 
суб’єктності взагалі та правової 
суб’єктності зокрема розвивалося 
як елемент цілісного світогляд-
ного теоретизування вільного 
громадянина полісу, у розмірко-
вуваннях якого органічно поєдну-
валися в єдину картину світу філо-
софські, етичні, політичні, правові, 
економічні, теологічні та інші ідеї;

– древньоримські правни-
ки зосереджувалися переважно 
над вирішенням проблем та ро-
зробкою термінології конкрет-
ного правозастосування, особли-
во у сфері абсолютних речових 
прав та  майнових зобов’язань 
громадян, і  тому вони не  зали-
шили нам завершеної системи 
юридичних категорій, включаючи 
категорію «правова суб’єктність».  
однак загальні погляди Цель-
са, ульпіана та  інших римських 
юристів стосовно сутності права, 
його джерел та поділу, реалізації 
різних видів правосуб’єктності 
римських громадян, доповнені 
політико-правовим вченням Ци-
церона у майбутньому стали до-
брим теоретичним фундамен-
том для продуктивного розвитку  
європейської юридичної науки;   

– середньовічна правова 
наука в питаннях суб’єктності була 
схоластичною, дуже аналітичною 
та характеризувалася застосуван-
ням установок, або розвинутих 
у метафізичній філософії та тео-
логії, або ж запозичених із римсь-
кої юриспруденції;

– правові та філософські вчен-
ня нового часу позначені відхо-
дом від теїстичних та умоглядних 
позицій на користь антропоцен-
тризму та позитивної науки, оз-
броєної раціоналістичною мето-
дологією;

– підходи до пояснення пра-
восуб’єктності у теорії права 
країн Європи у XIX ст. позначені 
фундаментальною суперечністю 
природно-правового та пози-
тивного типів праворозуміння 
у різних варіантах їх формулю-
вання. Ця дихотомія пізніше була 
доповнена появою соціологіч-
но-правової та інших методоло-
гічних парадигм;

– розуміння права та  пра-
вової суб’єктності у  радянській 
юридичній науці ґрунтувалося 
на ідеології марксизму-ленініз-
му та  мало методологічною 
основою матеріалістичну діа-

лектику; воно відзначалося при-
матом загального над груповим  
та індивідуальним, а публічного 
(державного) – над приватним 
(особистим);

– для європейської юридич-
ної науки XX ст. та початку XXI ст. 
характерною є стійка тенденція 
до реновації природно-правових 
принципів та  установок, скеро-
ваність на посилений захист при-
ватної правосуб’єктності від ура-
жень внаслідок тиску публічних 
інтересів, а також розповсюджен-
ня синергетичних і міжгалузевих 
підходів. при цьому, починаючи 
з другої половини XX ст., європей-
ською правовою думкою ведеть-
ся постійний пошук можливостей 
узгодження основних стратегій 
осмислення права шляхом ство-
рення моделей їх доповнюваності 
чи інтегративного синтезу (це, зо-
крема, стосується низки спроб 
зближення природно-правової 
концепції та концепції позитив-
ного права) [5, с. 152-154].

проведений вище короткий 
екскурс у минуле донаукового 
та наукового осмислення явища 
правової суб’єктності є  дуже 
конспективним викладом історії 
відповідних ідей та методологіч-
них парадигм, властивих різним 
часовим епохам і  географічно 
різноманітним регіонам. він здій-
снений з метою чіткого формулю-
вання основного завдання цієї 
статті – дати відповідь на питання: 
чому ж філософія та теорія права 
зберігають правову суб’єктність 
у колі своїх інтересів як постійний 
предмет пізнання? а також пояс-
нити: чому знання про це явище 
права досягають категоріальної 
форми існування?

відповідаючи на ці питання, 
перш за все, належить відзначити, 
що філософія як форма раціональ-
ного осмислення дійсності виник-
ла з метою задоволення світогляд-
ної потреби людини у визначенні 
нею свого місця та призначення у 
світі, який охоплює собою і при-
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роду, і соціум. потреба у наданні 
теоретично завершеної відповіді 
на питання сенсу життя особи-
стості передбачає створення чіт-
кої етичної системи, обґрунто-
ваної філософським пізнанням 
кінцевої сутності всезагального 
буття, та виклад відповідної про-
грами дій. до  речі, свого часу 
І. кант за уважив, що «практичний 
філософ – наставник мудрості 
навчанням і  справою – є філо-
софом у власному сенсі слова. 
тому що філософія є  ідеєю до-
сконалої мудрості, що вказує нам 
останні граничні цілі людського 
розуму» [6, с. 332]. у свою чергу, 
практичне виконання етичних 
правил у процесі досягнення ін-
дивідуальних «граничних цілей» 
повинне забезпечити особистості 
максимальне розкриття її потен-
ціалу, що можливе лише шляхом 
досягнення стану гармонії сенсу 
та процесу окремого життя з ба-
гаторівневим процесом розвитку 
універсуму загалом. Зрозуміло, 
що матеріалістична, ідеалістична 
філософія чи теологія по-різному 
відповідають на фундаменталь-
ні світоглядні питання людини. 
для нас зараз важливо підкрес-
лити те, що вже лише існування 
філософії як теоретичної форми 
світогляду передбачає неми-
нучість вирішення нею проблеми 
суб’єкта (індивідуального «я», за-
гального чи всезагального «ми»), 
якому адресуються отримані філо-
софські концепти та який, власне, 
сам і є тим активним джерелом, 
що генерує їх. 

Із викладеного вище зро-
зуміло, що онтологічні, гносеоло-
гічні, аксіологічні, праксеологічні 
та всі інші сфери філософського 
розуміння світу неминуче знахо-
дять своїм предметом пізнання 
соціальну дійсність, оскільки саме 
вона є життєвим полем кожної 
особистості. І  саме у соціальній 
реальності особистість відчуває 
консолідований вплив воль інших 
людей, які стосовно неї постають 

як об’єктивні публічні інтереси, 
представлені державою та інши-
ми інститутами влади і забезпе-
чені силою останніх. відповідно, 
абстрактна суб’єктність взагалі, 
властива людині, у  більш кон-
кретному соціальному набли-
женні першочергово виявляється 
правовою суб’єктністю, оскільки 
саме право (jus) ще з античних 
часів тлумачиться як обумовлена 
конкретно-історичними реалія-
ми зовнішня міра свободи волі,  
доступна індивіду. 

Більше того, хотілося б особ-
ливо відзначити, що у реальних 
суспільних відносинах правова 
суб’єктність постає передумовою 
набуття та засобом належної ре-
алізації всіх інших видів соціальної 
суб’єктності. Історії відомо безліч 
прикладів того, як втрата право-
вої суб’єктності у межах конкрет-
но-історичного соціуму була ана-
логом соціальної смерті індивіда. 
наприклад, в афінах у VI ст. до н. е. 
найважчим покаранням була 
не смертна кара, а повне позбав-
лення політичних та громадянсь-
ких прав (так звана атімія) [7, с. 52]. 
римському праву відомий інститут 
capitis deminutio maxima (що у пе-
рекладі з латини означає «найбіль-
ше зменшення правоздатності»). 
як відзначається у літературі, роз-
роблений та оформлений квірітами 
інститут громадянської (соціальної) 
смерті зберігався у законодавстві 
деяких європейських країн аж до 
середини хІх ст. для середньовіччя 
справою богоугодною і корисною 
було вбивство оголошеного поза 
законом, а тому будь-які злочинні 
дії щодо нього були  безкарними. 
найдовше інститут громадянсь-
кої смерті мав місце у франції –  
до 1854 р. За кодексом наполео-
на, засуджений до громадянської 
смерті позбавлявся майнових прав, 
не мав права брати шлюб, висту-
пати однією із сторін у судовому 
процесі, його майно переходило 
до спадкоємців так, ніби він помер 
[8, с. 16].   

у сучасному світі ураження пра-
вової суб’єктності по відношенню 
до фізичних осіб не спричинює ка-
тастрофічної втрати ними соціаль-
ного потенціалу, оскільки люди, як 
відомо, наділені природними пра-
вами, які від них у цивілізованому 
суспільстві відняти неможливо 
за будь-яких умов. як влучно від-
значив г. кельзен, «неправо здатні 
люди – як-от, скажімо, раби – 
за сучасним правом начебто біль-
ше не  подибуються» [2, с.  180]. 
однак  сформульований вище  
«смертельний діагноз» є абсолют-
но дійсним для тих суб’єктів права, 
що засновані власне на правовій 
субстанції, тобто для юридичних 
осіб. нагадаємо, що правосуб’єкт-
ність таких утворень завжди є ці-
льовою (спеціальною). Її набуття 
дозволяє юридичній особі здобути 
ресурси, необхідні для виконання 
визначених засновником функцій, 
ефективно їх використовувати, 
зберігати, примножувати та пере-
давати. Зворотний процес навіть 
не повної втрати, а лише обмежен-
ня спеціальної правосуб’єктності 
(наприклад, анулювання ліцен-
зії суб’єкта господарювання) має 
своїм прямим наслідком часткове 
чи повне припинення доступу юри-
дичної особи до ресурсного обсягу, 
необхідного для її функціонуван-
ня, що у досить короткостроковій 
часовій перспективі закінчується 
ліквідацією такого обмежено пра-
восуб’єктного утворення. 

втрата  власної  правової 
суб’єктності територіальною гро-
мадою чи державою призво-
дить або до їх зникнення шля-
хом включення до складу інших, 
більш потужних правосуб’єктних 
організмів, або ж через редукцію 
раніше належної їм правосуб’єкт-
ності понижує їх до рівня част-
ково правосуб’єктного утворення 
чи утворення з ознаками право-
суб’єктності. 

таким чином, філософське 
тлумачення сутності явища пра-
вової суб’єктності розвивається 
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думки експертів з права           теорія та історія держави і права

в  контексті  філософії права 
як розділу соціальної філософії. 
в  тій мірі, у  якій філософським 
розумом вирішується світоглядне 
питання про свободу волі людини, 
про можливість та необхідність 
її обмеження, зокрема, засобами 
соціального контролю (включа-
ючи мораль, право та  релігію), 
філософське пізнання вимушене 
своїм, властивим саме їй чином 
сформулювати відповідне світо-
глядне бачення явища правової 
суб’єктності. адже  при розгляді  
загальної діалектики свободи 
та необхідності у житті людини 
належить окремо оцінити обґрун-
тованість примусового обмеження 
суб’єктності людини також і засо-
бами права (або, іншими словами, 
потрібно визначити міру необхід-
ності обмеження  суб’єктності віль-
ного індивіда, зокрема, правом).

на відміну від філософії права, 
юридичні напрямки наукового 
пізнання ґрунтують свої емпірич-
ні та теоретичні пошуки на основі 
так званої «об’єктивності права», 
яка виявляється у його автоном-
ності, у визнанні існування права 
як  самобутнього, самоцінного 
та цілісного суспільного явища. 
у загальній теорії права, як і в га-
лузевих науках, ведеться пошук 
істини переважно у праві «само-
му по собі» (користуючись вира-
зом І. канта), тобто відбувається 
внутрішнє пізнання елементів 
права, котрим характерні «нор-
мативність, системність, загально-
обов’язковість, формальна визна-
ченість і т. ін. , які за юридичною 
природою об’єктивно притаманні 
правовим нормам і праву в ціло-
му» [9, с.  174]. проблеми тієї 
чи іншої соціальної обумовленості 
права є скоріше предметом соціо-
логії, економіки, політології, історії 
та інших суспільних наук у межах 
їх  предметних сфер. однак на-
лежить відзначити, що цілісність 
об’єкта пізнання всіх перелічених 
вище наук (суспільства) обумов-
лює поєднання та певне накла-

дання їх відносно виокремлених 
предметів у практиці проведення 
реальних наукових досліджень. 
крім цього, сутнісна залежність 
різних та онтологічно складних 
соціальних об’єктів (наприклад, 
держави і  права) призводить 
до того, що вони досліджуються 
у  межах однієї науки. Між тим, 
держава і право є самобутніми 
феноменами, хоча і  дуже взає-
мопов’язаними; по аналогії із лю-
диною право можна порівняти 
із її душею, а державу – із тілом.  

ознакою об’єктивності по-
значене також і явище правової 
суб’єктності. однак не зважаючи 
на  постійну актуалізацію суми 
знань про цей предмет юридич-
ної науки, повністю узгодженої 
категоріальної дефініції «правова 
суб’єктність» у теорії права доте-
пер не досягнуто, що  засвідче-
но у десятках, якщо не у сотнях 
публікацій авторитетних прав-
ників. З нашої точки зору, правова 
суб’єктність у теорії права повинна 
розумітися як іманентний, тобто 
абсолютно невід’ємний атрибут 
кожного суб’єкта права, наявність 
якого, по-перше, принципово 
позначає абстрактний статус іс-
нування когось власне як суб’єк-
та права та, по-друге, дозволяє 
конкретно дослідити особливості 
окремого, особливого чи загаль-
ного суб’єкта права, оскільки пред-
метно фіксує специфіку структури, 
змісту та обсягу доступного йому 
правового потенціалу. Іншими 
словами, дійсно предметна юри-
дична характеристика кожного 
суб’єкта права відбувається лише 
у вигляді розгорнутого, змістов-
ного дослідження якраз його пра-
восуб’єктності, адже статус суб’єк-
та (а саме особи чи іншого діяча 
як вольового та активного утво-
рення у його відношенні до об’єк-
та  впливу), по суті, є  наперед 
заданим, апріорним, доведеним 
до теорії права та інших юридич-
них наук із сфери філософії зага-
лом та філософії права, зокрема. 

предметним полем останніх, зо-
крема, є визначення абстрактної 
сутності суб’єкта та суб’єктності 
загалом, якісних етапів та зако-
номірностей їх становлення, вияв-
лення меж, способів, видів та мож-
ливостей втілення людиною своєї 
суб’єктності, виявлення здатності 
людини розпізнати свою індиві-
дуальну суб’єктність у  процесі 
самоусвідомлення, розвинути її, 
позитивно змінити тощо.

Саме об’єктивна «всезагаль-
ність» правової суб’єктності як 
свого роду ефіру, постійно при-
сутнього у всіх правовідносинах 
в якості передумови їх виникнення 
та модератора їх змісту, зумовила 
те, що теоретичні знання про це 
явище права у процесі свого зро-
стання на певному етапі досягають 
категоріальної форми існування. 
у сучасній теорії права категорія 
«правова суб’єктність» закономір-
но набула ключового значення 
як засіб пізнання правової дійс-
ності (минулої, сучасної, майбут-
ньої), а також як один із базових 
елементів категоріальної структури 
цієї науки. Із категорією «правова 
суб’єктність» системно співвідно-
сяться всі найбільш загальні понят-
тя (категорії) теорії права, зокрема, 
такі, як «право», «суб’єкт права», 
«правова норма», «правові відно-
сини», «правовий статус» тощо.

 також належить вказати, 
що правова суб’єктність, зберіга-
ючи свою сутнісну ідентичність, 
є динамічним правовим явищем, 
вона змінюється у своїх конкретно- 
історичних виявах, формах та 
способах реалізації відповідно 
до етапів соціально-економічного 
розвитку суспільства. тому теоре-
тична реконструкція цього право-
вого явища юридичною наукою 
потребує свого постійного онов-
лення з тим, щоб відповідати кри-
теріям дійсно наукового знання. 

підводячи підсумки, відзначи-
мо, що: 

1. у сучасному періоді в  за-
гальнофілософському горизонті 
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категорія «правова суб’єктність» 
як виділений предмет пізнан-
ня відсутня через методоло-
гічні особливості цього рівня 
філософського теоретизування.  
однак філософське висвітлен-
ня сутності суб’єктності як якісно 
визначеного явища дійсності має 
світоглядне значення для ро-
зуміння загальної сутності також 
і правової суб’єктності. 

