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Христос воскрес! Славімо Його!
Від щирого серця вітаю всіх 

православних українців зі світлим 
святом Христового Воскресіння!

Це день ствердження віри в перемогу світла  
над темрявою і добра над злом.

Від кожного з нас, від наших вчинків та помислів  
залежить, який світ ми створюємо навколо себе  
і яким є наше сьогодення і буде наше майбутнє.

Бажаю всім нам Божої любові та благословіння.  
Нехай у нашому житті та серцях  

панують світло та добро!

Щиро,

міністр юстиції павло петренко
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Лист редактора

темою нашого 
квітневого номера  
стала стаття наталії 
кузнєцової про те, 
що  правова наука 
повинна адекватно 
реагувати на викли-
ки часу і  сьогодні 
є нагальна потреба 
надати наукову до-
помогу міністерствам 
та  відомствам, які 
безпосередньо здій-
снюють захист прав 
і свобод громадян.  

у «новинах» – і презентація стра-
тегії Мін’юсту на наступні три роки, 
і карта проекту «я МаЮ право!», і пе-
ремога Мін’юсту в номінації «найкращий 
адво каційний кейс року», і підписання 
Меморандуму тощо. у  «Міжнародно-
му співробітництві» – успіхи україни 
в сфері виконання рішень ЄСпл, україн-
сько-норвезька співпраця, візія  змін-
2018: назустріч європейським прак-
тикам управління пенітенціарними 
уста новами тощо. 

також читайте інтерв’ю з генераль-
ним директором директорату з  прав 

людини , доступу 
до  правосуддя та 
правової обізна-
ності Міністерства 
юстиції україни вла-
диславом власюком.

« н е з а л е ж н а 
юридична консуль-
тація» розглядає 
деякі питання здій-
снення системати-
зації законо давства, 
проблеми та  мож-
ливі шляхи їх вирі-
шення.

наукова частина журналу мі -
стить статті, присвячені аналізу пи-
тань про зміст та  структуру категорії 
«правова суб’єктність» у загальній 
теорії права; реалізації загаль но- 
правових та галузевих принципів  
права в  інституті представництва;  
особливостям правового регулюван-
ня статусу київської міської державної  
адміністрації тощо.

насамкінець, як завжди, запрошую 
до співпраці і бажаю усім нашим чита-
чам, авторам, передплатникам цінувати 
мир і життя. 

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

om.ua
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тема номера   

Правова наука 
повинна адекватно 

реагувати  
на виклики часу 

Н. С. Кузнєцова     
доктор юридичних наук, професор,  
академік Національної академії правових наук 
України, віце-президент НАПрН України,  
керівник Київського регіонального  
центру НАПрН України 

Ми звикли до того, що наука є істотним підґрунтям розвитку природних і суспільних процесів.  
Правнича наука в такому контексті не є винятком.  

Водночас в останні роки ця теза частіше виглядає доволі декларативною. 

Інколи складається враження, 
що наукові дослідження є просто 
не витребуваними у суспільстві… 
За  таких умов наука змушена 
доводити своє право на існуван-
ня, «відстоювати» свій життєвий 
простір. нехтування результатами 
наукових розвідок призводить 
до  вкрай негативних наслідків, 
особливо в  процесі здійснення 
реформ. як приклад, можна на-
вести медичну реформу, яка вже 
на перших етапах продемонстру-
вала, що відсутність опрацювання 
моделі правових відносин між та-

кими її суб’єктами, як «медичний 
заклад», «лікар», «пацієнт», може 
звести нанівець всі позитивні но-
вели, закладені у процес рефор-
мування сфери медичного обслу-
говування.

по-іншому формувалися під-
ходи до реформування судової 
системи. неабияку роль в цьому 
відіграла рада з питань судової 
реформи, створена при президен-
тові україни. до її складу увійшли 
досвідчені судді, науковці, адвока-
ти, представники юридичного істе-
блішменту, українських та міжна-

родних громадських організацій. 
на першому етапі була розробле-
на і затверджена концепція ре-
формування судової системи, яка 
визначила обсяг реформування, 
основні напрямки та етапи, їх по-
слідовність.

найбільш складною і дис-
кусійною виявилася робота по 
опрацюванню змін до відповід-
ного розділу конституції. тривале 
обговорення, інколи дуже гострі 
дискусії, створення в межах ради 
окремих робочих груп завер-
шилися результативно – зміни 
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до  розділу конституції  про-
йшли всі етапи експертування 
і  були прийняті парламентом.  
вони стали фундаментом судової 
реформи.

Слід зазначити, що кардиналь-
не реформування законодавства, 
яке забезпечує проведення повно-
масштабної судової реформи, про-
ходило за активної участі провід-
них науковців україни. водночас 

зрозуміло, що прийняті нормативні 
акти вже стали предметом широ-
кого обговорення і надалі будуть 
детально аналізуватися в науко-
вих дослідженнях. Можна без пе-
ребільшень сказати, що в такому 
обсязі вітчизняне законодавство, 
пов’язане із здійсненням право-
суддя, причому в такі стислі строки, 
не реформувалося. 

Безумовно, всі внесені зміни 
потребують моніторингу в процесі 
застосування. ефективність право-
застосування в цій частині багато 
в чому буде залежати від співпра-
ці вчених і суддів новоствореного 
верховного Суду, оскільки дуже 
важливим є «зворотний зв’язок» – 
як працює та чи інша норма про-
цесуального закону на практиці. 
наукове забезпечення правоза-
стосовної діяльності є надзвичай-
но важливим завданням правничої 
науки. Сподіваємося, що ключову 
роль у його реалізації має віді-

грати і  науково-консультативна 
рада верховного Суду, склад якої 
затверджено 30 березня 2018 р. 
на пленумі вС.

набирає обертів загальнона-
ціональний просвітницький проект 
«я маю право!». 

в подальшому були розроблені 
такі важливі законопроекти, 

як «Про судоустрій  
та статус суддів»,  

«Про вищу раду правосуддя», 
«Про конституційний Суд», 

нові редакції  
процесуальних кодексів.

Правова наука  
повинна адекватно 

відреагувати  
на виклики часу.  

Сьогодні є нагальна потреба 
надати наукову  

допомогу міністерствам  
та відомствам,  

які безпосередньо  
здійснюють захист прав 

і свобод громадян. 
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у межах київського регіо-
нального центру напрн україни 
(далі – крЦ напрн україни) ство-
рений і активізує свою роботу 
центр по дослідженню правових 
проблем розвитку громадянсько-
го суспільства.

відтак формування правової 
свідомості, підвищення правової 
ініціативи, рівня правової культури 
громадян україни – це завдання 
і для Міністерства юстиції україни, 
яке координує названий просвіт-
ницький проект, і для крЦ напрн 
україни, який досліджує правові 
аспекти громадянського суспіль-
ства. координація в  цьому на-
прямку діяльності Мін’юсту україни 
може значно підвищити позитивні 
результати, створити більш якісні 
умови функціонування громадян-
ського суспільства в україні і за-
хисту прав та основних свобод 
її громадян.

Зараз україна переживає важкі 
часи: анексія криму, військові дії 
на Сході країни. все це обумов-
лює актуальність проблемати-
ки, пов’язаної із  національною 
безпекою. науковці національної 
академії правових наук украї-
ни, в тому числі її київського ре-
гіонального центру звернулися 
до правових аспектів забезпечен-
ня національної безпеки україни. 
крім традиційних «безпекових» 
напрямків, які мають військово- 
оборонний характер, об’єктом на-
укових досліджень стали питання 
економічної та екологічної безпе-
ки, інформаційної, в тому числі 
кібербезпеки, та інші, які випли-
вають із концепції національної 
безпеки україни.

удосконалення правових ме-
ханізмів регулювання відповід-
них суспільних відносин, засто-
сування належного правового 
інструментарію сприятиме підви-
щенню загального рівня ефектив-
ності заходів, що мають застосо-
вуватися в цій сфері.

Ще один із напрямків діяль-
ності крЦ напрн україни  – 

це гармонізація приватного права 
україни із європейськими стан-
дартами. вже не один рік фахів-
ці відділення цивільно-правових 
наук досліджують проблему ро-
звитку вітчизняного законодав-
ства в  контексті європейських 
правових традицій. поштовхом 
до активізації цієї дослідницької 
роботи стало підписання угоди 
про асоціацію україни з ЄС. Мож-
ливо, в недалекому майбутньому 
в межах крЦ напрн україни буде 
створена лабораторія порівняль-
них досліджень приватного права 
україни та країн ЄС, яка буде кон-
солідувати та координувати про-

ведення всіх наукових заходів 
в цьому напрямку.

перед науковцями крЦ напрн 
україни стоїть завдання надати 
належне наукове підґрунтя всім 
державним і громадським струк-
турам, які  пов’язані із  реаліза-
цією та захистом прав громадян, 
проводити правові дослідження, 
результати яких будуть успіш-
но використовуватися органами 
державної влади, а також інститу-
ціями громадянського суспільства. 
в цьому вбачається велика місія 
правничої науки і  її передового 
загону – національної академії 
правових наук україни.   
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сучасна
юстиція
україни

новини 
•

досягнення
•

У фокусі юстиції
•

Міжнародне співробітництво
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Презентовано стратегію  
роботи Мін’юсту на наступні 3 роки

У березні в рамках Колегії Міністерства юстиції України було презентовано Стратегічний  
план діяльності Міністерства юстиції на 2018 рік та наступні 2 бюджетні періоди.

За словами Міністра юстиції 
україни павла петренка, відомство 
переходить до створення повного 
циклу стратегічного планування 
власної роботи, який включатиме 
розробку покрокових планів дій 
на всіх рівнях, починаючи від най-
вищого керівного складу, де фор-
муватиметься політика за різними 
напрямами, і закінчуючи чіткими 
інструкціями для спеціалістів.

«ключовою різницею в підходах 
до стратегічного планування стане 
запровадження чітких «маячків» 
виконання стратегії. також  буде 
вказано конкретні строки реалізації 
завдань, які має виконати команда 
Мін’юсту на кожній ланці. пара-
лельно передбачено проведення 

моніторингу та аналізу причин, які 
завадили виконанню заплановано-
го», – наголосив очільник Мін’юсту.

Міністерство переходить на су-
часну методологію стратегічно-
го планування «Results based 
management», тобто управління, 
орієнтоване на результат.

«використовуючи цю методоло-
гію, ми провели кілька етапів стра-
тегічних сесій та консультацій на 
різних рівнях. Їх результатом стали 
паспорти реформ у таких важли-
вих напрямах, як система держав-
ної реєстрації, система примусо-
вого виконання судових та інших 
рішень, зміни у  пенітенціарній 
системі. Цей підхід дає змогу за-
лучити до напрацювання плану дій 

представників усіх ланок юстиції, 
почути їхнє бачення та дізнати-
ся про проблемні моменти у їхній 
роботі», – заявив Міністр юстиції 
україни. Ця модель, за його слова-
ми, виявилася найбільш прийнят-
ною для Мін’юсту. Більше того, вона 
дуже добре зарекомендувала себе 
в роботі урядових та неприбутко-
вих організацій, зокрема, черво-
ного хреста, групи розвитку оон, 
Світового банку, уряду канади.

павло петренко зауважив, 
що стратегія визначає 4 пріоритети 
діяльності міністерства протягом 
наступних 3 років:

– гарантія та захист прав люди-
ни відповідно до принципів право-
вої держави.
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– створення сприятливого сере-
довища для ведення бізнесу і залу-
чення інвестицій.