2. у соціальній філософії ,  
зокрема, у філософії права, фокус 
досліджень правової суб’єктності 
був та залишається зміщеним 
щодо вирішення світоглядних 
питань, а саме тих, які стосують-
ся суперечливих проблем буття 
суб’єкта у праві та, відповід-
но, буття права для суб’єкта.  
таким суб’єктом для філософії 
завжди була або людина (як аб-
страктний, відірваний від су-
спільства індивід, або ж людина  
як образ людства загалом, тобто 
як усуспільнений індивід). 

3. важливість та змінність ре-
альної правової суб’єктності по-
стійно зумовлювали потребу 
в існуванні її адекватного гносе-
ологічного образу, і до моменту 
появи загальної теорії права філо-
софія по-своєму відгукувалася 
на таку пізнавальну необхідність.  
адже практика суспільного життя 
дуже переконливо свідчила, 
що правова суб’єктність є умовою 
набуття, збереження, обмеження 
чи втрати всіх інших видів соціаль-
ної суб’єктності. відповідно, до того 
часу, як у Європі сформувалася 
загальна теорія права, постійно 
відбувалося філософське осмис-
лення явища правової суб’єктності 
і  здійснювалося воно у вигляді 
специфічних гносеологічних реф-
лексій, форма та зміст яких від-
повідали конкретно-історичному 
рівню розвитку самого філософсь-
кого пізнання світу, а також індиві-
дуальному стилю розмірковування 
кожного окремого філософа. 

4. у хх столітті теоретичне 
віддзеркалення явища правової 
суб’єктності з необхідністю набу-
ло свого категоріального закрі-
плення у науці загальної теорії 
права. на сучасному етапі кате-
горія «правова суб’єктність» пе-
ребуває у безпосередньому пред-
метному полі юридичної науки 
та розвивається галузевими док-
тринами на чолі із загальною 
теорією права. при цьому мето-
дологічною особливістю форму-
вання змісту цієї категорії у юри-
дичній науці по відношенню до 
специфіки філософського пізнан-
ня дійсності, що розгортається на 
рівні загального та всезагального,  
є свого роду прикладний акцент  
у вигляді звернення саме до пра-
вового аспекту сутності суб’єкт-
ності (який, власне і  прийнято 
іменувати правосуб’єктністю), 
однак зі сторони самобутніх за-
кономірностей його внутрішнього 
функціонування.   

dpcoi.c
om.ua



№ 02(196) 2018 РОКУ28

думки експертів з права           теорія та історія держави і права

Категорія «правова суб’єктність»  
у філософії права та у теорії права 

В. А. Січевлюк
У статті досліджуються питання, що стосуються пізнання категорії  

«правова суб’єктність» у філософії права та у теорії права. Автор показує,  
що філософське осмислення цієї категорії має теоретико-світоглядний характер  

та зумовлене методологією філософії, скерованою на дослідження загальної суб’єктності 
людини, для реалізації якої у соціальній реальності вирішальне значення має  

саме правова суб’єктність. 

Ключові слова: категорія «правова суб’єктність», філософія права, теорія права.

Стаття надійшла до редакції: 19.01.2018.

Категория «правовая субъектность» 
в философии права и в теории права  

В. А. Сичевлюк 
В статье исследуются вопросы, касающиеся познания категории  

«правовая субъектность» в философии права и в теории права. Автор показывает,  
что философское осмысление указанной категории имеет теоретико-

мировоззренческий характер и обусловлено методологией философии, направленной  
на исследование общей субъектности человека, для реализации которой  

в социальной реальности решающим значением обладает именно  
правовая субъектность. 

Ключевые слова: правовая субъектность, философия права, теория права.
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The category «legal subjectity»  
in philosophy of law and theory of law 

V. A. Sichevliuk 
The article examines the questions concerning the cognition of the category  

«legal subjectity»  in the philosophy of law and in the theory of law.  
The author shows that the philosophical comprehension of this category has theoretically-

ideological character and determined by the methodology of philosophy,  
aimed at the study of the general subjectity of man, for realization  

of which in the social reality a legal subjectity is crucial. 

Keywords: category «legal subjectity», philosophy of law, theory of law.
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ЗАКОН УКРАЇНи 
ПРО НАРОДНУ ЗАКОНОДАВЧУ ІНІЦІАтиВУ: 

НАУКОВО-тЕОРЕтиЧНА КОНЦЕПЦІЯ

удк 342(477)

право народної законодавчої 
ініціативи та механізм його реалі-
зації потребують належної право-
вої регламентації. Сьогодні слід 
констатувати, що конституційне 
законодавство в цій сфері зали-
шається несформованим. внаслідок 
цього стає неможливо на практиці 
реалізувати закріплене в консти-
туції україни право народу на ви-
раження своєї волі в інших, крім 
виборів та референдумів, формах 
безпосередньої демократії. 

Між тим, аналізуючи остан-
ні події в історії україни, варто 
зазначити, що питання побудови 
демократичного громадянського 
суспільства є вкрай актуальним. 
Це питання тісно пов’язане із роз-
ширенням форм безпосередньої 
демократії, залученням громадян 
до законодавчої діяльності. у зв’яз-
ку з чим виникає нагальна потре-
ба в удосконаленні законодавчого 
процесу, в тому числі шляхом за-
провадження інституту народної 
законодавчої ініціативи. Цей  ін-

ститут, на думку в. М. Скрипнюк, 
дозволяє на практиці поєднати такі 
базові принципи функціонування 
демократичної державної влади, 
як народний суверенітет та суве-
ренітет самої державної влади [1, 
с. 86]. тому не викликає сумніву той 
факт, що з переходом нашої держа-
ви на принципово новий етап де-
мократичного розвитку з’являється 
необхідність у створенні ефектив-
ної правової бази для реалізації 
народовладдя, в тому числі через 
надання народу україни права за-
конодавчої ініціативи.

актуальність теми дослідження 
підтверджується недостатністю нау-
кових робіт, що присвячені розробці 
актуальних пропозицій щодо право-
вого механізму реалізації права на-
родної законодавчої ініціативи.

окремі аспекти проблеми реалі-
зації права народної законодавчої 
ініціативи досліджували такі вчені, 
як Є. ф. глухачов, І. М. жаровська, 
г. в.  Задорожня, в. М. Скрипнюк, 
І. о. Средницька, т. о. тополянсь-

ка, л. М. Шипілов, о. в. Щербанюк 
та багато інших. проте на сьогод-
ні відсутні комплексні наукові ро-
зробки, присвячені визначенню 
порядку реалізації права народної 
законодавчої ініціативи та способів 
його закріплення в законодавстві 
україни, що  ще  раз  підкреслює 
важливість та актуальність запро-
понованої теми. 

Метою цієї статті є визначення 
механізму реалізації права народ-
ної законодавчої ініціативи та спо-
сіб його закріплення в  законо-
давстві україни. для досягнення 
поставленої мети необхідно ви-
конати такі завдання: визначити 
найбільш доцільну форму реаліза-
ції права народної законодавчої 
ініціативи, обґрунтувати основні 
умови та етапи реалізації права 
народної законодавчої ініціативи; 
сформулювати законодавчу модель 
інституту народної законодавчої 
ініціативи. 

Безпосередній вплив на ефек-
тивність законодавчого регулю-

М. М. Смук 
кандидат юридичних наук, заступник директора  
Департаменту державної реєстрації  
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вання інституту народної законо - 
давчої ініціативи має науко-
ва сформованість та практична 
обґрунтованість моделі відповід-
ного інституту. Це означає, що в за-
конодавстві не тільки має бути 
закріплене право народної зако-
нодавчої ініціативи, а й повинні 
опрацьовуватися різні механізми 
його реалізації, виявлені пробле-
ми, що можуть постати на шляху 
такої реалізації.

у зв’язку з цим погодимося 
з думкою л. М. Шипілова з приводу 
того, що удосконалення здійснен-
ня народовладдя в нашій країні 
є, перш за все, питанням наближен-
ня емпіричної дійсності до ідеаль-
ної моделі. втім, як зазначає сам 
науковець, ствердження ідеалу 
народовладдя, якщо і є досяжним, 
то у перспективі вельми віддаленій. 
Ймовірність її настання пов’язана, 
перш за все, із зміною людської 
природи: перетворення усіх членів 
суспільства на високоосвічених, 
соціально активних, високомораль-
них громадян держави [2, с. 183].

Звичайно, ми погоджуємо-
ся з  наведеною вище думкою. 
однак слід зауважити, що форму-
вання розвинутої правосвідомості 
громадян, активізація їх участі 
у правотворчій діяльності потре-
бують вжиття зустрічних кроків 
зі  сторони влади, насамперед – 
законодавче закріплення інших 
форм безпосередньої демократії 
та механізму їх реалізації, в тому 
числі права народної законодавчої 
ініціативи. 

Серед українських вчених не-
одноразово висловлювалась думка 
про включення українського наро-
ду до суб’єктів права законодавчої 
ініціативи. Це питання, зокрема, 
підіймали у своїх наукових розроб-
ках Є. ф. глухачов [3, с. 7], г. в. За-
дорожня [4, с. 28], І. о. Средницька 
[5, с. 61], о. в. Щербанюк [6, с. 99] 
та багато інших. 

погоджуємось з думкою зазна-
чених вчених, оскільки вважаємо, 
що закріплення права народної 

законодавчої ініціативи на рівні 
конституції україни гарантуватиме 
реалізацію цього права і спонука-
тиме державні органи розробити 
відповідний механізм у спеціаль-
ному законі.

поряд з цим, існує потреба 
у прийнятті закону, що регулювати-
ме більш вузьку сферу суспільних 
правовідносин, а саме тих, що ви-
никатимуть у процесі реалізації 
права народної законодавчої іні-
ціативи.

г. в. Задорожня вважає, що у та-
кому законі має бути чітко випи-
сано: а) з яких питань український 
народ не може ініціювати прий-
няття законів україни; б)  яким 
має бути структурне оформлення 
законопроекту; в)  якою сукупні-
стю голосів подається «народний» 
законопроект на розгляд парла-
менту; г) за яких умов парламент 
може відхилити такий законопро-
ект; г) якою сукупністю голосів на-
родних депутатів буде прийматися 
«народний» закон у верховній раді 
україни та ін. [4, с. 28].

при цьому найбільш неодно-
значними питаннями у процедурі 
реалізації права народної законо-
давчої ініціативи є: 1) форма за-
конопроекту; 2) порядок розробки 
законопроекту та його погодження 
з ініціаторами; 3) підстави відхи-
лення законопроекту верховною 
радою україни.

так, вирішуючи перше питан-
ня, слід зазначити, що у світовій 
практиці існує два варіанти його 
розв’язання. перший – це так звана 
сформована ініціатива, тобто по-
дання законопроекту, оформле-
ного за всіма правилами юридич-
ної техніки та з дотриманням всіх 
вимог, визначених законодавством. 
друга – несформована, тобто по-
дання лише концепції майбутнього 
законопроекту без його постатей-
ної розробки.

визначаючи найбільш доцільну 
форму реалізації права народної 
законодавчої ініціативи, необхід-
но врахувати специфіку суб’єкта 

такої ініціативи – народу украї-
ни. по-перше, це  колективний 
суб’єкт – група громадян, значна 
чисельність якої не дозволяє фі-
зично зібратися в одному місці, 
обговорити концепцію майбутньо-
го законопроекту, його структуру 
та зміст. по-друге, суб’єкт законо-
давчої ініціативи в цьому випадку 
може не володіти спеціальними 
знаннями щодо юридичної тех-
ніки, не має помічників та  кон-
сультантів у відповідній правовій 
галузі за прикладом інших суб’єк-
тів законодавчої ініціативи, по-
збавлений можливості прямого 
фінансування залучення відповід-
них фахівців до розробки зако-
нопроекту за рахунок державно-
го бюджету. тобто народ україни 
як суб’єкт права законодавчої іні-
ціативи, беззаперечно, перебува-
тиме в нерівних умовах порівняно 
з іншими суб’єктами права зако-
нодавчої ініціативи. тому вини-
кає необхідність «урівноважити» 
відповідні можливості громадян 
шляхом надання їм певних га-
рантій в процесі реалізації права 
законодавчої ініціативи. 

таким чином, покладати на гро-
мадян україни обов’язок подавати 
сформований законопроект, що 
відповідає всім вимогам юридич-
ної техніки без належної підтрим-
ки фахівців, буде помилковим. 
крім того, слід погодитись з дум-
кою З. о. погорєлової щодо того, 
що проводити підготовку проектів 
законів повинні ті особи, які во-
лодіють фаховими знаннями, прак-
тичними навичками [7, c. 51].

у зв’язку з цим, уявляєть-
ся неможливим запровадження 
в україні інституту сформованої 
народної законодавчої ініціативи, 
оскільки механізм його реалізації 
є організаційно складним, фінансо-
во затратним і потребує спеціаль-
них знань. тому ймовірність того, 
що народ україни активно викори-
стовуватиме право законодавчої 
ініціативи у такій формі, буде дуже 
низькою.
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альтернативною формою реалі-
зації права народної законодавчої 
ініціативи є несформована ініціа-
тива, тобто подання лише загаль-
ної концепції майбутнього закону 
з покладанням обов’язку розроб-
ки законопроекту, що відповідає 
всім вимогам юридичної техніки, 
на верховну раду україни в особі 
відповідного комітету. однак в та-
кому випадку виникає загроза 
іншого характеру – розроблений 
комітетом законопроект може ви-
явитися таким, що не відповідає 
заявленій суб’єктом законодавчої 
ініціативи концепції, і як наслідок – 
не вирішує поставленого перед 
розробниками законопроекту 
завдання. в цьому разі необхідне 
погодження розробленого законо-
проекту з його ініціатором, перед 
винесенням на розгляд на пле-
нарному засіданні верховної ради 
україни, або потрібна присутність 
представників (ініціативної групи) 
на засіданнях комітету з обгово-
рення законопроекту. 

отже, питання про визначення 
форми законопроекту, поданого 
в межах реалізації права народної 
законодавчої ініціативи, та порядку 
його розробки є досить складним 
та неоднозначним. тому для його 
вирішення звернемось до наукових 
пропозицій та світової практики. 

так, на думку о. в. Щербанюк, 
аналіз існуючих моделей у консти-
туційній практиці доводить, що най-
більш адекватним в нашій країні 
може стати закріплення інституту 
народної законодавчої ініціативи, 
яка вноситься в парламент, а потім 
виноситься на народне голосуван-
ня. науковець вважає, що з метою 
уникнення потенційної ситуації ви-
користання форм безпосередньої 
демократії для підміни інституту 
представницької демократії, яким 
є парламент, визнати за верхов-
ною радою україни право призна-
чати всеукраїнський референдум, 
на який виноситься відповідний 
законопроект, якщо за рішення про 
проведення референдуму проголо-

сувало більшість від конституційно-
го складу [6, с. 99].

висловлена вказаним нау-
ковцем думка, звичайно, є ціл-
ком логічною, але слід врахувати 
складність процедури проведен-
ня всеукраїнського референдуму. 
тому надавати такої форми праву 
народної законодавчої ініціативи, 
при якій обов’язковим є винесення 
законопроекту на всенародне голо-
сування, видається недоцільним.

Звертаючись до шляхів вирі-
шення проблеми щодо форми 
права народної законодавчої іні-
ціативи та механізму його реаліза-
ції в зарубіжних країнах, можемо 
дійти до висновку, що переважа-
ючою є сформована народна за-
конодавча ініціатива. якщо в ро-
звинутих європейських країнах 
(Швейцарія, польща) такий інститут 
успішно функціонує, то в постсо-
ціалістичних державах, в яких пра-
восвідомість та правова культура 
громадян перебувають на досить 
низькому рівні, право законодав-
чої ініціативи громадянами майже 
не використовується.