– ефективне представництво 
держави в судах, в Європейському 
суді з прав людини та інших між-
народних юрисдикційних органах.

– ефективна координація секто-
ру юстиції та забезпечення якісного 
нормопроектування в уряді.

«вже успішно стартував про-
цес створення директоратів у цен-
тральному апараті Мін’юсту. наступ-
ний крок – посилення інституційної 
спроможності в регіонах. Ми про-
водитимемо тестування та  нав-
чання претендентів на  посади 
в системі юстиції, аби потім до нас 
на конкурси приходили добре під-
готовлені спеціалісти. Це унікаль-
на можливість для професійних 
та  вмотивованих фахівців стати 
лідером змін у регіоні», – наголо-
сив павло петренко.

державний секретар кабінету 
Міністрів володимир Бондаренко 
повідомив, що уряд у 2017 році  
ухвалив 2,5  тис. рішень, кожне 
з  яких було проаналізовано 
спеціалістами Міністерства юстиції.

«Ми маємо переглянути функції 
міністерств і делегувати їм біль-
ше прав та  відповідальності, 
аби зменшити ту кількість рішень, 
які  вносяться на  розгляд уряду 
і можуть бути врегульовані рішен-
ня центральних органів виконавчої 
влади», – додав володимир Бон-
даренко.

перший заступник Міністра 
юстиції наталія Бернацька, презен-
туючи «Звіт про діяльність Міністер-
ства юстиції україни у 2017 році», 
зазначила: серед ключових на-
прямків роботи відомства – за-
безпечення реального виконання 
рішень судів.

«ми запустили інститут при-
ватних виконавців. Хоча на сьо-
годні їх працює усього 123, вони 
вже повернули законним власни-
кам 50,7 мільйонів гривень», – ска-
зала перший заступник Міністра 
юстиції.

Серед пріоритетів також стяг-
нення боргів зі сплати аліментів. 
так, минулого року забезпечено ви-
плату 2,4 млрд грн боргу. Було ро-
зроблено закон #чужихдітейнеБу-
ває, завдяки якому вже цього року 
стягнено 254 млн грн аліментів.

не менш важливим напрямом 
є надання громадянам безоплатної 
правової допомоги (Бпд).

«у 2017 році правову допомо-
гу отримали 824 тисячі українців. 
для прикладу, кількість консульта-
цій, наданих громадянам, минуло-
го року перевищила півмільйона, 
що вдвічі більше, ніж роком рані-
ше. окрім того, мобільні та дистан-
ційні групи Бпд здійснили майже 
13 тисяч виїздів для допомоги жи-
телям віддалених населених пун-
ктів», – додала наталія Бернацька.

Заступник Міністра юстиції Світ-
лана глущенко у свою чергу заува-
жила, що сьогодні перед органа-
ми державної виконавчої служби 
першочерговим завданням стоїть 
інституційне переосмислення своєї 
місії у забезпеченні в україні вер-
ховенства права, зокрема, в частині 
обов’язковості виконання рішень 
судів та інших органів.

«Застаріла філософія процеду-
ри виконання рішень має посту-
питись впровадженню європейсь-
ких підходів у роботі виконавців, 
що ґрунтуються на засадах соціаль-
ної спрямованості, професійної 
етичності і культури, відкритості, 
якості та оперативності виконавчо-
го провадження. Саме цього від нас 

чекає суспільство та кожна людина, 
яка очікує реального відновлення 
справедливості в органах держав-
ної виконавчої служби», – заявила 
Світлана глущенко.

Заступник Міністра юстиції 
олена Сукманова звернула увагу 
на головні завдання департаменту 
державної реєстрації Міністерства 
юстиції.

«Ми повинні постійно пам’ята-
ти, що головними завданнями де-
партаменту державної реєстрації 
та нотаріату є, по-перше, захист 
майнових прав громадян та бізне-
су, що однозначно сприятиме по-
кращенню інвестиційного клімату 
в країні. а по-друге, надання якіс-
них, доступних і сучасних реєстра-
ційних послуг населенню. ефек-
тивно виконуючи ці два завдання, 
ми реалізуємо так звану стратегію 
«win-win», коли у виграші будуть 
і громадяни як отримувачі послуг, 
і  Мін’юст як  державний орган, 
що їх надає», – сказала олена Сук-
манова.

За словами заступника Міністра 
юстиції дениса чернишова, па-
спорт реформи пенітенціарної си-
стеми – це той документ, де чітко 
прописані завдання та стратегіч-
ні цілі для кожного структурного 
підрозділу, пріоритетність кожного 
із завдань, план виконання, строки 
виконання, виконавці тощо.

«внесений до верховної ради 
проект Закону «про пенітенціарну 
систему» не має аналогів в україн-
ській історії. документ кардиналь-
но змінює саму концепцію системи, 
адже вперше за роки незалежності 
україни ми говоримо, що  мета 
і місія пенітенціарної системи – 
це не виконання покарань, а реа-
білітація і ресоціалізація», – наго-
лосив денис чернишов.    

Як наголошує директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк,  
робота системи безоплатної правової допомоги продовжить реалізацію завдань із забезпечен-
ня прав громадян. «Наша мета – зміна правосвідомості українців, відчуття ними справедливості,  
віра в можливість вирішувати свої проблеми у правовий спосіб, незалежно від статків чи соціального 
статусу», – зазначив Олексій Бонюк. 
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сучасна юстиція україни        новини

карта проекту 
«Я МАЮ ПРАвО!»

На початку квітня Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності 
розроблено Карту загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,  

яка містить інформацію про мережі партнерських організацій, що спільно з Міністерством юстиції  
та Координаційним центром з надання правової допомоги беруть участь у реалізації проекту.