наприклад, в республіці Біло-
русь питання про порядок реалі-
зації права народної законодавчої 
ініціативи вирішується законом 
«про порядок реалізації права 
законодавчої ініціативи грома-
дянами республіки Білорусь».  
відповідно до цього закону вне-
сений громадянами в порядку 
реалізації права законодавчої 
ініціативи законопроект повинен 
відповідати конституції респу-
бліки Білорусь, вимогам, вста-
новленим законом республіки 
Білорусь від 10  січня 2000  р. 
«про  нормативно-правові акти 
республіки Білорусь», а також ін-
шими законодавчими актами ре-
спубліки Білорусь. для розробки 
та оформлення законопроекту 
утворюється ініціативна група 
у кількості ста осіб, яка має бути 
зареєстрована у  Центральній 
комісії. там же після розробки 
реєструється законопроект [8]. 

при цьому внесенню законо-
проекту в порядку реалізації права 
народної законодавчої ініціати-
ви в республіці Білорусь передує 
його реєстрація в  Центральній 
комісії, яка доручає Міністерству 
юстиції перевірити його на пред-
мет відповідності вимогам закону 
«про нормативно-правові акти ре-
спубліки Білорусь», тобто фактично 
провести правову експертизу за-
конопроекту. тільки після реєстра-
ції належним чином оформленого 
та  перевіреного законопроекту 
ініціативна група може розпочина-
ти збір підписів на підтримку його 
подання до парламенту. для цього 
допускається проведення агітацій, 
мітингів тощо. характерно, що ви-
датки, пов’язані із зібранням необ-
хідної кількості підписів, поклада-
ються на ініціативну групу.

описаний вище механізм реалі-
зації права народної законодавчої 
має ряд недоліків, і тому на прак-
тиці в республіці Білорусь це право 
не було реалізоване жодного разу 
[9]. крім того, аналіз Закону украї-
ни «про регламент верховної ради 
україни» [10] та розпорядження 
голови верховної ради україни 
«про  затвердження положення 
про порядок роботи у верховній 
раді україни із проектами законів, 
постанов, інших актів верхов-
ної ради україни» [11] показує, 
що  проведення експертизи за-
конопроектів здійснюється після 
їх  реєстрації у секторі реєстра-
ції законопроектів верховної  
ради україни. 

тому повністю копіювати про-
цедуру реалізації права народної 
законодавчої ініціативи, визначе-
ну законом республіки Білорусь 
«про порядок реалізації права за-
конодавчої ініціативи громадянами 
республіки Білорусь», в національ-
ному законодавстві не варто: не-
обхідно враховувати особливості 
регулювання законодавчої проце-
дури в нашій державі.

для визначення оптимальної 
моделі інституту народної зако-
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нодавчої ініціативи варто також 
проаналізувати законодавчі спро-
би закріплення права народної 
законодавчої ініціативи, що мали 
місце у діяльності верховної ради 
україни.

так, на розгляді верховної ради 
україни знаходиться законопро-
ект «про внесення змін до Закону 
україни «про кабінет Міністрів 
україни» (щодо права грома-
дян на внесення законопроекту,  
за наявності не менш як 100 тисяч 
підписів на його підтримку)» 
від  3  квітня 2012  р. (реєстр. 
№ 10296). в ньому пропонується 
надати громадянам україни (ініціа-
тивній групі) права внесення до ка-
бінету Міністрів україни проекту 
закону, якщо збереться не менш 
як 100 тисяч підписів громадян 
на підтримку цього законопроек-
ту, за умови, що підписи зібрано 
не менш як у п’яти областях і не 
менш як по п’ятнадцять тисяч під-
писів у кожній області [12].

водночас у висновку голов-
ного науково-експертного управ-
ління щодо цього законопроекту 
вказується на ряд недоліків, що 
має законопроект. Зокрема, зазна-
чається, що передусім він супе-
речить положенням конституції 
україни, оскільки в  ст.  93 серед 
суб’єктів права законодавчої ініціа-
тиви не значиться народ україни. 
по-друге, висловлюються заува-
ження до самої процедури подан-
ня законопроекту: подання зако-
нопроекту через кабінет Міністрів 
україни, уповноваження Міністер-
ство юстиції україни надавати від 
свого імені висновок щодо зако-
нопроекту, внесеного громадянами 
до кабінету Міністрів україни тощо. 
у зв’язку із чисельними недоліками 
управління рекомендувало відхи-
лити зазначений законопроект [13].

висновки головного науково- 
експертного управління є цілком 
обґрунтованими. Беззаперечно, що 
прийняттю спеціального закону, 
який регулюватиме право народної 
законодавчої ініціативи, має пере-

дувати внесення відповідних змін 
та доповнень до конституції украї-
ни. також потребує доопрацювання 
механізм реалізації цього права, 
його детальна регламентація. 

крім того, в 2013 р. народним 
депутатом україни в. в. колесні-
ченком було подано до верхов-
ної ради україни законопроект 
«про правотворчу народну ініціа-
тиву» від 30 грудня 2013 р. (реєстр. 
№ 3847). пізніше, в квітні 2014 р. 
цей законопроект був відклика-
ний ініціатором, однак необхідно 
зауважити, що в ньому містилися 
цікаві положення. Зокрема, визна-
чалося поняття правотворчої на-
родної ініціативи, форми її  ре-
алізації, до яких було віднесено: 
пропозиція зі зміни законодав-
ства (неоформлена народна іні-
ціатива) та/або пропозиція про-
екту законодавчого акта чи змін 
конкретних норм законодавства 
(оформлена народна ініціатива) 
та/або сформульована позиція 
щодо схвалення або несхвалення 
проекту законодавчого акта. для 
висування правотворчої ініціативи 
передбачалось утворення ініціа-
тивної групи у кількості не менше 
трьох осіб, а необхідна мінімальна 
кількість підписів на підтримку за-
конопроекту складала 45 тис. [14]. 

не зважаючи на досить прогре-
сивний характер законопроекту, 
він все ж таки мав ряд недоліків, 
основний з яких – відсутність від-
повідних доповнень до ст. 93 кон-
ституції україни в частині визначен-
ня суб’єктів законодавчої ініціативи. 

отже, пропонуємо в майбутньо-
му законі «про народну законо-
давчу ініціативу» визначити такий 
механізм реалізації відповідного 
права: 

1) громадяни україни можуть 
виступати ініціатором будь-якого 
законопроекту, крім законопро-
ектів з питань податків, бюджету 
та амністії;

2) народ україни повинен мати 
виключне право законодавчої іні-
ціативи з питань прийняття нової 

конституції україни та про зміну 
території держави;

3) мінімальна кількість голосів 
громадян україни, що володіють 
виборчим правом, необхідна для 
реалізації права законодавчої іні-
ціативи, складатиме 450 тис. (1% 
від розміру населення держави), 
зібраних щонайменше з 2/3 тери-
торії держави;

4) для розробки законопро-
екту передбачатиметься утворен-
ня ініціативної групи у кількості 
не менше 100 осіб, яка самостійно 
розробляє відповідний законопро-
ект, або доручає цю роботу комі-
тету верховної ради україни, який 
має бути спеціально утворений 
для сприяння у реалізації народної 
законодавчої ініціативи; 

5) якщо законопроект розробле-
ний ініціативною групою самостій-
но, то надалі вона звертається до 
верховної ради україни для його 
розміщення на офіційному сайті 
з метою ознайомлення громадян 
україни з відповідним законопро-
ектом та зібрання необхідної кіль-
кості голосів; витрати, пов’язані 
із зібранням необхідної кількості 
голосів для реалізації права за-
конодавчої ініціативи, мають ком-
пенсуватися за рахунок держав-
ного бюджету, але тільки у випадку, 
якщо необхідна кількість голосів 
буде зібрана і законопроект буде 
зареєстрований у верховній раді 
україни. встановити максимальний 
термін для збору голосів 4 місяці 
з моменту оприлюднення поста-
тейно розробленого законопроекту 
на офіційному сайті верховної ради 
україни;

6) якщо законопроект розро-
блений ініціативною групою само-
стійно, то верховна рада україни не 
може відмовити у його реєстрації на 
підставі не відповідності вимогам 
юридичної техніки, недосконалості 
окремих його положень; натомість 
він передається на доопрацювання 
до відповідного комітету;

7) у разі якщо ініціативна група 
бажає залучитися підтримкою 
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відповідного комітету верховної 
ради україни та доручити йому 
розробку законопроекту, ініціатив-
на група лише визначає концеп-
цію майбутнього законопроекту:  
які питання повинні бути в ньому 
вирішені, обґрунтування необхід-
ності його прийняття;

8) підставами для відмови 
у  прийнятті комітетом верхов-
ної ради україни рішення про 
розробку законопроекту можуть 
бути: необґрунтованість законо-
проекту або якщо заявлена кон-
цепція суперечить конституції та 
законодавству україни. комітет 
верховної ради україни зобов’я-

заний підготувати законопроект 
у місячний термін з дня звернення 
ініціативної групи;

9) визначити право уповнова-
жених представників ініціативної 
групи бути присутніми на засідан-
нях комітету з питань розробки 
законопроекту, а також його по-
дальшого розгляду в інших комі-
тетах верховної ради україни; по-
класти на верховну раду україни 
зобов’язання відкритого розгля-
ду відповідного законопроекту 
протягом двох місяців після його 
реєстрації;

10) надати право на оскар-
ження до вищого адміністратив-

ного суду україни відмови у прий-
нятті законопроекту верховною  
радою україни або відмови від-
повідного комітету у розробці 
законопроекту за дорученням іні-
ціативної групи;

11) в окремому розділі зако-
нопроекту визначити порядок по-
дання законопроекту та зібрання 
підписів в його підтримку за до-
помогою інформаційно-комуніка-
тивної мережі Інтернет.

перспективою подальших нау-
кових досліджень в цій сфері має 
стати визначення способів кон-
ституювання інституту народної 
законодавчої ініціативи.   
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ЗАКОН УКРАЇНи ПРО НАРОДНУ ЗАКОНОДАВЧУ ІНІЦІАтиВУ:  
НАУКОВО-тЕОРЕтиЧНА КОНЦЕПЦІЯ

М. М. Смук 
У статті розроблено загальнотеоретичну концепцію закону про народну законодавчу 

ініціативу; запропоновано науково-теоретичну модель інституту народної законодавчої 
ініціативи, що має бути втілена в законодавстві України; обґрунтовано ефективність 

запропонованої моделі та доцільність її впровадження в нашій державі.
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Закон Украины о народной законодательной инициативе: 
научно-теоретическая концепция

Н. Н. Смук
В статье разработана общетеоретическая концепция закона о народной 

законодательной инициативе; предложена научно-теоретическая модель института 
народной законодательной инициативы, которая должна быть воплощена  

в законодательстве Украины; обоснована эффективность предложенной модели  
и целесообразность ее внедрения в нашем государстве.
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPT

M. M. Smuk
In the article the general theoretical concept of the law on the people’s legislative initiative; 

proposed a theoretical model of scientific institute of national legislative initiatives  
to be implemented in the legislation of Ukraine; the effectiveness of the proposed model  

and the feasibility of its implementation in our country.
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СОЦІАлЬНА ОСНОВА 
ЗлОЧиННОСтІ

удк  343.97 

Боротьба з і  злочинністю 
в будь-якій країні є одним з пріо-
ритетних напрямів діяльності 
держави. Ця проблема актуальна 
і для сучасної україни, у якій різко 
ускладнилась криміногенна об-
становка. до традиційних причин 
і умов злочинності нині додалися 
негативні обставини, що виплива-
ють з труднощів сьогоднішнього 
розвитку країни. першість серед 
соціальних проблем, які  поста-
ли перед україною, займає війна 
на сході країни, невдалі або не-
завершені реформи в усіх сферах 
суспільного життя, повна підпо-
рядкованість  основних ресурсів 
держави меншості, ігнорування 
соціальних проблем більшості, 
економічна криза, девальвація 
національної валюти, спад про-
мислового виробництва, що спри-
чиняє значне скорочення робочих 
місць, зубожіння населення, ко-
рупція, – все це стимулює ката-
строфічне зростання злочинності. 
у  зв’язку з цим для планування 
ефективних заходів у  боротьбі 
зі злочинністю необхідно визна-

читись щодо соціальної основи 
злочинності.  

перш за все, слід сказати 
і про саме поняття злочинності. 
Зазвичай злочинність розгля-
дають як історично мінливе, со-
ціальне та кримінально-правове 
явище (або феномен), що є сукуп-
ністю (системою) злочинів, скоє-
них у  відповідній державі (ре-
гіоні) за той чи інший період часу. 
Злочинність породжується со-
ціальними явищами і процесами, 
проявляється в масштабі всього 
суспільства, найповніше виявляє 
себе через масу злочинів. 

понят тя злочину держава 
визначає у кримінальному законі. 
так, згідно з ч.1 ст.11 криміналь-
ного кодексу україни, злочином 
є  передбачене цим кодексом 
суспільно небезпечне винне 
діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом злочину. Зло-
чин – це  завжди винне діяння 
осудного суб’єкта, який  досяг 
певного віку, в якому він  може 
усвідомлювати значення своїх 
вчинків і керувати ними.

така ознака, як належність до 
соціальних явищ, яка завжди при-
сутня у цьому понятті, не дає мож-
ливості розмежувати злочинність 
і злочин, девіантність, взаємодії 
у соціумі. використовуючи цю оз-
наку, можна говорити про генезис 
злочинності, а не її поняття [1]. 

Що ж являють собою соціаль-
ні явища? Це всі ті аспекти со-
ціального життя, які є результа-
том спільної діяльності людей, 
що  є  прямим наслідком сфор-
мованих у даний час і поперед-
ній період відносин між людьми.  
Соціальним явищем можна визна-
ти певний окремий злочин, разом 
з тим не кожен злочин обов’язково 
є наслідком відносин між людьми, 
він може бути навіть психологіч-
ною потребою  неосудної лю-
дини. про попередні відносини 
між людьми не може бути й мови 
у випадку вчинення необережно-
го злочину. 

доречно врахувати й ту об-
ставину, що явище у  філософії – 
це  прояв, вираження сутності, 
те,  у  чому сутність виявляється. 

В. І. Тимошенко  
доктор юридичних наук, професор,  
академік АН ВО України, головний науковий 
співробітник відділу організації науково-дослідної 
роботи Національної академії внутрішніх справ
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феномен ( грец . φαινόμενον , 
від φαίνεσθαι – бути, бути види-
мим, також – здаватися) – явище, 
предмет, даний у чут тєвому 
спогляданні (у  досвіді, що ося-
гається за допомогою відчуттів).  
феномен принципово відріз-
няється від  ноумена, який  за-
лишається за  межами досвіду 
і  є  предметом інтелектуально-
го споглядання. якщо терміном  
«ноумен» позначають  приховану 
сутність предмета або явища, осяг-
нути яку можна хіба що в процесі 
його глибокого вивчення, осмис-
лення, умоглядного споглядання, 
то терміном «феномен» – резуль-
тат впливу предмета на органи 
чуття, зовнішній прояв якоїсь речі, 
помилково сприйнятий як її сут-
ність. феноменом також назива-
ють незвичайне, рідкісне явище, 
винятковий факт [2].

поняття терміна має містити 
сукупність істотних його ознак, 
які  відмежовують даний термін 
від усіх інших. виходячи з вище-
сказаного, пропонується таке по-
няття злочинності: це сукупність 
злочинів одного або кількох видів, 
що мають масовий характер і за-
кономірно повторюються у країні 
або окремому регіоні протягом 
певного періоду часу. 

головною, найбільш суттєвою 
ознакою злочинності є  сукуп-
ність злочинів, їх повторюваність. 
якщо значного поширення набув 
якийсь один злочин, напри-
клад шахрайство, у такому разі 
не можна говорити про злочин-
ність. Це буде лише розповсюд-
жене шахрайство. а от якщо мають 
місце масове шахрайство, розбої, 
грабежі, вбивства і т. д., все це по-
вторюється, – це  вже злочин-
ність. отже, не  буде коректним 
твердження, що злочинність –  
соціальне явище. Це сукупність 
соціальних явищ. 

найваж ливішим соціаль -
ним чинником, що діє у всіх су-
часних суспільствах і викликає 
поряд з комплексом інших явищ 

зростання девіацій, є фундамен-
тальне протиріччя між відносно 
однаковими потребами людей 
та  істотно нерівними можливо-
стями їх задоволення. нерівність 
можливостей задоволення по-
треб переважно визначається 
місцем індивідів і  соціальних 
груп у  соціальній структурі су-
спільства. Інакше кажучи, соціаль-
ну нерівність можна розгляда-
ти як одне із  значущих джерел 
злочинності. Сучасну людину вже 
не  задовольняє роль спостері-
гача за добробутом інших, вона 
сама прагне до добробуту. За-
слуговує на увагу думка відомого 
німецького юриста і  психолога 
г.-Й. Шнайдера, що «об’єктивна» 
бідність не сприяє росту злочин-
ності до того часу, поки всі у су-
спільстві перебувають у  більш 
або менш однаково тяжкому ма-
теріальному становищі. Злочин-
ність зростає з виникненням від-
чуття бідності, яке проявляється 
тоді, коли окремі люди у суспіль-
стві добробуту виявляються без-
робітними і, відповідно, «відносно 
бідними» [3, с. 5-6].

нещодавно міжнародне об’єд-
нання оксфам (Oxfam), метою 
діяльності якого є  вирішення 
проблем бідності та пов’язаної 
з  нею несправедливістю, опу-
блікувало чергову доповідь про 
майнове розшарування в  світі. 
у цьому звіті , приуроченому 
до міжнародного економічного 
форуму в швейцарському давосі, 
вказується, що статки найбагат-
ших людей планети за рік зросли  
і тепер лише 1% населення Землі 
володіє більш ніж половиною 
всіх багатств. Бідна ж половина 
населення Землі задовольняється 
менш 1% світового багатства, або 
навіть 0,5%, якщо відняти їх чисті 
борги [4]. на  думку професора 
економіки корнельського універ-
ситету каушика Басу, відмінності 
в прибутках і добробуті стали на-
стільки екстремальними і вкорі-
неними, що вони проходять через 

покоління, де сімейний добробут 
і спадок мають набагато більший 
вплив на економічні перспективи, 
ніж талант і важка праця. І це пра-
цює в двох напрямах: так само, 
як  діти із забезпечених сімей 
з  більшою ймовірністю будуть 
багатими в зрілому віці, а діти, 
скажімо, колишніх робітників, 
які працюють з дитинства, з біль-
шою ймовірністю, також будуть 
з дитинства працювати [5].

Ці світові тенденції повною 
мірою реалізуються і  в україні, 
де  розрив між багатими і  бід-
ними приголомшує, а майнова 
нерівність позначається на спря-
мованості злочинних посягань. 
Центром протиправних дій ,  
особливо тяжких, нині стали знач-
ні матеріальні цінності і грошові 
кошти. Серед загальної кількості 
зареєстрованих правоохорон-
ними органами кримінальних 
проявів значний відсоток скла-
дають саме крадіжки, грабежі,  
шахрайство [6].

найголовнішою причиною 
бідності широких верств населен-
ня в україні, за словами члена- 
кореспондента нан україни,  
а к а д е м і к а  н а п р н  ук р а ї н и 
в. ф. Сіренка, є несправедливий 
і незаконний розподіл власності. 
Складно заперечити таке його 
твердження: «Суспільні багатства 
повинні належати всім, а приват-
ним особам повинно належати те, 
що видобуто їх власною працею. 
у цьому полягає великий прин-
цип соціальної справедливості, 
що  виключає бідність як масо-
ве і хронічне соціальне явище»  
[7, с.120].

Бідність та відсутність еко-
номічного зростання доповнюєть-
ся величезним зовнішнім бор-
гом україни. Станом на початок 
січня 2018  р. зовнішній еко-
номічний борг україни склав 
83% від ввп країни. Це означає, 
що кожен заборгував міжнарод-
ним фінансовим організаціям 
приблизно 1800-1900 доларів [8]. 
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бюлетень міністерства юстиції україни

низький рівень заробітної плати 
українців і дефіцит робочих 
місць для кваліфікованих пра-
цівників провокує масштабну мі-
грацію частини населення країни. 
про реальне становище населен-
ня красномовно свідчить і  той 
факт, що протягом 2017 р. вісім 
мільйонів українських сімей, 
тобто половина домогосподарств 
в україні, звернулися за субсидія-
ми на оплату житлово-комуналь-
них послуг. 

нині збільшується кількість 
людей, які  втратили свій со-
ціальний статус і не змогли на-
бути новий. Системи цінностей, 
що  існували, вже зруйновано, 
а нові не  створено. Це призво-
дить до психологічного диском-
форту населення, його дезорієн-
тації, розгубленості, дезадаптації 
і масової девіантної поведінки. 
у результаті зростає правовий ні-
гілізм, знижується поріг нетерпи-
мості до злочинності, стирається 
межа між аморальною поведін-
кою і злочином. право як цінність, 
регулятор поведінки, все більше 
замінюється сваволею, груповою 
доцільністю.  

Можливі ситуації, коли пра-
вовий нігілізм провокує саме 
право. прикладом такої ситуації 
є прийняття протизаконних актів, 
недосконалих та  неефективних 
законів, які не в змозі забезпе-
чити захист інтересів громадян. 
Безнормність породжує тотальну 
криміналізацію соціальних від-
носин. криміналізація ж суспіль-
них відносин, будучи результатом 
еволюції злочинності, відсутності 
ефективного запобігання їй, мар-
гіналізації суспільства та  ство-
рення умов, за яких послу-
ги криміналітету виявляються 
для частини соціуму більш прий-
нятними, ніж послуги, які може 
надати держава, у  свою чергу, 
сприяє подальшій небезпечній 
еволюції злочинності. формую-
чись як відображення суспіль-
ства, кримінальна сфера разом 

з тим поглиблює проблеми цього  
суспільства. 

розглядаючи злочинність 
як  системне утворення, немож-
ливо не помічати існування 
взаємозв’язку між криміноген-
ними факторами, що належать 
до  соціальних обставин та ін-
дивідуальної біопсихічної сфери. 
Індивідуальні властивості особи-
стості, звичайно ж, позначаються 
на її поведінці. так, особи, які не-
здатні володіти собою, люблять 
пригоди, нетерплячі та імпульсив-
ні, здатні діяти необдумано. За-
звичай особи, які вчиняють умис-
ні злочини, егоцентричні, байдужі 
і нечутливі до страждань і потреб 
інших людей. крім того, результа-
том багатьох злочинів є не задо-
волення потреб, а звільнення від 
миттєвого гніву. особи, нездатні 
до саморегуляції, важко перено-
сять розчарування, вони не схиль-
ні реагувати на конфлікт вербаль-
но, вважають за краще вирішувати 
проблеми за допомогою фізичної 
сили. Саме такі люди найбільше 
схильні до протиправної поведін-
ки [9, с.114].

до протиправних вчинків 
може призводити моральна де-
градація особистості. недоліки 
морального виховання проявля-
ються в тому, що людина не має 
жодних уявлень про обов’язок, 
честь і  гідність, звикає робити 
тільки те, що їй вигідно і безпеч-
но. дотримання свого слова, вико-
нання взятих на себе зобов’язань 
перед іншою людиною для та-
кого індивіда не є обов’язковим.  
людина звикає, що їй можна все, 
всі інші особи є лише засобом до-
сягнення її інтересів. перешкоди, 
які  стоять на шляху, долаються 
будь-якими методами, аби вони 
були ефективні. Ситуація  стає 
особливо небезпечною, якщо така 
деградація відбувається з  осо-
бою, наділеною владними повно-
важеннями, яка має можливість 
впливати на долю інших людей. 
Можна стверджувати, що  зараз 

вже сформувався особливий 
тип особистості  з   кризовою 
або катастрофічною свідомістю. 
апатія,  цинізм, байдужість пе-
ресічної людини – це реалії сьо-
годення. людина  відгороджується 
від «незручної» соціальної реаль-
ності жорстким психологічним 
бар’єром, повністю занурюється 
у приватне життя. Захист від світу, 
як  доведено психологами, по-
требує постійної підтримки і під-
твердження. для цього носій ка-
тастрофічної свідомості розшукує 
будь-яку негативну інформацію 
про чужий  для нього, зовнішній 
світ. позитивна інформація ним 
просто заперечується, сприй-
мається як помилкова. при цьому 
для сучасної людини, як і для су-
спільства загалом, характерна 
підвищена сугестивність і доступ-
ність для маніпуляцій зовні, агре-
сивність  стосовно зовнішнього 
світу і самої себе. 

перешкодою для політичного, 
економічного і духовного розвит-
ку країни є корупція.  вона пород-
жує неприпустимі диспропорції 
не лише в системі управління 
і функціонування державних ін-
ститутів, а й впливає на формуван-
ня суспільної свідомості. Цікаву 
думку з приводу природи коруп-
ції висловив в. крамер. За його 
словами, корупція є природною 
формою пристосування нерозви-
неної людини до умов розвинутої 
цивілізації. кожен прагне жити 
гідно, але жити доводиться від-
повідно до своїх достатків. орієн-
туючись на західні зразки еко-
номіки за умов іншої реальності, 
людина лише шукає способи не-
помітно вкрасти через бюджет, 
фінансування соціальних виплат, 
ринок, податки, маніпулювання 
фінансами. набувши ж схильності 
утримуватися від злочинів, під-
лості, грубості і нахабства, людина  
тим самим позбувається засобів 
виживання за умов дефіциту ре-
сурсів [10]. на жаль, тут спереча-
тись важко. Звісно, не всі люди 
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шукають можливості, як простіше 
вкрасти, але таких багато. тому 
пріоритетною у протидії корупції 
має стати стратегія вжиття за-
ходів, які спрямовані не на коруп-
ціонера, а на ліквідацію стимулів 
до корупційної діяльності.

поширенню злочинност і  
сприяє бюрократизація управлін-
ського апарату, будь-які конфлікти 
у суспільстві. Слід погодитись з док-
тором соціологічних наук, профе-
сором М. І. пірен, яка стверджує, 
що  переплетення авторитариз-
му з  бюрократизмом породжує 
особливе духовне середовище, 
де є потяг до наживи, грошей, роз-
квітає рабська покора, догматизм 
мислення, консерватизм, соціаль-
на апатія, зникає довіра до політи-
ко-владної еліти в  суспільстві. 
«політико-владна еліта настільки 

безвідповідальна перед прости-
ми людьми, що  навіть не  може 
наважитись застосувати правові 
заходи до тих, хто порушує норми 
права, бо й сама виступає причи-
ною таких порушень. атмосфера 
неконтрольованості та  безвід-
повідальності і призвела до цілої 
низки протиріч, що виливаються 
в систему конфліктів влади і наро-
ду на політичному, економічному 
та правовому рівнях» [11].

таким чином, соціальна ос-
нова злочинності – це сукупність 
соціальних факторів, що сприяють 
злочинності. нестабільні і непро-
думані трансформації економіч-
ної, політичної, соціальної і куль-
турної сфер життя, порушення 
принципу рівності, несправедли-
ва приватизація, різке соціальне 
розмежування, безробіття, інфля-

ція, корупція, бідність, конфлікти 
у суспільстві, – ось соціальна ос-
нова злочинності.

поряд із загальними соціаль-
ними, економічними, політич-
ними факторами, що сприяють 
поширенню злочинності, слід 
брати до уваги і психологічні, біо-
логічні фактори, що визначають 
той чи  інший варіант поведінки 
в кожному конкретному випадку.

Бездіяльність держави є основ-
ною детермінантою злочинності. 
на місце відсутнього правового 
регулювання суспільних відносин 
завжди приходить кримінальне 
його регулювання. держава має 
належним чином виконувати 
всі свої функції. лише комплекс-
ний вплив на всі сфери суспільно-
го життя може істотно зменшити 
ймовірність злочину.   

1. Шипунова т. в. подходы к объяснению преступности: противостояние или взаимо-
дополнение [електронний ресурс]. – режим доступу : http://deviantology.spb.ru/etc/
publications/Shipunova Podhody_k_obyasneniyu_prestupnosti.pdf 

2. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-сост. а. М. лопухов. 7-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2013 [електронний ресурс]. – режим доступу : http://ponjatija.ru/
taxonomy/term/783

3. Шнайдер г. Й. криминология : пер. с нем./ под общ. ред. и с предисл. л. о. иванова. – 
М. : изд. группа «прогресс»-«универс», 1994. – 504 с. 

4. Богатые стали богаче: как росло глобальное неравенство в последние годы [елект-
ронний ресурс]. – режим доступу : https://www.rbc.ru/society/22/01/2018/5a6585569a
79471d6f4dfbee

5. Мир богатеет, но расслоение растет. чем опасно неравенство [електронний ресурс]. – 
режим доступу : http://www.liga.net/opinion/327925_mir-bogateet-no-rassloenie-rastet-
chem-opasno-neravenstvo.htm

6. Злочинність в україні: опублікована шокуюча статистика за 2017 рік [електронний ре-
сурс]. – режим доступу : https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/zlochinnist-v-ukraini-
opublikovana-shokuyucha-statistika-za-2017-rik.htm

7. Сиренко в. к вопросу о причинах бедности в украине // в. Сиренко актуальные  
проблемы современной украины (правовой аспект).  Сб. статей. – киев : изд-во  
«прогресс», 2017. – 152 с.

8. внешний долг: каждый украинец уже должен по $1900 [електронний ресурс]. – 
режим доступу : https://newsnetwork.tv/news/vneshnij-dolg-kazhdyj-ukrainec-uzhe-
dolzhen-po-1900.html

9. готтфредсон М.,  герші т. Загальна теорія злочину / пер. з  англ. н. Бордукової. – х. : 
акта, 2000. – 326 с. 

Список використаної літератури

38 № 02(196) 2018 РОКУ

думки експертів з права           кримінологія

dpcoi.c
om.ua

http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Shipunova%20Podhody_k_obyasneniyu_prestupnosti.pdf
http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Shipunova%20Podhody_k_obyasneniyu_prestupnosti.pdf
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/783
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/783
https://www.rbc.ru/society/22/01/2018/5a6585569a79471d6f4dfbee
https://www.rbc.ru/society/22/01/2018/5a6585569a79471d6f4dfbee
http://www.liga.net/opinion/327925_mir-bogateet-no-rassloenie-rastet-chem-opasno-neravenstvo.htm
http://www.liga.net/opinion/327925_mir-bogateet-no-rassloenie-rastet-chem-opasno-neravenstvo.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/zlochinnist-v-ukraini-opublikovana-shokuyucha-statistika-za-2017-rik.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/zlochinnist-v-ukraini-opublikovana-shokuyucha-statistika-za-2017-rik.htm
https://newsnetwork.tv/news/vneshnij-dolg-kazhdyj-ukrainec-uzhe-dolzhen-po-1900.html
https://newsnetwork.tv/news/vneshnij-dolg-kazhdyj-ukrainec-uzhe-dolzhen-po-1900.html


39

бюлетень міністерства юстиції україни

10. крамер в. коррупция как явление биологической эволюции [електронний ресурс]. – 
режим доступу : http://tema.in.ua/article/10995.html

11. пірен М. І. Бюрократизм у системі діяльності політико-владної еліти україни як чин-
ник конфліктогенності влади і народу  [електронний ресурс]. – режим доступу : http://
ap.uu.edu.ua/article/259 

СОЦІАлЬНА ОСНОВА ЗлОЧиННОСтІ

В. І. Тимошенко  
Обґрунтовується поняття злочинності як сукупності злочинів одного або кількох 

видів, що мають масовий характер і закономірно повторюються у країні або окремому 
регіоні протягом певного періоду часу. Стверджується, що соціальну основу злочинності 
складають непродумані трансформації економічної, політичної, соціальної і культурної 

сфер життя, порушення принципу рівності, несправедлива приватизація, різке соціальне 
розмежування, безробіття, інфляція, корупція, бідність, конфлікти у суспільстві.

Ключові слова: злочинність, суспільство, бідність,  
криміналізація, особистість, корупція.