мережа хабів громадянського суспільства  – 
проект програми розвитку оон «громадянське су-
спільство для розвитку демократії та прав людини 
в україні», спрямований на підвищення інституційної 
спроможності організацій громадянського суспільства 
в україні задля посилення їхнього впливу на проце-
си реформ у сферах демократизації та прав людини, 
а також на розбудову інклюзивного, демократичного 
врядування на основі прав людини через посилення 
їхньої спроможності, кращу координацію дій та мере-
жеву співпрацю. проект впроваджується за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних справ данії. 

провайдери безоплатної правової допомоги та громадські організації відіграють важливу роль у реаліза-
ції проекту. Завдяки залученню системи безоплатної правової допомоги реалізується повний цикл «знання 
[прав] – дія – захист», адже в більшості випадків саме знання своїх прав та розуміння, до кого слід звернутися, 
аби вирішити правову проблему, безпосередньо впливає на результат.

простежується весь рух за маршрутом «особа дізналась про права» – «особа звернулась за консультацією» – 
«особа отримала правову допомогу» – «право відновлено/захищено».

об’єднання зусиль усіх провайдерів правової допомоги шляхом мережування правопросвітницької діяль-
ності та доступу до безоплатної правової допомоги передбачає:

– використання потенціалу провайдерів правової допомоги;
– посилення правової спроможності територіальних громад;
– формування зворотного зв’язку;
– визначення правових потреб населення;
– налагодження комунікації між провайдерами безоплатної правової допомоги та кінцевими споживачами.   

мережа правового розвитку  – коаліція гро-
мадських організацій, які розвивають територіаль-
ні громади через надання безоплатної правової 
допомоги. на сьогоднішній день спілка об’єднує 
23 організації у 14 регіонах україни. Ці організа-
ції, на базі яких створені офіси Мережі, надають 
населенню базову інформацію з правових питань,  
активно співпрацюють з місцевим самоврядуванням 
для розв’язання індивідуальних проблем та для за-
хисту суспільних інтересів, впроваджують альтер-
нативні способи вирішення конфліктів, розвивають 
громади та лідерство.

асоціація юридичних клінік – громадське об’єд-
нання, діяльність якого спрямована на розвиток юри-
дичної клінічної освіти та розбудову мережі юридич-
них клінік. Місією асоціації юридичних клінік україни 
є забезпечення функціонування якісних юридичних 
клінік в системі вищої юридичної освіти україни. Юри-
дичний клінічний рух забезпечує системну підготовку 
юристів, готових до практичної професійної діяльності, 
тим самим сприяючи утвердженню в українському су-
спільстві верховенства права, доступу до правосуддя 
та підвищення рівня правової культури.

IREX – мережа бібліотек у громадах по  всій  
території україни в рамках проекту пульС «розроб-
ка курсу на зміцнення місцевого самоврядування 
в україні». проект пульС спрямований на поси-
лення спроможності громад, надання можливостей 
для  їхнього формування та подальшого стабіль-
ного розвитку. робота IREX в цьому проекті полягає  
в інформуванні та залученні громадськості до про-
цесу реформ децентралізації.
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Мін’юст став 
переможцем в номінації  
«найкращий адвокаційний кейс року»  

за Закон 7277 #ЧужихДітейнеБуває

Українська асоціація професіоналів у сфері GR провела церемонію нагородження  
в рамках першої в Україні Всеукраїнської незалежної премії за найвищі професійні досягнення  

в сфері Government Relations (взаємодія з органами державної влади).

Метою організації премії «кра-
щий GR-спеціаліст року» є подаль-
ший розвиток прозорої діяльності 
представників сфери GR, дотри-
мання етичних правил та міжна-
родних стандартів комунікації 
в їхній роботі.

Серед номінантів премії – пред-
ставники компаній корпоратив-
ного сектору, профільні асоціації 
та окремі представники сфери GR, 
PR, Public Advocacy, Government and 
Public Affairs, які працюють виклю-
чно в межах етичних правил, ко-
ректних комунікацій, відкритого 
представництва та розвитку галузі 
й досягли значних успіхів в сфері 
Government Relations.

під час церемонії нагород-
ження заступник Міністра юсти-
ції Світлана глущенко зауважила: 
«для команди міністерства на чолі 
з  Міністром павлом петренком 
ця  нагорода є  безперечно важ-
ливою. разом із тим найбільшою 
нагородою для себе ми вважаємо 
те,  що  змогли привернути увагу 
суспільства до  тисячі життєвих 
історій безвідповідального бать-
ківства в  україні, коли роками 

власній дитині не виплачувались 
аліменти. З моменту набрання чин-
ності Закону #чужихдітейнеБуває 
в україні не лише створено правові 
механізми реагування на злісних 
неплатників аліментів, а й фактич-
но захищаються права українських 
дітей на належне утримання та за-
безпечення гармонійного розвитку. 

З 6 лютого завдяки злагодженій ро-
боті Мін’юсту державними виконав-
цями фактично стягнено на користь 
дітей майже 400 мільйо нів гривень 
аліментів. Безперечно, це дуже по-
тужний старт, який спонукає нашу 
команду й надалі впроваджувати 
інші форми захисту прав та інте-
ресів маленьких українців».   
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Олександр Павліченко вважає,  
що підписання цього Меморандуму –  
це створення кращих синергетичних 

можливостей для виконання завдань,  
визначених у Плані дій з виконання  

національної стратегії з прав людини,  
які стосуються питань освіти,  

і зокрема освіти в галузі прав людини. 

Підписання 
Меморандуму

У квітні в Міністерстві юстиції України відбулося підписання Меморандуму про співпрацю  
між Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Міністерством юстиції України  

та Міністерством освіти і науки України за участі заступника Міністра юстиції  
з питань європейської інтеграції Сергія Петухова, заступника Міністра освіти і науки Павла Хобзея  

та виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка.