Стаття надійшла до редакції: 30.01.2018.

Социальная основа преступности

В. И. Тимошенко
Обосновывается понятие преступности как совокупности преступлений одного  

или нескольких видов, имеющих массовый характер и закономерно повторяющихся 
в стране или отдельном регионе в течение определенного периода времени. 

Утверждается, що социальную основу преступности составляют непродуманные 
трансформации экономической, политической, социальной и культурной сфер жизни, 

нарушение принципа равенства, несправедливая приватизация, резкое социальное 
разграничение, безработица, инфляция, коррупция, бедность, конфликты в обществе.

Ключевые слова: преступность, общество, бедность,  
криминализация, личность, коррупция. 
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The social basis of crime 

V. I. Tymoshenko
The author’s concept of criminality as a set of crimes of one or several types having a mass 
character and regularly repeating in a country or a separate region during a certain period  

of time is substantiated. The opinion that the social basis of criminality is a set of social factors 
contributing to criminality is proved. The unstable and ill-conceived transformations  

of the economic, political, social and cultural spheres of life, violation of the principle of equality, 
unfair privatization, sharp social dissociation, unemployment, inflation, corruption, poverty, 

conflicts in society is a social basis of criminality.
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Особливості системи 
виконання покарань Королівства Данія 

удк 343.81

Сьогодні усі демократичні 
процеси, що відбуваються у най-
важливіших сферах суспільно-
го життя в україні, так чи інакше 
пов’язані із запровадженням по-
зитивного досвіду європейських 
країн. не є винятком і українська 
система виконання покарань – су-
часні реформи в її структурі здій-
снюються за допомогою запози-
чення корисного досвіду канади, 
великобританії, Швеції та ін. 

Сучасна наука і практика за-
стосування кримінально-вико-
навчого права часто звертаються 
до досліджень зарубіжного до-
свіду виконання покарань. ко-
ристь від його вивчення та аналі-
зу відкриває перед юристом 
нові горизонти, дозволяє йому 
краще пізнати право своєї країни, 
оскільки специфічні риси цього 
права особливо чітко виявляють-
ся порівняно з іншими системами 
[1, с. 38]. варто також враховувати, 
що окремі новостворені державні 
інститути, як-от служба пробації, 
базуються на іноземному досвіді 
роботи із засудженими, а  тому 
використання напрацювань єв-
ропейських колег є логічним 

кроком на шляху реформування 
державної кримінально-вико-
навчої служби україни. водночас 
запозичення зарубіжного досвіду 
не повинно ставати сліпим ко-
піюванням. Цілком доречно за-
уважує Є. Ю. Бараш, що у кожної 
країни є своя кількість населен-
ня, особливості адміністративно- 
територіального устрою, правові 
традиції, особливості судової си-
стеми – це необхідно враховувати 
при використанні зарубіжного до-
свіду [2, с. 9]. такі вчені, як к. а. ав-
тухов, Є.  Ю. Бараш, о.  г.  колб, 
а. х. Степанюк та багато інших, 
досить часто звертаються у своїх 
дослідженнях до аналізу передо-
вих здобутків у пенітенціарній га-
лузі європейських країн з пропо-
зиціями запровадження окремих 
елементів в україні. 

таким чином, у працях науков-
ців ми можемо детально ознайо-
митися із особливостями системи 
виконання покарань тієї чи іншої 
країни. однак вибір країни, досвід 
якої використовується, не завжди 
продиктований актуальністю, 
а наявним матеріалом у відкри-
тих джерелах чи можливостями 

автора знайти та перекласти не-
обхідну інформацію або  ж  на-
віть відвідати цю країну. у тако-
му разі існує ризик, що дійсно 
гарні передові ідеї залишаються 
непоміченими. частково така си-
туація спостерігається з данією: 
незважаючи на те, що об’єктивно 
ця країна досягла гарних резуль-
татів у сфері виконання покарань 
(її  реформування розпочалося 
у 2010 р. , а сама система вико-
нання покарань дійсно спрямова-
на на допомогу особі не вчиняти 
повторні злочини), зарубіжний 
досвід данії ще не ставав пред-
метом наукового аналізу. 

Метою нашої статті є  аналіз 
системи виконання покарань ко-
ролівства данія з  можливістю 
запровадження окремих її еле-
ментів в українську. відповідно 
до мети сформульовані основні 
завдання, а саме: проаналізувати 
систему пробації в данії; висвіт-
лити загальні тенденції функціо-
нування тюрем; на основі отри-
маних даних внести пропозиції 
щодо  запозичення корисного 
данського досвіду у пенітенціар-
ній сфері україни.

М. І. Рудницьких
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
пенітенціарної діяльності Інституту  
кримінально-виконавчої служби 
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данія порівняно з багатьма 
іншими країнами, особливо за 
межами Європи, характеризуєть-
ся високим рівнем життя усього 
населення, що значно впливає на 
стандарти роботи державних ін-
ститутів. населення королівства 
данія станом на вересень 2017 р. 
становило 5,78 млн осіб. Загальна 
чисельність осіб, що перебувають 
у тюрмах (у тому числі в місцях 
попереднього ув’язнення  / під-
слідні) – 3 418, із яких: 4 % жінки, 
0,3 % – це неповнолітні (18 осіб) 
[3]. Співвідношення тюремного 
населення (на 100000 населення 
країни) – 59. Цікаво, що 28,3 % від 
загальної кількості засуджених – 
це іноземці, кількість яких значно 
збільшилася у зв’язку із міграцій-
ними процесами останні 2 роки. 

данія належить до континен-
тальної правової системи, це озна-
чає, що велика увага, як правило, 
приділяється фундаментальним 
юридичним правам і  суворому 
дотриманню правових норм. Єв-
ропейська конвенція про права 
людини стала важливим еле-
ментом данської правової систе-
ми в 1992 р. , протягом останніх 
20 років велика кількість європей-
ських нормативних документів ра-
тифіковані, серед них Європейські 
пенітенціарні правила і Європей-
ські правила пробації.

видається логічним та зако-
номірним, що пробація і тюрем-
на служба перебувають у віданні 
держави. Співробітники є  дер-
жавними службовцями, а клієнтів 
вищевказаних служб (так назива-
ють засуджених) в основному роз-
глядають як звичайних громадян, 
які вчинили злочини та отримали 
вирок суду. Завдання і обов’язок 
тюрем і служби пробації – вико-
нання вироку, яке ґрунтується на 
принципі достатності та необхід-
ності: під час роботи з  кожним 
клієнтом не можна застосувати 
більше обмежень, ніж ті, що вста-
новлені судом, однак заходи по-
винні бути достатніми для задо-

волення потреб кожного клієнта 
в підтримці, керівництві наскільки 
це можливо.

Служба тюрем та  пробації 
данії є однією цілісною держав-
ною структурою, яка вирішує ши-
рокий спектр завдань всередині 
і поза в’язницями. у 1993 р. Служ-
ба розробила «програму прин-
ципів тюрем і пробації в данії». 
враховуючи період реформуван-
ня та суттєву перебудову органі-
зації діяльності, програма прин-
ципів усе одно не була змінена 
або скасована, що свідчить про 
її  універсальність. відповідно 
до вищевказаного документа ос-
новним завданням Служби тюрем 
та пробації данії є виконання по-
карань [4]. тому цей державний 
інститут здійснює такий контроль, 
який необхідний для виконання 
покарань, водночас підтримує 
та мотивує злочинця, щоб він міг 
жити без вчинення злочину, до-
помагаючи особистому, соціаль-
ному, професійному і освітньому 
розвитку. Ці два аспекти одного 
завдання є взаємодоповнюючи-
ми. таким чином, не може бути 
й мови про те, що один більш важ-
ливий, ніж інший. Їх можна сфор-
мулювати, як: «контроль та безпе-
ка», «підтримка та мотивація».

у складі Міністерства юстиції 
данії, як центрального органу, 
що очолює цю службу, створено 
Службу тюрем та пробації, від неї 
відходять чотири регіональних 
офіси, що  географічно охоплю-
ють всю країну, вони розташовані 
у копенгагені, Зеланді, колдінгу 
та хобро. Ці офіси координують 
роботу місцевих тюрем і  служб 
пробації цього регіону.

діяльність служби пробації 
здійснюється здебільшого у на-
прямку підтримки та  мотива-
ції клієнта. водночас необхідно 
забезпечити контроль і  нагляд, 
адже у більшості клієнтів є умови 
та  обов’язки, які вони повин-
ні виконувати в  рамках відбу-
вання покарання чи звільнення 

від відбування покарання з ви-
пробуванням. Служба пробації 
та співробітники служби проба-
ції відносно незалежні в своєму 
контакті з  клієнтами, вона спі-
впрацює з відділами соціальних 
служб в муніципальних та інших 
відповідних державних органах

Загалом служба пробації під-
тримує і контролює усіх осіб, що 
є  суб’єктами кримінально-вико-
навчих правовідносин. у випадках, 
коли засудженими є неповноліт-
ні (15-17-річні) або  з  психічни-
ми відхиленнями, засуджені до 
спеціального лікування, залуча-
ються соціальні служби або психіа-
тричні фахівці. вік кримінальної 
відповідальності в данії складає 
15  років, і  хоча пробація може 
працювати з  неповнолітніми 
злочинцями, усе одно робиться 
все  можливе, щоб неповнолітні 
перебували під егідою соціальних 
служб та були поза системою вико-
нання покарань. 

представники данської систе-
ми виконання покарань визнають, 
що раніше в їх роботі діяв принцип 
«ніщо не працює», він стосувався 
виправлення і соціальної роботи  
із засудженими. однак  з  часом 
стало зрозуміло, що все ж  за-
суджені потребують допомоги 
для повноцінної реінтеграції в су-
спільство, а деякі інструменти є до-
сить ефективними. а тому принцип 
був змінений на «щось працює для 
когось» – таке ставлення пояснює, 
що, врешті-решт, окремі засоби 
впливу є дієвими і варто все одно 
докладати зусиль та працювати  
із засудженими.

Служба пробації має 13 офісів 
по всій данії, які виконують такі 
завдання: 1. нагляд за звільнени-
ми умовно-достроково; клієнтами, 
які мають умовний термін; засудже-
ними до громадських робіт; клієн-
тами, які підлягають електронному 
моніторингу; клієнтами, яким при-
значено примусове лікування.

2. підготовка досудових до-
повідей.
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3. робота із засудженими 
в тюрмах перед звільненням.

4. участь у загальнопревентив-
них заходах [5].

у 2013 році було прийнято рі-
шення про запровадження та ре-
алізацію LS / RNR – інструменту 
оцінки ризику, розробленого ка-
надським вченим д. Бонтою, за-
повнюючи який, працівник про-
бації може виявити напрямки 
роботи із засудженим. також данія 
розробила випробувальну мо-
дель з  урахуванням канадської 
моделі STICS (діалоговий підхід, 
що використовується для клієнтів, 
схильних до рецидиву). данська 
версія в Службі пробації відома 
під назвою MOSAIK (мотиваційне 
інтерв’ювання).

рішення про реалізацію LS / 
RNR стало завершенням давніх 
традицій. до цього кожен спів-
робітник мав свободу реалізо-
вувати будь-які стратегії, які він 
вважав за доцільне, виходячи 
з  суб’єктивної оцінки обставин 
і  їх  знань про соціальні теорії 
та попередні підходи.

данія вирішила використову-
вати інструмент оцінки ризиків 
(LS / RNR), яка вважається одним 
з найбільш дієвих інструментів 
оцінки на сьогодні. Цей  інстру-
мент використовується для оцін-
ки ризику рецидиву клієнта. 
він розділяє клієнтів в одну з п’яти 
груп: дуже високий ризик; висо-
кий ризик; середній ризик; низь-
кий ризик; і дуже низький ризик 
рецидиву. Цей інструмент стано-
вить сім сторінок і містить 96 за-
критих запитань, призначених для 
вимірювання загальних і специ-
фічних факторів ризику та  по-
треб, інших проблем, пов’язаних 
із клієнтом, а також спеціальних 
міркувань стосовно реагування, 
а саме: здатність клієнта до ліку-
вання. Служба пробації нині роз-
глядає питання про тестову реалі-
зацію короткої анкети-скринінгу 
на 8  запитань, яка призначена 
для визначення клієнтів з низь-

ким або дуже низьким ризиком 
рецидиву, тому вони мають об-
межену потребу в нагляді. клієн-
ти, які, за оцінками скороченого 
інструменту, мають «середній» 
чи  «високий» ризик рецидиву, 
отримають повну анкету із 96 пи-
тань, щоб більш чітко визначити 
їхні потреби. Ціни на два інстру-
менти ідентичні, але коротший ін-
струмент більш ефективний  від-
носно тих, хто має «низький» або 
«дуже низький» ризик рецидиву, 
оскільки це  економить час при 
підрахунку результатів. до запро-
вадження LS / RNR окремі пра-
цівники робили власну оцінку ри-
зику рецидиву клієнта на основі 
особистого досвіду та інформації, 
яку  працівник пробації вважав 
важливою і міг отримати з різ-
них джерел. Ці суб’єктивні оцін-
ки тепер замінені скринінговою 
анкетою, яка передбачає оцінки, 
що базуються на систематичному, 
структурованому внесенні даних. 

Зрозуміло, що жодна анкета не 
може надати точний прогноз ри-
зику рецидиву вчинення злочину, 
але відповідні дослідження свід-
чать, що є тісний зв’язок між бала-
ми анкети та реальним вчиненням 
повторного злочину. крім рівня 
ризику, LS / RNR обчислює про-
філь потреб. Цей профіль вказує 
на такі загальні сфери діяльності, 
на які клієнт та працівник Служби 
пробації повинні звернути особли-
ву увагу, висвітлює ту сферу життя, 
де клієнт потребує допомоги, але 
не вказує на конкретні дії, які слід 
вжити. деталі зусиль щодо повтор-
ної соціалізації розробляються 
спільними зусиллями між клієнтом 
та його працівником, що займаєть-
ся справжніми справами.

на додаток до профілів ри-
зику та потреб LS / RNR створює 
профіль реагування, що показує, 
які  реабілітаційні зусилля най-
краще підходять для конкретного 
клієнта. у данії результати роботи 
інструменту LS / RNR обробляють-
ся електронним способом. резуль-

тати також можуть бути оброблені 
вручну, але робота є трудомісткою. 

повна анкета була спочатку 
розроблена англійською мовою, 
а пізніше перекладена данською. 
переклад проводився двома не-
залежними перекладачами. потім 
обидва переклади порівнювалися, 
а невідповідності обговорювалися 
з розробником LS / RNR д. Бонтою. 
кілька питань потрібно було трохи 
змінити, щоб зробити їх актуаль-
ними для данського контексту. 

використання як повних, 
так і скорочених документів ви-
магає наявності ліцензії. данія 
платить 2,69 євро за кожне вико-
ристання будь-якого з цих інстру-
ментів.

україна також прийняла рішен-
ня про запровадження інструмен-
ту оцінки ризиків і потреб, однак 
за основу був взятий британський 
опитувальник, який нині адапто-
ваний та проходить апробування 
в регіонах. проте, окрім важли-
вості способу діагностування ос-
новних потреб засудженого, цін-
ність цього методу роботи полягає 
не так від отриманого результату 
(високий чи низький ризик по-
вторного вчинення злочину), 
як від того, яку подальшу роботу 
буде проведено на основі отри-
маних результатів. Сама по собі 
оцінка ризиків – це  метод ви-
явлення криміногенних потреб 
особи. на  прикладі данії стає 
зрозумілим, що вона не є самодо-
статньою та повинна інтегрувати-
ся у концепцію чи модель роботи 
із  засудженим. такою  моделлю 
і є система MOSAIK, яка чітко ре-
гламентує порядок дій працівника 
пробації на кожному етапі роботи. 
однаковий підхід та єдиний по-
гляд на реабілітацію, спільні со-
ціальні прийоми і вправи роблять 
цю  систему універсальною – у 
великому чи маленькому місті, 
досвідчений фахівець чи новий 
працівник будуть однаково за-
стосовувати низку заходів до за-
судженого та отримувати перед-

думки експертів з права           кримінальний процес
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бачуваний результат. видається 
необхідним запровадити подіб-
ну систему в україні в контексті 
реалізації інструменту оцінки 
ризиків та потреб і розробки си-
стеми пробації данії можуть бути 
успішно використані.