Сергій петухов зазначив, що метою Меморанду-
му є сприяння впровадженню громадських ініціатив, 
спрямованих на налагодження конструктивного діа-
логу між громадянським суспільством і владою, ке-
руючись принципом доцільності об’єднання зусиль 
для досягнення  поставленої мети, та в інтересах 
розбудови в україні демократичного громадянського 
суспільства, а також підтримка і реалізація правопро-
світницького проекту «я МаЮ право!», та сприяння 
проведенню Моніторингу навчання правам людини 
у системі освіти  україни.

«Зі свого боку Мон гарантує інформаційну та ор-
ганізаційну підтримку освітніх заходів, які поширю-
ватимуть знання про права людини. Зокрема, це сто-
сується проекту «я МаЮ право», який проводить 
Мін’юст. для нас важливо, аби школярі та студенти 
вже під час навчання дізнавалися про права та сво-
боди, які гарантовані конституцією та законодав-
ством україни. крім того, важливо, щоб вони розумі-
ли, як застосувати ці знання на практиці», – розповів 
заступник Міністра освіти і науки павло хобзей.

крім іншого, в ході зустрічі було досягнуто до-
мовленості в об’єднанні зусиль для забезпечення 
ефективного реформування системи правової освіти, 
задля реалізації плану заходів національної стра-
тегії у сфері прав людини на період до 2020 року 
та виконання плану дій Загальнодержавної програ-
ми з освіти в сфері прав людини.   
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Документальна 
виставка 

«Ми не розлучались  
з тобою, Україно!» 

У березні ц. р. у читальній залі Центрального державного архіву зарубіжної україніки  
відбулося відкриття документальної виставки «Ми не розлучались з тобою, Україно!».  

Захід присвячений літературному життю українців за кордоном,  
які, перебуваючи на чужині, не тільки зберегли свою національну ідентичність,  

а й зробили неоціненний внесок у розвиток та популяризацію культурної спадщини  
українського народу в світі, зокрема, його мови та літератури.

представлені на виставці до-
кументи хронологічно охоплюють 
період із 1920-х років до сього-
дення та висвітлюють окремі віхи 
життя і  творчості українських 
письменників і поетів, які у різні 
періоди мешкали/набували ста-
тус громадян у польщі, чехосло-
ваччині, румунії, франції, великій 
Британії, канаді, СШа, Бразилії, 
Ізраїлі, на австралійському кон-
тиненті. Серед них – олена теліга, 
олег ольжич, Євген Маланюк, ва-
силь Ґренджа-донський, дмитро ге-
родот, галя Мазуренко, улас Самчук, 
яр Славутич, Борис олександрів, 
Світлана кузьменко, василь Барка, 
ганна черінь, Марія Білоус-гара-
севич, віра вовк, Зоя когут, олена 
Борис, наталя Замулко-дюбуше, 
олександр деко та інші.

уперше на виставці демонстру-
ються архівні документи, що свід-

чать про тернистий шлях повер-
нення в україну творчої спадщини 
українських письменників-емі-
грантів, зокрема, уласа Самчука, 
василя Барки, віри вовк, та важли-
ву роль, що відіграла у цьому про-
цесі національна комісія з питань 
повернення в україну культурних 
цінностей при кабінеті Міністрів 
україни (з 2000 року – державна 
служба контролю за переміщен-
ням культурних цінностей через 
державний кордон).

Серед запрошених  – пред-
ставники профільних міністерств 
та  державних служб, наукових 
установ, вищих навчальних за-
кладів, архівів, музеїв, бібліотек, 
громадськість та ЗМІ. гості заходу 
змогли ознайомитись з оригіна-
лами документів, представлених 
на виставці, прослухати екскурсію 
та фахові коментарі науковців.   
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сучасна юстиція україни         У фокусі юстиції

«Знання своїх прав  
у багатьох випадках є передумовою 
того, що ці права не порушуються», – 

владислав власюк

Пропонуємо інтерв’ю з Владиславом Власюком – генеральним директором Директорату  
з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України. 

владиславе вікторовичу, 
розкажіть про себе.  
Як ви стали юристом? 
Що вас спонукало  
до вивчення правничих наук?

я закінчив київський націо-
нальний університет імені тараса 
Шевченка (юридичний факультет) 
2012 року, того ж року став адво-
катом, а у 2014-му закінчив до-
датково магістратуру королівсь-
кого університету королеви Мері 
в лондоні, тож я двічі магістр. 

Юриспруденція – цікава та різ-
номанітна сфера. в той же час, 
юрист – відповідальна професія, 
яка дає змогу постійно розви-
ватися, тому що законодавство 
постійно змінюється відповідно 
до реалій, а також дозволяє на-
давати допомогу людям. Юрист, 
як і медик – професії, що спеціалі-
зуються на допомозі іншим. я з ро-
дини медиків, у школі допомагав 
одноліткам, тепер у  дорослому 
житті продовжую це робити про-
фесійно. тому для мене юрист – 
це людина, яка максимально готує 
до життєвих реалій. Знаючи свої 
права, почуваєшся впевненіше 
в завтрашньому дні і вирішенні 
щоденних проблем. 

Ще за часів навчання я брав 
участь в олімпіадах з правозна-
вства та наукових конференціях. 
у студентські роки був очільником 
дебат клубу факультету. Заснував 
всеукраїнський турнір з судових 
дебатів та був капітаном і трене-
ром команди факультету з Jessup 
moot court competition. 

Як ви вважаєте,  
чому громадянам  
важливо знати  
про свої права?

настав той етап розвитку гро-
мадянського суспільства, коли 
відносини будуються переважно 
на основі права. так-от для того, 
щоб  свідомо будувати відно-
сини, вирішувати цивілізовано 
проблеми, слід володіти право-
вими інструментами. а правова 
обізнаність – це знання про пра-
вові інструменти, те, як вони пра-
цюють, як їх використовувати для 
вирішення тих чи інших проблем. 

потреби у  правосудді сут-
тєво впливають на життя людей 
в україні. За останніми досліджен-
нями, 93% громадян, які мали про-
блеми із правосуддям протягом 
останніх двох років, не зверталися 

до відповідних органів чи третіх 
осіб, щоб вирішити проблеми. 

59% – успішно розв’язали пра-
вові проблеми, бо мали відповідні 
знання про те, де отримати кон-
сультацію чи пораду. 

таким чином, те, що особа знає 
свої права, або хоча б знає куди 
звернутися, щоб ці права їй пояс-
нили – є передумовою успішного 
захисту своїх прав.

Можливо, краще  
доручити свій захист 
професійним юристам?

держава створює сприятливі 
умови для успішної реалізації 
прав і свобод громадян. якщо ми 
говоримо про вибір між знати 
свої права  +  мати можливість 
звернутися за правовою допо-
могою до юриста та не знати свої 
права + мати можливість звер-
нутися за правовою допомогою 
до юриста, очевидно, виграшним 
є  перший варіант. професійні 
юристи не будуть з вами кожну 
хвилину вашого життя, коли ви 
реалізовуєте свої права у повсяк-
денні. Знання своїх прав у  ба-
гатьох випадках є передумовою 
того, що ці права не порушуються. 
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якщо звертаєшся до професіо-
налів, завжди можна очікувати 
на кращий результат. За поперед-
німи дослідженнями, готовність 
звертатися до професіоналів 
вдвічі збільшилася за останній 
рік. Це стало можливим і завдяки 
роботі центрів правової допомоги.

Які є шляхи вирішення 
правових проблем у 
населення України? Якщо 
виникає юридична колізія, 
який має бути алгоритм дії?

обов’язком держави є впро-
вадження ефективної державної 
політики, спрямованої на підви-
щення рівня обізнаності грома-
дян щодо їхніх прав. держава 
повинна гарантувати і забезпечу-
вати захист прав своїх громадян. 
водночас механізми, які  ство-
рює держава для цього, не мо-
жуть ефективно запрацювати без 
участі тих, на кого вони безпо-
середньо спрямовані. якими  б 
чудовими не були закони, які б 
надзвичайні можливості вони 
не створили, їх коефіцієнт кори-
сності буде рівний нулю, якщо 
про ці закони не знають. як пока-
зують дослідження, саме високий 
рівень обізнаності є запорукою 
успішного вирішення правових 
проблем. 

Ми зараз знаходимося в дуже 
насиченому інформаційному се-
редовищі і фактично конкуруємо 
за увагу споживачів інформації. 
тому інформація має бути яс-
кравою, зручною в сприйнятті. 
Міністерство юстиції активно ви-
користовує телебачення та інтер-
нет для інформування громадян. 
проект Мін’юсту «я МаЮ право!» 
реалізується на радіо, у газетах, 
випускається у  брошурах, пла-
катах. Ми  також комунікуємо 
з центрами активностей громад-
ськості, які в  свою чергу доно-
сять інформацію безпосередньо 
до громадян. З цього року всі ор-
гани державної влади і місцевого 
самоврядування згідно з урядо-
вим розпорядженням зобов’язані 
здійснювати правопросвітниць-
ку діяльність в рамках «я МаЮ 
право!». тому канали по цій лінії 
значно розширюються. 

З точки зору формування 
політики правової обізнаності 
та доступу до правосуддя, у нас є 
ключовий пріоритет – вибудувати 
мережу провайдерів правової до-
помоги. наразі до неї входять:

– державна система безо-
платної правової допомоги (ко-
ординаційний центр з  надання 
правової допомоги, регіональні 
та місцеві центри з надання безо-

платної вторинної правової допо-
моги, бюро правової допомоги); 

– юридичні клініки при універ-
ситетах;

– «загальні» громадські ор-
ганізації, зокрема, мережа хабів 
громадянського суспільства, 
а  також «спеціалізовані» гро-
мадські правозахисні організації, 
зокрема, Мережа правового ро-
звитку та фундація правової до-
помоги.

вони, зазвичай, не відмо-
вляють і  дійсно консультують 
безкоштовно. лише центри без-
оплатної правової допомоги 
за минулий рік проконсультували 
800 тисяч людей.

Щодо алгоритму дій у  разі 
виникнення юридичної колізії 
радив би спочатку зателефону-
вати на  гарячу лінію Мін’юсту 
(044 364 23 93) або в сall-центри 
Бпд (0 800 213 103). там підка-
жуть, до  кого і  куди звернути-
ся. або  записатися на прийом 
до  спеціалістів головного тери-
торіального управління юстиції 
чи підійти у найближче бюро пра-
вової допомоги. Інший варіант – 
звернутися до представників 
громадських організацій, які є на-
шими партнерами. в будь-якому 
з цих осередків нададуть вичерпну 
правову консультацію – первинну 

В. В. Власюк і головний редактор журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» Н. Оніщенко
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правову допомогу. тоді людина по-
стає перед вибором – або нічого 
не робити для захисту своїх прав 
або боротися: просити юридич-
ного представництва або ж діяти 
самостійно. представництво  – 
це вторинна правова допомога, 
яку так само надають усі названі 
вище організації. 

Як щодо якості надання 
правових послуг населенню 
приватними і державними 
спеціалістами?

не завжди якість правових 
послуг, наданих приватними 
юридичними компаніями, вища 
за  якість правової допомоги, 
наданої державними установа-
ми. Існує думка: якщо платиш 
спеціалісту – отримуєш кращий 
результат. але це не завжди пра-
цює. не можу сказати нічого пога-
ного про приватних юристів, вони 
надають кваліфіковану допомогу, 
але і серед них є відсоток недо-
бросовісних.

Завданням держави є розбу-
дова системи якісної безоплатної 
правової допомоги та  забезпе-
чення доступу кожного до право-
суддя. консультування громадян 
щодо належних їм прав, підтрим-
ка у відстоюванні власних прав 
та надання захисту – інструменти, 
якими держава забезпечує кож-
ного громадянина. вибір до кого 

звертатися – залишається за спо-
живачем послуг. 