переходячи до тюремної си-
стеми данії, варто зазначити, 
що вона не відрізняється від євро-
пейської моделі: існують закриті 
та відкриті тюрми, а також будин-
ки «на півдорозі» (Halfway House). 
порядок направлення у  тюрми 
такий: усі засуджені поміщають-
ся до відкритих тюрем, окрім тих, 
хто має тривалі строки засуд-
ження, раніше намагався втекти 
або зловживає свободою у від-
критих установах. варто зазначи-
ти, що понад 60 % вироків суду – 
це покарання у виді позбавлення 
волі не більше двох років.

у семи будинках «на півдо-
розі» в розпорядженні 189 місць. 
Це житлові заклади для право-
порушників протягом останнього 
періоду їх ув’язнення, перш ніж 
повернутися в суспільство і для 
клієнтів під наглядом. особа 
потрапляє туди за два місяці 
до  звільнення. Їх особливістю 
є  те,  що засуджені мають мож-
ливість поступово адаптуватися 
до життя на волі – шукають собі 
житло та роботу вдень, повер-
таючись до закладу для ночівлі. 
до речі, в будинках «на півдорозі» 
до осіб намагаються не ставити-
ся як до засуджених, називаючи 
їх просто громадянами, а також 
це  єдині установи, де  їх  цен-
тралізовано годують, виходячи 
з того, що у них нема часу для 
цього – більшу частину свого дня 
вони проводять за межами таких 
будинків. Звичайно, є  правила 
перебування в них: проходжен-
ня необхідної групової терапії, 
дотримання режиму дня, участь 
у  реабілітаційних програмах. 
також цікавим є те, що після за-
вершення строку перебування в 
установі, за потребою засуджений 

може на деякий час залишитися 
в будинку – якщо виникли про-
блеми з житлом. хоча усі тюрми 
є державними – і це свідома по-
зиція данії, адже функція дер-
жавного примусу, на думку пред-
ставників цієї країни, повинна 
виконувати саме держава, однак 
винятком є будинки «на півдо-
розі». громадські організації мо-
жуть також створювати подібні 
заклади та пропонувати свої по-
слуги засудженим. вони мають 
бути акредитованими для пере-
бування засуджених – відповідні 
умови та порядок перевіряються 
державними органами.

в україні Центр «дім на півдо-
розі» функціонує у харківській об-
ласті і спрямований на допомогу 
жінкам [6]. не зважаючи на значні 
досягнення у сфері допомоги за-
судженим, цей центр не є елемен-
том в структурі державних органів 
та установ виконання покарань 
і фінансується за кошти інозем-
ного проекту. питання створен-
ня з’єднувальної ланки між ви-
правною колонією та  виходом 
за її межі є актуальним: фактич-
но засуджений після звільнення 
зіштовхується з рядом соціально- 
побутових проблем, вирішення 
яких може бути йому не під силу. 
перебування у подібному закладі 
дає можливість підшукати роботу, 
поступово адаптуватися до життя 
за межами установи.

тюремна система данії має 
певні особливості  – держав-
на  політика формує ставлення 
до  в’язниць у такому напрямку: 
тюрма – це крайній захід, який 
застосовують, якщо нічого не пра-
цює; тримання засуджених доволі 
коштовне, саме тому основна ціль 
усієї системи данії – щоб особа, 
яка потрапила до в’язниці, мак-
симально швидко змогла вийти 
умовно-достроково та більше не 
поверталася. дослідження 2016 р. 
вказує на те, що ті, хто в 2013 р. 
були звільнені з тюрем в данії, 
мали частоту рецидиву 35%, а ті, 

хто відбули умовний термін (були 
під наглядом пробації), мали ча-
стоту рецидиву 27%. рівень ре-
цидиву серед осіб, звільнених 
від електронного моніторингу та 
громадських робіт, становив від-
повідно 16% та 18%. державна 
політика данії сформувалася під 
ідеєю, що навіть гарно облашто-
вана тюрма погіршує або ж навіть 
руйнує зв’язок з родиною, а три-
валі строки покарання підвищу-
ють ризик рецидиву.

такий  п ідх ід  заслуговує 
на увагу з огляду на те, що поз-
бавлення волі – покарання, яке 
найчастіше призначається судами 
в україні: тільки у 2016 р. 21 % 
від усіх вироків за кримінальни-
ми справами – було призначено 
позбавлення волі на певний строк 
[7]. якщо проаналізувати кіль-
кість призначуваних строків поз-
бавлення волі за перше півріччя 
2017 р., то із 32 623 вироків до по-
збавлення волі лише 8075 (близь-
ко 25 %) це позбавлення волі,  
що не перевищує строк до двох 
років, усі інші – це від двох  
до 25 років включно [8].

кожен засуджений до позбав-
лення волі в данії має окрему 
обладнану всім необхідним ка-
меру. таке розміщення дозволяє 
забезпечити безпеку засуджених 
та підтримувати порядок і необ-
хідну дисципліну всередині уста-
нови. при відвідуванні у рамках 
робочого візиту у травні 2017 р. 
поліфункціональної в’язниці  
Собісгард (яка включає в себе як 
закриті, так і відкриті відділення) 
оцінили переваги такого спосо-
бу тримання засуджених, а саме: 
мінімізовані негативні впли-
ви одних засуджених на інших, 
менше можливостей для проти-
правної поведінки, більше нагля-
ду та контролю, а найголовніше – 
можливість здобувати соціальні 
навички шляхом догляду і приби-
ранням у власній кімнаті, зберіга-
ти на відкритому місці фотографії 
близьких, відчувати особисту 
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безпеку. такий спосіб розміщен-
ня засуджених притаманний всім 
країнам Європи, є досить виправ-
даним і необхідним при рефор-
муванні державної кримінально- 
виконавчої служби україни.

окрему увагу необхідно звер-
нути на спосіб харчування засуд-
жених – у данії відсутнє централі-
зоване харчування у відкритих 
тюрмах, тобто кожен засуджений 
готує їжу самостійно на спільній 
кухні. для цього він через вста-
новлений у спільному для всіх 
коридорі планшет обирає собі 
продукти у місцевому супермар-
кеті, який на наступний день при-
возить замовлення. такий підхід 
дозволяє вирішити ряд питань. 
по-перше, кожен засуджений по-
винен працювати чи навчатися, 
якщо йому дозволяє вік та стан 
здоров’я, для того, щоб заробити 
собі на їжу (до речі, навчання та 
робота оплачуються приблизно 
однаково, таким чином засуджені 
заохочуються до освіти та само-
розвитку). по-друге, непрацез-
датні отримують кошти від дер-
жави на харчування, однак це все 
одно значно дешевше та  еко-
номніше, адже відсутні потреби 
у закупівлі і приготуванні їжі на 
велику кількість осіб. по-третє, 
це дозволяє навчити засуджених 
простим соціальним способам 
взаємодії – приготувати, домови-
тися про посуд та чергу до плити, 
прибрати за собою – такі звичні 
для пересічної людини навички 
є новими інколи для засуджених. 
в україні готування самостійно їжі 
передбачено в колоніях мінімаль-
ного рівня безпеки з полегшени-
ми умовами тримання, а також 
у дільницях соціальної реабіліта-
ції. однак існує велика проблема 
отримання харчів засуджени-
ми – в основному це відбувається 
через посилки та передачі. водно-
час це один з популярних шляхів 
надходження заборонених пред-
метів до установ виконання пока-
рань. у зв’язку з отриманням поси-

лок і передач без обмежень, через 
установу за добу проходять великі 
об’єми їжі, яку фізично неможливо 
якісно перевірити. Спроба купува-
ти їжу через місцеві супермарке-
ти не є недосяжною, вона вимагає 
мінімум оснащення, однак має 
ряд переваг, зазначених вище.

працюють засуджені здебіль-
шого,  як і в україні – залежно від 
можливостей установи – це може 
бути і сільськогосподарська діяль-
ність, і робота в майстернях.

кожен засуджений може отри-
мати відпустку кожні треті вихід-
ні – вийти за межі тюрми, однак 
це право надається не раніше, 
ніж через 30 днів після прибут-
тя до установи. Це правило по-
ширюється на відкриті тюрми, 
у закритій також можна отримати 
відпустку, однак доведеться заче-
кати довше. передбачено також 
вихід за межі установи у зв’язку 
із хворобою або смертю родича 
чи іншою метою. при повернен-
ні особа проходить експрес-тест 
на алкоголь та наркотики. у разі 
ризику вживання наркотиків 
чи вчинення злочину особа буде 
відкликана з відпустки, а також 
позбавлена права на  наступні 
[9]. вихід за межі установи ви-
конання покарань також перед-
бачений чинним законодавством 
україни, однак кількість таких ви-
ходів значно менша, ніж в данії, 
та вимагає формальних підстав. 
дійсно, сама безумовність права 
засуджених на відпустку кожні 
треті вихідні може вирішити пи-
тання із тривалими побаченнями 
та  належним чином підтриму-
вати соціально корисні зв’язки  
з близькими.

у данії право засуджених 
на  умовно-дострокове звіль-
нення від відбування покарання 
виникає автоматично після від-
бування особою двох третин по-
карання. варто відмітити широку 
автономію у  прийнятті рішень 
адміністрацією установи – саме 
вона визначає, чи заслуговує 

особа право на  вихід раніше. 
однак, якщо в особи є проблеми 
із наркотичною або алкогольною 
залежністю – вона буде перебува-
ти під наглядом пробації певний 
час та  проходити передбачені 
законодавством програми реа-
білітації. у  довічно засуджених 
є також право на умовно-достро-
кове звільнення у разі відбуття 
12  років покарання. якщо  ад-
міністрація установи виявить 
ризик повторного вчинення зло-
чину – засудженому може бути 
відмовлено.

підхід данії щодо надання 
умовно-дострокового звільнен-
ня після відбуття певного строку 
покарання є загальноприйнятим 
в Європі. україна також перед-
бачила автоматичне звільнення 
умовно-достроково при відбутті 
певної частини покарання у про-
екті Закону україни «про пені-
тенціарну систему», який був 
зареєстрований 24  листопада 
2017 р. [10]. 

новим для україни є необ-
хідність повідомлення жертви. 
у  разі якщо був вчинений тяж-
кий злочин або злочин сексуаль-
ного характеру і засуджений під 
час відбування покарання втік, 
отримує відпустку, звільняється 
умовно-достроково, дає інтерв’ю 
у газе ту, з’являється на телебачен-
ні, то постраждала особа від цього 
злочину має бути повідомлена. 
в україні жертви злочинів мають 
право на відшкодування шкоди, 
завданої суспільно небезпечним 
діянням, однак дійсно постра-
ждалі потребують більшої уваги 
з боку держави, і запровадження 
подібної норми є виправданим 
і необхідним кроком в контексті 
створення загальної концепції до-
помоги жертвам злочинів.

отже, система виконання по-
карань данії побудована на за-
гальноєвропейських цінностях, 
в основі яких лежить дотримання 
прав і свобод людини. усвідом-
лення необхідності соціальної 
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роботи та допомоги засудженим 
стало основою роботи із ними, 
і в результаті країна змогла до-
сягти низького рівня рецидив-
ної злочинності. Беручи до уваги 
економічні, соціальні та демо-
графічні відмінності між данією 
та україною, усе ж окремі еле-
менти успішного функціонування 
системи виконання покарань мо-
жуть бути запозичені. так, функ-

ціонування української пробації 
на основі методики оцінки ри-
зиків і потреб неможливе без 
універсальної системи на кшталт 
MOSAIK, в яку вона буде інтегро-
вана. такі базові елементи відбу-
вання покарання, як розміщення, 
харчування, право на умовно-до-
строкове звільнення також потре-
бують доопрацювання в україні 
з урахуванням позитивного дан-

ського досвіду. однак найцінні-
ше, що можна взяти – це базовий 
підхід, відповідно до якого засуд-
жений повинен максимально за-
лишатися в суспільстві, яке допо-
магає та мотивує до правомірного 
способу життя, стійке прагнення 
допомогти особі вирішити свої 
внутрішні та зовнішні проблеми 
і прийняти базові суспільні цін-
ності.   
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ОСОБлиВОСтІ  
юРиДиЧНОЇ тЕХНІКи ПРиРОДООХОРОННиХ 

НОРМ КК УРСР 1960 р.

удк 340.13

актуальність теми роботи пов’я-
зана з двома причинами. по-пер-
ше, одним із важливих завдань 
юриспруденції є  необхідність 
більш глибокого дослідження пи-
тань юридичної техніки, яка вико-
ристовується в процесі правового 
регулювання суспільних відносин. 
дотримання правил юридичної 
техніки становить собою об’єктивну 
закономірність процесу підготовки 
законодавчих актів. Юридична тех-
ніка відіграє істотну роль у забез-
печенні ефективності права, а ви-
користання її прийомів та правил 
забезпечує точне й раціональніше 
їх втілення в практичну діяльність. 
виходячи з цього, рівень юридич-
ної техніки є одним із показників 
рівня юридичної культури в країні. 
по-друге, з метою більш докладно-
го вивчення юридико-технічного 
рівня нормативно-правових актів 
доцільно взяти до  уваги схеми, 
які використовувались при побу-
дові раніше прийнятих законів. 
З  цієї точки зору інтерес пред-
ставляє розгляд юридичної тех-

ніки кримінального кодексу урСр 
1960 р. (далі – кк урСр), яка не от-
римала достатньої уваги з  боку 
науковців. у зміст цього законо-
давчого акта увійшли природо-
охоронні норми, юридичну техніку 
яких науковці окремо не вивчали, 
тому це потребує свого подальшого 
розвитку. Значну допомогу у вирі-
шенні цих завдань може відіграти 
методика кількісної оцінки норма-
тивно-правових актів, яка дозволяє 
провести розрахунки загальної 
кількості знаків, що входять до змі-
сту статей, глав та всього кодифіко-
ваного акта.

аналіз публікацій показує, 
що побудова, структура, система 
покарань кк урСр 1960 р. є темою, 
якої зрідка торкалися науковці. 
фрагментарно це питання розгля-
далось у працях І. Бойка, С. гаври-
ша, М. гнєтнєва, М. дякура, Б. кін-
дюка, З. корчевої, в. Матвійчука, 
в. Мунтяна, в. Сидор, н. титової, 
Ю. Шемшученка. таким чином, пи-
тання юридичної техніки, яка вико-
ристовувалась у кк урСр стосовно 

сфери охорони природи, потребує 
своєї подальшої розробки та си-
стематизації.

Метою нашої роботи є дослід-
ження особливостей юридичної 
техніки кк  урСр  за допомогою 
цифрових показників.

викладення матеріалів до-
слідження було проведено згідно 
з двома етапами. Спочатку необхід-
но розглянути три особливості юри-
дичної техніки. по-перше, на думку 
І. Шутака, юридична техніка – це те-
оретико-прикладна наука, яка ста-
новить собою певну сукупність за-
собів і прийомів нематеріального, 
технічного характеру, що є зовніш-
німи інструментами й способами 
організації правового матеріалу 
[1, с. 5]. по-друге, юридична тех-
ніка відображається в правилах, 
до числа яких належать: а) прави-
ла ясності, точності, нейтральності; 
б) досягнення соціальної адекват-
ності; в) логічні правила; г) струк-
турні; д) процедурні. по-третє, юри-
дична техніка має зовнішню форму 
прояву на  рівні правових актів. 

О. В. Патлачук   
кандидат  юридичних наук,  
викладач Краматорського  
економіко-гуманітарного інституту
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як доводить в. Сидор на прикладі 
земельного законодавства, викори-
стання технічних засобів, методів, 
способів, прийомів при їх реаліза-
ції дає змогу створити правові акти 
високого наукового рівня [2, c. 87]. 

наступним етапом досліджен-
ня є розгляд причин прийняття 
кримінального кодексу урСр. до їх 
числа належать зміни в політиці 
радянського Союзу, які увійшли 
в історію держави і права під наз-
вою «хрущовська відлига» та були 
спрямовані на пом’якшення і демо-
кратизацію комуністичного режи-
му. у рамках нової політики почала 
здійснюватися кодифікація тодіш-
нього законодавства, що призвело 
до прийняття нового криміналь-
ного кодексу, який верховна рада 
урСр ухвалила 28 грудня 1960 р. 
[3]. Цей кодекс мав чотирирівневу 
будову: кодекс – частина – глава – 
стаття, сумарна кількість глав 
складала 16, до Загальної частини 
входило 5 глав, до особливої – 11. 
як зазначає ж. дзейко, на першому 
місці в особливій частині кодек-
су розташована глава, норми якої 
встановлюють відповідальність 
за вчинення державних злочинів, 
а загалом кодифікований акт ви-
ходить з ідеї першості інтересів 
держави, а не інтересів особи 
[4, c. 164]. кодифікований акт скла-
дався з 119055 зн., з яких до За-
гальної частини ввійшло 39294 зн. 
(33%), до особливої – 79761 зн. 
(67%). розгляд змісту 11 природо-
охоронних статей показує, що вони 
були розміщені в чотирьох главах: 
гл. ІІ «Злочини проти соціалістичної 
власності», гл. VI – «господарські 
злочини», гл. IX – «Злочини проти 
порядку управління», гл. X – «Зло-
чини проти громадської безпеки, 
громадського порядку та народно-
го здоров’я» (табл. 1).

таке розташування статей свід-
чить про недоліки юридичної тех-
ніки, до числа яких слід віднести 
відсутність систематизації приро-
доохоронних злочинів, які мають 
увійти до самостійної глави.

до змісту гл. ІІ увійшли ст. 89 
«умисне знищення або пошкод-
ження державного чи громадсько-
го майна» та ст. 90 «необережне 
знищення або пошкодження дер-
жавного чи громадського майна». 
у цих статтях знайшла відображен-
ня відповідальність за пошкоджен-
ня чи завдання шкоди лісовим ма-
сивам, незважаючи на ту обставину, 
що в цій статті розглядались питан-
ня відповідальності за пошкоджен-
ня державного чи громадського 
майна. Згідно з ч. 2 ст. 89 за такі 
діяння, вчинені шляхом підпалу 
або іншим загальнонебезпечним 
способом, що спричинило умисне 
знищення або пошкодження лісо-
вих масивів, установлювалось по-
карання у вигляді позбавлення волі 
на строк до 10 років (табл. 2).

такий злочин становить собою 
особливу небезпечність, тому що 
підпал може спричинити знач-
ну шкоду лісовим масивам, адже 
вогонь дуже швидко поширюєть-
ся на  таких ділянках. держава 
витрачає великі кошти на гасін-
ня пожеж, бо використовується 
значна кількість людей та техніки, 
а після гасіння пожеж необхідно 
вживати заходів з  відновлення 
цього природного ресурсу, які по-
требують великих коштів і зусиль. 
недоліком юридичної техніки 
цієї статті, на думку в. Матвійчука, 
є відсутність роз’яснення терміна 
«інший загальнонебезпечний спо-
сіб», бо як такий може бути вибух, 
затоплення [5, c. 80]. Іншим понят-
тям, яке не отримало свого відо-
браження в законі, є така ознака 
об’єктивної сторони, як наслідки, 
до яких належать: людські жертви, 
завдання особливо великої шкоди. 
диспозиція ст. 89 містить вказівки 
на спосіб знищення або пошкод-
ження лісового масиву тільки шля-
хом підпалу, тобто злочинна дія 
вогнем на лісовий масив. у змісті 
статті відсутнє роз’яснення тієї 
обставини, що такі дії можуть від-
буватися як відносно групи дерев, 
так і одного дерева, інших пред-

метів, будівель, складських при-
міщень.

у статті 90 розглядались такі 
самі дії, але в разі необережного 
знищення чи  істотного пошкод-
ження лісових масивів вогнем 
або  джерелом підвищеної не-
безпеки. За такі дії ця стаття вста-
новлювала покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк до трьох 
років або виправні роботи на строк 
до одного року. розгляд юридичної 
техніки цих статей показує на-
явність у них диспозиції та санкції 
з одночасною відсутністю в їх змісті 
гіпотези. однією з важливих вимог 
юридичної техніки є логіка викла-
дення матеріалу, яка слабко вира-
жена у змісті кодифікованого акта. 
так, знищення або пошкодження 
державного чи громадського майна 
дуже слабко корелюється з лісо-
вими масивами, які можуть мати 
природне походження або штуч-
не, тобто коли їх насадили колго-
спи чи конкретні особи. на жаль, 
у законі відсутнє з’ясування таких 
термінів: а) «лісовий масив», тобто 
невідомо, яку площу має займати 
цей об’єкт; б) «джерело підвищеної 
небезпеки»; в) «тяжкі наслідки»; 
г) «істотне пошкодження». Загальна 
кількість знаків цих двох статей ста-
новить 836 зн., чи 0,7% від загаль-
ної кількості матеріалу (табл. 1).

розгляд юридичної техніки, 
яка використовувалась у  гл.  VI 
«господарські злочини», показує, 
що назва даної глави не пов’яза-
на із  злочинами проти природи, 
які увійшли до її змісту. так, до неї 
входить найбільша кількість ста-
тей (ст. ст. 158-163), які встановлю-
ють кримінальну відповідальність 
за порушення правил по бороть-
бі з: хворобами рослин, потравою 
посівів, незаконною рубкою лісу, 
полюванням, зайняттям рибним 
або іншим промислом, проведен-
ням вибухових робіт на водних 
об’єктах. дослідження змісту цих 
статей показує наявність такої вади 
юридичної техніки, як відсутність 
у їх змісті гіпотези, тобто викладен-
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бюлетень міністерства юстиції україни

ня статті починається з диспозиції. 
наприклад, у ст. 160 викладається 
диспозиція у вигляді незаконної 
рубки лісу в усіх лісах державного 
значення, колгоспних лісах. дослід-
ження санкцій за злочини проти 
природи, які ввійшли до гл. VI, по-
казує широке застосування аль-
тернативних покарань. розгляд 
санкцій, застосованих у цій главі, 
показує, що альтернативні санкції 
ввійшли до змісту ст. ст. 158-163, 
а виняток становить ч. 2 ст. 160, яка 
передбачає акумулятивну санкцію 
у вигляді позбавлення волі на строк 
до 5 років з конфіскацією незакон-
но зрубаної деревини. у  главі VI 
у трьох статтях застосовується такий 
додатковий вид покарання, як кон-
фіскація майна. наприклад, ч. 1 та 
ч. 2 ст. 160 передбачають конфіска-
цію незаконно зрубаної деревини, 
ст. 161 – конфіскацію добутого та 
знарядь полювання, аналогічним 
чином ст. 162 – таку саму санкцію. 
до змісту цієї глави ввійшов най-
більший обсяг матеріалу, присвя-
чений питанням охорони природи, 
про що свідчать розрахунки кіль-
кості знаків, які становили 2103 зн., 
чи 1,76% від загальної кількості 
обсягу матеріалу кодексу (табл. 1). 
недоліки юридичної техніки дово-
дяться фактом відсутності роз’яс-
нень терміна «промисел», під яким 
З. г. корчева розуміє систематичну 
рубку, що для обвинуваченого є по-
стійним джерелом доходів [6, с. 38]. 
як зазначає дослідниця, одинич-
ний факт рубки з подальшим про-
дажем лісу не може визнаватися 
промислом з причини відсутності 
специфічної ознаки у вигляді систе-
матичної діяльності для отримання 
постійного доходу, тобто викори-
стання такої ознаки дає змогу від-
ділити рубку у вигляді промислу від 
повторності такого діяння.

у той історичний період по-
чалось інтенсивне використання 
природних багатств без  ураху-
вання біологічних можливостей 
щодо відновлення численності 
фауни, що призвело в урСр до ма-

сової загибелі тварин, знищення 
їх  потомства і скорочення чи-
сельності багатьох видів цінних 
звірів і птахів. виходячи з цього, 
до змісту кк урСр увійшла ст. 161 
«незаконне полювання», санкція 
якої передбачала виправні ро-
боти на строк до одного року або 
штраф у розмірі до ста карбован-
ців з конфіскацією всього добутого 
і знарядь полювання (табл. 2). дис-
позиція цієї статті як кримінально 
каране діяння визначала полю-
вання в заборонений час чи в не-
дозволених місцях, або  заборо-
неними знаряддями і способами, 
або на звірів і птахів, полювання 
на  яких повністю заборонено. 
така складна диспозиція цієї статі 
пов’язана з тією обставиною, що 
при полюванні на деяких цінних 
тварин та птахів, окрім, мисливсь-
кого квитка, потрібен спеціаль-
ний дозвіл, який видавали органи 
державної мисливської інспекції. 
недоліком юридичної техніки цієї 
статті є та обставина, що в диспо-
зиції статті не вказується на необ-
хідність отримання мисливського 
квитка, оплати державного мита, 
що є дозволом на її проведення. 
Іншим недоліком статті є відсут-
ність з’ясування терміна «недозво-
лений час», під яким слід розуміти 
періоди, коли встановлюються за-
борони на полювання. у більшості 
випадків це період з 1 жовтня до 
1 березня, але на деякі цінні види 
звірів та птахів встановлюються за-
борони в інші місяці. у диспозиції 
цієї статті використовуються як ка-
рані дії проведення полювання 
забороненими знаряддями та спо-
собами, які не отримали свого з’ясу-
вання в змісті кодифікованого акта. 
під цим терміном, згідно з думкою 
а. піонтковського, слід розуміти за-
борону на застосування хімікатів, 
риття ловчих ям, установку вели-
ких капканів без розпізнавальних 
знаків, застосування мереж, петель, 
літаків, вертольотів, автомашин, 
мотоциклів [7, с. 525-528]. на жаль, 
у  статті відсутнє посилання на 

«правила полювання», які регла-
ментують вжиття цього заходу, 
а також зазначаються види звірів 
та птиць, полювання на яких узагалі 
заборонено. Істотною особливістю 
диспозиції цієї статті є та обстави-
на, що кримінальна відповідаль-
ність настає в разі, коли раніше до 
правопорушника були вжиті заходи 
адміністративного впливу.

в україні до числа природних 
багатств, які відіграють значну роль 
в економіці багатьох регіонів, на-
лежать рибні запаси. З метою збе-
реження та примноження рибних 
запасів в СрСр 15 вересня 1958 р. 
рада Міністрів ухвалила «правила 
рибальства в рибогосподарських 
водоймах», згідно з якими вста-
новлювався порядок проведення 
рибного та інших вододобувних 
промислів. З метою посилення охо-
рони рибних запасів у водоймах 
урСр до  змісту кодифікованого 
акта увійшла ст. 162, яка встанов-
лювала кримінальну відповідаль-
ність за незаконне зайняття риб-
ним або іншим водним промислом 
без дозволу особами, котрі раніше 
вже притягувалися до адміністра-
тивної відповідальності. розгляд 
юридичної техніки цієї статті по-
казує використання конструкції, 
яка раніше вже застосовувалась 
у ст. 161 кк урСр. Це зайняття таким 
промислом без належного дозволу 
чи в заборонений час, або в не-
дозволених місцях, чи забороне-
ними способами та знаряддями 
лову. розгляд цієї конструкції по-
казує недоліки диспозиції через 
те, що  не  зазначається, хто  має 
дати належний дозвіл у практичній 
діяльності вирішення цих питань, 
які покладалися на органи рибної 
охорони. терміни «заборонений 
час», «заборонені місця», «недо-
зволені способи та знаряддя лову» 
також не отримали свого роз’яс-
нення чи посилання на «правила 
рибальства в рибогосподарських 
водоймах» 1958 р. Значну шкоду 
рибним багатствам завдавав спосіб 
лову, пов’язаний із застосуванням 
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думки експертів з права           кримінальне право

вибухових речовин. як зазначає 
відомий український еколог в. Бо-
рейко, військові, які служили в ча-
стинах, розташованих на території 
україни, та мали доступ до вибухо-
вих речовин, часто використову-
вали такий хижацький спосіб лову 
[8,  с.  212]. З метою запобігання 
таким злочинам до змісту кк урСр 
увійшла ст. 163, яка встановлювала 
відповідальність у вигляді виправ-
них робіт до 6 місяців або штрафу 
до 200 крб.

наступною частиною докумен-
та, в якому регламентувалась від-
повідальність за злочини проти 
природи, була гл.  IX «Злочини 
проти порядку управління». так, до 
змісту цієї глави ввійшла ст. 199 
«Самовільний захват землі та са-
мовільне будівництво», що свідчить 
про відсутність логічного зв’язку між 
назвою глави та статті. примітивний 
характер тодішньої юридичної тех-
ніки добре простежується у змісті 
ст. 199, яка не передбачає охорони 
землі, а встановлює відповідаль-
ність за самовільний захват або са-
мовільний обмін, чи купівлю-про-
даж земельної ділянки, або інші дії, 
що порушують закони про націо-
налізацію землі. під самовільним 
захопленням землі слід розуміти 
дії з прямим умислом, що озна-
чає фактичне відведення певної 
земельної ділянки без її відводу, 
додержуючись чинного законо-
давства. як зазначає З. корчева, 
такі дії призводять до порушення 
планомірного та науково обґрун-
тованого використання земель, 
що  призводить до погіршення 
якості землі й неможливості її ви-
користання в сільському господар-
стві [6, с. 12]. відсутність положень 
з охорони землі добре простежуєть-
ся на прикладі санкції ч. 2 ст. 199, 
яка передбачає відповідальність 
лише за самовільне будівництво 
у вигляді акумулятивної санкції: 
виправні роботи на строк від 6 мі-
сяців до одного року з одночасною 
конфіскацією незаконно споруд-
женої будівлі. Стаття 199 фактично 

розглядає два види злочинів: са-
мовільне захоплення землі та са-
мовільне будівництво житлового 
будинку, але в ній не передбачена 
відповідальність, коли захоплення 
землі здійснено за вказівкою по-
садових осіб. таким чином, розгляд 
змісту ст. 199 показує, що її основ-
ним завданням було встановлення 
відповідальності за злочинні пося-
гання на землю як на соціалістичну 
власність, а не охорона цього при-
родного об’єкта.