Міністерство юстиції вважає 
за пріоритет дотримання високих 
стандартів якості безоплатної пра-
вової допомоги: розроблені і за-
тверджені нові стандарти якості. 
так само ми сподіваємось на за-
твердження єдиних стандартів для 
всіх провайдерів правової допо-
моги. Ми досить рішуче налашто-
вані, щоб цих стандартів якості 
реально дотримувалися. оскільки, 
якщо порівнювати з неадекватною 
медициною, недосконалим право-
вим захистом можна на шкодити. 
в цілому вважаю, що нині достат-
ньо якісно надається правова до-
помога, але є прагнення до того, 
щоб цю якість підтримувати і по-
кращувати.

Окрім того, що ви активний 
практик, ви ще й 
прогресивний науковець. 
Яким бачите симбіоз науки 
і практики в правовій 
обізнаності?

на мій погляд, робити реформи 
заради реформ неправильно, має 
бути комплексний підхід, аналіз, 
політик, який є досить правиль-
ним і завжди має компонент пра-
вої обізнаності. наприклад, кам-
панія Мін’юсту щодо захисту прав 
жінок та дітей. чому це приклад 
комплексного вирішення пробле-
ми? тому, що спочатку проблема 
була сформульована: чверть ви-
конавчих проваджень – це про-
вадження зі стягнення аліментів, 
600 тисяч дітей не отримували 
кошти. потім почали піднімати 
публічну риторику, розробили ін-
струмент для вирішення пробле-
ми – законопроекти, що успішно 
пройшли верховну раду. успіх на 
цьому етапі залежав від публічної 
кампанії і адвокації законопро-
ектів, а також завдяки співпраці 
з народними депутатами, громад-
ськими організаціями, урядом. 

але прийняття законопроектів – 
це тільки 10% вирішення проблеми. 

для того, щоб проект працював, 
Мін’юст спільно з партнерами ак-
тивно проводить роз’яснюваль-
ну роботу серед населення: у нас 
є проблема і готовність її вирішу-
вати. І це, я вважаю, правильний 
приклад комплексного процесу. 
а правова обізнаність була одним 
з важливих компонентів цього про-
цесу. Закон не був би розроблений 
без підтримки науковців, їх досві-
ду і експертиз. коли ми захищаємо 
чиїсь права, ми тим самим одночас-
но обмежуємо права інших. Має 
бути баланс, а краще, ніж наука, ба-
ланс ніхто не шукає. тому що наука 
аполітична і максимально істинна.

проведення  масштабних 
право просвітницьких кампаній, 
мета яких –навчання громадян 
користуватися своїми правами 
та захищатися у разі їх порушення, 
об’єднує усі органи влади, місцеві 
громади, громадські організації. 
Саме таким є загальнонаціональ-
ний правопросвітницький про-
ект Міністерства юстиції «я МаЮ 
право!». важливо підвищува-
ти довіру громадян до органів 
державної влади, щоб показати: 
звернення до правових засобів 
вирішення питань є  набагато 
ефективнішим та доступнішим.

Що б ви побажали  
нашим читачам,  
колективу,  
громадянам України?

Закликаю довіряти тій роботі, 
яку проводить Міністерство юсти-
ції з  правової обізнаності, але 
разом з  тим, бути відповідаль-
ними громадянами. правова 
обізнаність – це те саме, що від-
повідальність. навіть вдатися до 
правових способів вирішення 
ситуації – це вже хоч якась від-
повідальність, яку треба прийня-
ти. тому я бажав би усім правових 
перемог і відповідальності, знати 
свої права, реалізовувати їх, не бо-
ятися користуватися всіма інстру-
ментами, які створює держава для 
захисту прав і свобод громадян.   
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павло петренко нагадав: у спадок від попе-
редньої влади новій команді Міністерства юсти-
ції залишилося понад 3000 невиконаних рішень 
Європейського суду з прав людини. фактично дві 
третини загальної суми компенсації було присуд-
жено за часів президентства януковича – з 2010 
по 2014 рік. Це пов’язане з надмірним популізмом 
тодішньої української влади, яка підвищувала рівень 

Павло Петренко  
та єврокомісар Дуня Міятович 
обговорили успіхи України  
в сфері виконання рішень ЄСПЛ
Міністр юстиції України Павло Петренко в рамках робочої поїздки до Копенгагена (Данія) провів зустріч  
з Комісаром з прав людини Ради Європи Дунею Міятович, в ході якої було обговорено успіхи України  
у сфері виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). В зустрічі взяв участь заступник  
Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

соціальних виплат, фактично не маючи на це коштів 
у бюджеті.

Міністр юстиції наголосив, що станом на кінець 
2017 року було повністю погашено заборгованість 
за тими справами, які вже розглянув ЄСпл і при-
судив виплату громадянам україни справедли-
вої сатисфакції: «За даними офіційної статисти-
ки, з 2006 року до початку 2014 року державою 

За словами очільника Мін’юсту, Україна лише після Революції Гідності  
почала серйозну послідовну роботу, спрямовану на виконання тих судових рішень,  

які роками виносилися Європейським судом з прав людини на користь українських громадян.
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було сплачено 409  млн грн. За останні 3 роки, 
коли ми почали реалізовувати програму погашення 
боргів за рішеннями ЄСпл, сплачено 1,4 млрд грн».

Більше того, з приходом нової команди до Міні-
стерства юстиції представники нашої держави 
у ЄСпл нарешті почали реально захищати права дер-
жави. адже дуже часто суд виносив рішення на ко-
ристь позивача лише через те, що держава не була 
гідно представлена на відповідних засіданнях. також 
значної економії коштів та пришвидшення розгляду 
справ в суді вдалося досягнути завдяки практиці 
дружніх врегулювань та односторонніх декларацій, 
які були рекомендовані країнам ради Європи до ак-
тивного застосування Інтерлакенською декларацією 
(2010 року) та Ізмірською декларацією (2011 року).