до змісту глави  х «Злочини 
проти громадської безпеки, гро-
мадського порядку та народно-
го здоров’я» увійшли ст.  ст.  227, 
228 (табл.  1). наявність ст.  227 
з’ясовується тією обставиною, 
що важливим елементом охоро-
ни природи, яка тісно пов’язана 
із здоров’ям людей, є боротьба з 
епідемічними, інфекційними хво-
робами. Згідно  із  ст. 227 «пору-
шення правил по боротьбі з епі-
деміями», якщо ці дії спричинили 
поширення заразних захворювань, 
епідемій, встановлюється пока-
рання у вигляді позбавлення волі 
на строк до одного року, або ви-
правних робіт на той самий строк, 
або штрафу в розмірі до ста кар-
бованців. на  території україни 
налічується майже 650 тис. водних 
об’єктів, до числа яких належать 
річки, озера, водосховища, став-
ки. З метою охорони цих об’єктів 
до змісту гл. х увійшла ст. 228 «За-
бруднення водойм», назва якої 
не мала логічного зв’язку з назвою 
цієї глави, тому що забруднення во-
дойм могло бути спричинено діяль-
ністю державних підприємств, кол-
госпів, комунальних підприємств, 
а  також конкретними особами. 
незважаючи на  цю  обставину, 
ст.  228 установлювала покаран-
ня у вигляді виправних робіт на 
строк до одного року або штрафу 
в розмірі до трьохсот карбованців. 
розгляд змісту ст. 228 кк урСр по-
казує, що її диспозиція передба-
чає забруднення рік, озер та інших 
водойм і водних джерел неочи-

щеними і не знешкодженими стіч-
ними водами, відходами промис-
лових і комунальних підприємств, 
що може завдати шкоди здоров’ю 
людей, сільськогосподарському ви-
робництву чи рибним запасам. дія 
ст. 228 поширюється на всі водойми 
і водні джерела незалежно від виду 
і суб’єкта водокористування; це мо-
жуть бути не лише ріки, озера, став-
ки, затоки, а й штучні водосховища, 
канали, внутрішні моря та ін. роз-
гляд змісту ст. 228 показує, що вона 
може бути застосована з метою 
боротьби із забрудненням водойм 
в інший спосіб, наприклад, через 
неправильне зберігання хімічних 
добрив на берегах водних об’єк-
тів. як зазначає н. титова, недоліки 
юридичної техніки цієї статті поля-
гають у тому, що в її змісті відсутні 
положення, коли забруднення во-
дойм відбулося внаслідок недбалих 
дій посадових осіб чи невиконання 
ними своїх службових обов’язків 
[9, с. 91]. у такому разі, як зазначає 
дослідниця, до порушників водно-
го законодавства можна застосува-
ти ст. 166 кк урСр, яка передбачає 
відповідальність посадових осіб 
за завдання істотної шкоди дер-
жавним чи  громадським інтере-
сам та інтересам окремих грома-
дян. аналіз санкцій, передбачених 
цими статтями, показує, що альтер-
нативні санкції використовувались 
в обох статтях.

Інтерес викликає та  обста-
вина, що  кримінальний кодекс 
урСр 1960 р. не передбачає від-
повідальності за порушення окре-
мими громадянами правил ро-
зробки надр, так само і правила 
здавання державі добутого цінного 
матеріалу. Можна зробити вис-
новок, що кримінально-правова 
відповідальність щодо охорони 
надр теж вимагає істотного вдоско-
налення.

важливою особливістю юри-
дичної техніки природоохоронних 
норм кк урСр було використан-
ня бланкетних норм, які увійшли 
до змісту: ст. 158 – у вигляді по-
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рушень правил, установлених 
з  метою боротьби з  хворобами 
та шкідниками рослин; ст. 163 – 
проведення вибухових робіт 
з порушенням правил; ст.  227 – 
порушення обов’язкових правил, 
установлених з метою запобігання 
епідемічним та  іншим заразним 
захворюванням.

розгляд системи покарань, 
які встановлені за злочини проти 
природи, у кк урСр  1960 р. по-
казує таке: максимальне покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на 
строк до  10  років передбачено 
ч.  2 ст.  89, а мінімальна санкція 
у вигляді штрафу до 100 крб. ви-
користовується у ст. ст.  158-161, 
227 (табл. 2). найбільш часто ви-
користовувана санкція припадає 
на покарання у  вигляді виправ-
них робіт на строк до одного року, 
що передбачено ст. ст. 158-159, 161, 
228. Максимальна кількість знаків – 
542 зн. – припадає на ст. 160, а міні-
мальна – на ст. 158, яка складається 
з 244 зн. такий розподіл матеріалу 
свідчить про особливу увагу за-
конодавця до питань незаконної 
рубки лісу, що з’ясовується низьким 

рівнем лісистості урСр порівняно 
з іншими союзними республіками. 

З метою проведення аналізу по-
будови кк урСр становить інтерес 
побудова логічної схеми охорони 
природних об’єктів. таку схему до-
цільно порівняти з логічним ланцю-
гом природних об’єктів, які увійшли 
до Закону «про охорону природи 
української рСр», що був прийня-
тий 30 червня 1960 р. [10] (рис. 1).

розгляд логічних ланцюгів 
двох законодавчих актів показує, 
що автори кк урСр 1960 р. вико-
ристали інший підхід до питань 
охорони природи порівняно із За-
коном «про охорону природи 
урСр» 1960 р., у якому створений 
ланцюг об’єктів становить собою 
більш обґрунтований перелік при-
родних об’єктів. так, автори Закону 
«про охорону природи українсь-
кої рСр» 1960 р. на перше місце 
поставили охорону ґрунтів, які є ос-
новним елементом природних 
багатств україни, на друге – ліси 
з причини того, що україна нале-
жить до числа малолісистих країн 
та їх охорона залишається до сьо-
годення одним з  пріоритетних 

завдань законодавства. у кк урСр 
не знайшла відображення в пов-
ному обсязі охорона ґрунтів, флори 
та фауни, повітря, державних за-
повідників і пам’яток природи. 

підбиваючи підсумки, можна 
дійти таких висновків: 

І. Загальна кількість матеріалу, 
присвяченого злочинам у  сфері 
охорони природи, у кк урСр ста-
новила 4057 зн., що складає 3,4% 
від загальної кількості матеріалу 
кодексу, але це явно недостатньо 
для забезпечення цього завдання. 

ІІ. у більшості випадків кодекс 
не встановлював логічного зв’язку 
між назвами статей та глав, у яких 
вони були розміщені. 

ІІІ. розгляд юридичної техніки 
статей показує наявність альтерна-
тивних санкцій, бланкетних норм 
і  відсутність в  їх  змісті гіпотез, 
що значно ускладнює практичне 
застосування кодифікованого акта. 

IV. характерною особливістю 
кодексу була наявність термінів, 
зміст яких не мав свого визначення: 
«лісовий масив», «істотна шкода», 
«тяжкі наслідки», «джерело підви-
щеної небезпеки».    

Табл. 1.

РЕГлАМЕНтАЦІЯ ЗлОЧиНІВ ПРОти ПРиРОДи В КК УРСР 1960 р.

глава назва
кількість  

статей
кількість  

знаків
% від загальної  
кількості знаків

II Злочини проти  
соціалістичної власності

2  
(ст. ст. 89, 90) 836 0,7

VI господарські злочини 6 
(ст. ст. 158-163) 2103 1,8

Іх Злочини проти порядку  
управління

1 
(ст. 199) 424 0,3

х
Злочини проти громадської безпеки, 
громадського порядку  
та народного здоров’я

2 
(ст. ст. 227, 228) 694 0,6

Загальна кількість 11 4057 3,4
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Табл. 2.

МАКСиМАлЬНІ тА МІНІМАлЬНІ ПОКАРАННЯ ЗА ЗлОЧиНи У СФЕРІ ПРиРОДи В КК УРСР 1960 р.

Статті
термін покарання 

кількість зн. %
мах міn

ч. 2. 89 позбавлення волі до 10 років – 323 0,3

90 позбавлення волі до 3 років виправні роботи – до 1 року 372 0,3

158 виправні роботи до 1 року Штраф – до 100 крб. 244 0,2

159 виправні роботи до 1 року Штраф – до 100 крб. 300 0,2

ч. 1, ч. 2 
160

позбавлення волі до 5 років,  
з конфіскацією незаконно  

зрубаної деревини

Штраф – до 100 крб.,  
з конфіскацією незаконно  

зрубаної деревини 
542 0,4

161
виправні роботи до 1 року,  

з конфіскацією всього добутого  
і знарядь полювання

Штраф – до 100 крб.,  
з конфіскацією всього  

добутого і знарядь полювання 
352 0,3

162
виправні роботи до 1 року,  

з конфіскацією всього добутого  
і знарядь лову

Штраф – до 200 крб.,  
з конфіскацією всього  

добутого і знарядь лову
419 0,3

163 виправні роботи до 6 місяців Штраф – до 200 крб. 246 0,2

ч. 1, ч. 2 
199

виправні роботи від 6 місяців  
до 1 року, з конфіскацією  

незаконно спорудженої будівлі
Штраф – до 300 крб. 424 0,3

227 позбавлення волі до 1 року Штраф – до 100 крб. 348 0,3

228 виправні роботи до 1 року Штраф – до 300 крб. 346 0,3

Рис. 1
логічна схема природних об’єктів у Законі  

«Про охорону природи Української РСР» 1960 р. та КК УРСР 1960 р.

Закон «про охорону  
природи Української рср»

ґрунти

ліси, лісонасадження

зелені зони міст  
та населених пунктів

водойми, рибні запаси

фауна

повітря

державні заповідники,  
пам’ятки природи

кк Урср 1960 р.

рослинний світ

лісонасадження

полювання

захоплення землі

рибні запаси

рибний та інший  
водний промисел

рубка лісу

епідемії

водойми
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ОСОБлиВОСтІ юРиДиЧНОЇ тЕХНІКи  
ПРиРОДООХОРОННиХ НОРМ КК УРСР 1960 р.

О. В. Патлачук  
У статті розглянута юридична техніка статей, присвячених злочинам проти природи,  

у КК УРСР 1960 р. Доведена відсутність систематизації з причини того,  
що природоохоронні об’єкти увійшли до чотирьох глав кодифікованого акта. 

Ключові слова: КК УРСР 1960 р., юридична техніка, кількісні показники,  
Закон «Про охорону природи Української РСР» 1960 р., злочин,  

природні об’єкти, юридична відповідальність.

Стаття надійшла до редакції: 7.02.2018.

Особенности юридической техники  
природоохранных норм УК УССР 1960 г.

А. В. Патлачук  
В статье рассмотрена юридическая техника статей, посвященных преступлениям  
против природы, УК УССР 1960 г. Доказано отсутствие систематизации по причине 

того, что природоохранные объекты вошли в четыре главы кодифицированного акта. 

Ключевые слова: УК УССР 1960 г., юридическая техника, количественные показатели,  
Закон «Об охране природы Украинской ССР» 1960 г., преступление,  

природные объекты, юридическая ответственность.

Получено: 7.02.2018.

FEATURES OF THE LEGAL TECHNOLOGY OF NATURAL PROTECTION 
NORMS of the Criminal Code of the UkrSSR 1960

O. V. Patlachuk
The article deals with the legal technique of articles devoted to crimes against nature,  

the Criminal Code of the Ukrainian SSR of 1960. It is proved that there are no systematization  
because environmental objects are included in four chapters of the codified act. 

Keywords: Crime Code of the Ukrainian SSR in 1960, legal technique,  
quantitative indicators, Law «On the Protection of the Nature of the Ukrainian SSR» 1960,  

crime, natural objects, legal liability.

Received: 7.02.2018.
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Призначення
  Швець Андрій Зеновійович  

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

  Вишневський Олександр Анатолійович  

начальник Управління з питань запобігання та виявлення корупції
наказ МЮУ від 28.12.2017 № 5106/к

56 № 02(196) 2018 РОКУ

  Єгорова тетяна Петрівна   

начальник Головного територіального управління у Харківській області 
наказ від 22.12.2017 №5053/к

Інформація надана Департаментом персоналу  
Міністерства юстиції України
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Шкляр  
Сергій Володимирович 

Заступник  
Міністра юстиції України

Шановний Сергію Володимировичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо міцного здоров’я,  
професійних здобутків та невичерпної наснаги.

2 лютого

Шановна Світлано Володимирівно!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо успіхів та щастя, добробуту  
і здійснення всіх задумів і сподівань!

11 лютого 

Глущенко  
Світлана Володимирівна

Заступник  
Міністра юстиції України

вітаємо
з Днем народження!

Козловська  
Наталія Анатоліївна

Начальник Управління  
інформування населення  

та реформування правової освіти

Шановна Наталіє Анатоліївно!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо, щоб життя Ваше було наповнене радістю і щастям,  
новими сподіваннями і весною! 

11 лютогоdpcoi.c
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Божкова  
Ірина Павлівна

Начальник відділу  
режимно-секретної роботи

Шановна Ірино Павлівно! 
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо Вам успіхів у професійній діяльності,  
миру і процвітання!

16 лютого

Шановний Владиславе Вікторовичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо професійних здобутків,  
наполегливості у досягненні поставленої мети, 

міцного здоров’я і наснаги! 

25 лютого

Власюк  
Владислав Вікторович

Генеральний директор Директорату  
з прав людини, доступу до правосуддя  

та правової обізнаності

вітаємо
з Днем народження!

вітаємо з днем народження       
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З повагою  
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

начальника Інституту кримінально-виконавчої служби Національної академії  
внутрішніх справ, генерал-майора внутрішньої служби, доктора юридичних наук,  

доцента, заслуженого діяча науки і техніки України, члена редакційної колегії журналу  
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

Бараша Євгена юхимовича
8 лютого

голову Ради адвокатів міста Києва, адвоката, заслуженого юриста України,  
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Рафальську Інну Владиславівну
21 лютого

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!
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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 Миколаївській області 

Чепурного Віталія Миколайовича
4 лютого 

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

Пучка Володимира Петровича
5 лютого

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві
Равлюка Андрія Григоровича

7 лютого

вітаємо
з Днем народження!

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

тюпляєва Ярослава Геннадійовича
13 лютого

вітаємо з днем народження       

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!

директора Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
Курильову Олену Франтишківну

16 лютого

 начальника Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
Худняка Віктора Анатолійовича

24 лютого

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

Фатенка Ярослава Миколайовича
25 лютого

начальника Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
Натуркач Руслану Павлівну

14 лютого
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в.о. директора Міловського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Пілюгіну (Бордун) Вікторію Валеріївну

1 лютого

директора Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Николаїшин Марію Іванівну

2 лютого

директора Першого миколаївського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Матвієнка Олега Михайловича
7 лютого

директора Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Бригинця Володимира Дмитровича

7 лютого

головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Дейнека Олександра турсунбайовича
4 лютого 

вітаємо
з Днем народження наших колег!

 директора Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Муху Олександра Михайловича

8 лютого
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в.о. директора Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Пушкаревську Ірину Валентинівну

8 лютого

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

9 лютого 

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

Бандуру Світлану Анатоліївну
11 лютого 

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

Гайворонську Вікторію Валентинівну
13 лютого

вітаємо
з Днем народження наших колег!

 директора Вижницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Мацюк людмилу Ярославівну

13 лютого 

 директора Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Петлюка Олександра Петровича

14 лютого

директора Другого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Вітька Сергія Григоровича

20 лютого 

вітаємо з днем народження       
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З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

директора Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Усатого Ігоря Миколайовича

21 лютого 

директора Арцизького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Соколову Оксану Радіонівну

22 лютого 

в. о. директора Дубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Нікітчук Оксану Олександрівну

25 лютого

заступника начальника управління розвитку людських та інформаційних ресурсів  
у сфері надання правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги

лямічева Віталія Валентиновича
25 лютого

начальника відділу стратегічного планування Координаційного центру з надання правової допомоги
лисюка Олега Олександровича

24 лютого 

вітаємо
з Днем народження наших колег!

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

Іллюка Сергія Валерійовича
25 лютого

директора Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Гамбаль Марію Іванівну

28 лютогоdpcoi.c
om.ua
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  Наказ від 04.01.2018 № 24/5  

Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну  
та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Дата та номер державної реєстрації 09.01.2018 № 32/31484

  Наказ від 25.01.2018 № 226/5  

Про внесення змін до Порядку допуску до професії приватного виконавця
Дата та номер державної реєстрації 25.01.2018 № 110/31562

  Наказ від 30.01.2018 № 256/5/65  

Про затвердження Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження

Дата та номер державної реєстрації 03.02.2018 № 133/31585

  Наказ від 30.01.2018 № 257/5  

Про затвердження норм належності медичного забезпечення для підрозділів територіальних (міжрегіональних) 
воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України

Дата та номер державної реєстрації 01.02.2018 № 129/31581

ПЕРЕлІК
нормативно-правових актів 

Міністерства юстиції України, 
виданих у січні 2018 року

ПЕРЕлІК наказів Міністерства юстиції України       

Управління систематизації законодавства  
та координації правової роботи  

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,  
тел. (044) 279-68-58

  Наказ від 31.01.2018 № 266/5  

Про внесення зміни до Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань  
і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

Дата та номер державної реєстрації 01.02.2018 № 128/31580dpcoi.c
om.ua
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