при цьому держава в  особі Мін’юсту почала 
в  судовому порядку стягувати кошти, витрачені 
на сплату за рішенням ЄСпл, з реальних винуватців. 
нині вже подано 199 позовів про відшкодування 
збитків державі до установ та підприємств, які по-
рушили права українських громадян. Загальна сума 
цих позовів перевищує 1 мільярд гривень. «позови 
майже на 68 млн грн вже задоволені. Інші перебу-
вають на стадії розгляду», – додали представники 
Мін’юсту.

Міністр юстиції зауважив, що нині в україні три-
вають реформи, які покликані забезпечити виконан-
ня на національному рівні всіх прав та свобод гро-
мадянина, які викладені в конвенції з прав людини 
та її протоколах.

«важливою складовою цього процесу є судова 
реформа, яка забезпечить громадян справедли-
вими рішеннями, які виносяться у розумні строки. 
З  іншого боку – невід’ємною частиною забезпе-
чення доступу до правосуддя є розвиток нашої 
системи безоплатної правової допомоги. вона дає 
можливість навіть найбільш вразливим соціальним 
групам захистити свої права у суді як у криміналь-
них, так  і у адміністративних та цивільних спра-
вах», – сказав очільник Мін’юсту.

учасники зустрічі наголосили на необхідності 
продовжувати запровадження змін, які дадуть мож-
ливість українським громадянам отримувати повну 
сатисфакцію на національному рівні, не звертаючись 
за захистом своїх прав до міжнародних інституцій.   

«За період з 2014 по кінець 2017 року Європейський 
суд з прав людини розглянув позовів проти України 

на суму 2,34 млрд євро. Завдяки послідовній  
та аргументованій позиції захисників Міністерства 

юстиції суд зобов’язав Україну виплатити  
за цими справами усього 48 млн євро.  

економія становить 2,29 млрд євро, або понад 98%  
від заявлених позивачами сум», – заявив іван Ліщина. 

«Маємо багато спільних позицій  
щодо виконання Україною  
рішень Європейського суду  
з прав людини та подальшого  
удосконалення процедур  
всередині держави,  
які дадуть змогу уникати  
звернення з боку наших громадян 
до міжнародних судів», –  
резюмував Павло Петренко.

сучасна юстиція україни         міжнародне співробітництво
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«Сьогодні ми відкрили пер-
ший з 5 таких правових клубів. 
вже скоро аналогічні майданчи-
ки з’являться у найбільших містах 
в різних куточках країни – києві, 
харкові, одесі та львові», – зау-
важив очільник Мін’юсту.За його 
словами, правові клуби мають 
стати генератором інноваційних 
практик в сфері права.

«Це перехід на новий етап 
створення інноваційних продук-

відкриття у Дніпрі 
першого в країні правового клубу 

нового формату

Міністр юстиції України Павло Петренко разом з Послом США в Україні Марі Йованович 
та директором програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»  

Романом Романовим відкрили в Дніпрі перший правовий клуб, створений в рамках розвитку системи  
надання правової допомоги за підтримки Урядів США і Канади та Міжнародного фонду «Відродження».

тів для посилення верховенства 
права і захисту прав людини. 
я вражений можливостями дано-
го правового клубу для юристів, 
адвокатів, громадських діячів 
та  правозахисників. Це  реаль-
ний шанс налагодити ефективну 
комунікацію між регіонами, про-
водити в режимі онлайн судові 
засідання, навчання. Це створен-
ня нового продукту, який забез-
печить дотримання прав і свобод 

громадян», – заявив Міністр юсти-
ції україни.

окрім цього, тут обмінюва-
тимуться досвідом та знаннями 
як  співробітники системи на-
дання правової допомоги та те-
риторіальних управлінь юстиції, 
так і представники місцевих ор-
ганів влади, неурядових організа-
цій, територіальних громад.

посол СШа в  україні Марі 
Йованович наголосила, що від-
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криття таких правових клубів – 
це  унікальний випадок, коли 
шлях від формування ідеї до його 
втілення зайняв лише рік.

«рівно рік тому ми з Міністром 
юстиції павлом петренком підпи-
сали Меморандум про створення 
правових платформ і вже сьогод-
ні бачимо його реальне втілення. 
Це дійсно надихає. Ми побачили 
тут сучасні технології і обладнан-
ня, але найважливіше – на базі 
клубів буде проводитися на-
вчання, яке допоможе значно 
ефективніше застосовувати всі 
можливості системи безоплатної 
правової допомоги», – наголоси-
ла пані посол. вона  зазначила, 
що створена Мін’юстом система 
безоплатної правової допомоги 
дає реальну можливість отримати 
захист не лише тим громадянам, 
які не можуть собі це дозволити, 
а й усім українцям.

«Загальний доступ до право-
вого захисту – це реальне втілен-
ня демократії», – зазначила Марі 
Йованович.

директор програми «права 
людини і правосуддя» Міжнарод-
ного фонду «відродження» роман 
романов зауважив, що запуск пра-
вових клубів доповнює вже розви-

нуту діяльність із надання право-
вої допомоги за рахунок коштів 
держави можливостями впливу 
громадян на владу через поши-
рення правових знань, формуван-
ня належних практик взаємодії 
професійних правничих спільнот. 
«таких прикладів небагато, коли 
від наміру зробити крок до вико-

нання мінімальних європейських 
стандартів ми перейшли до фор-
мування кращих практик, які від-
сутні у  багатьох країнах ЄС», –  
заявив він.

За словами директора ко-
ординаційного центру з надан-
ня правової допомоги олексія 
Бонюка, робота новостворених 
правових клубів зфокусується 
на реальних потребах громадян. 
«наша кінцева мета – настільки 
змінити свідомість, щоб право 
стало звичайним інструментом 
для використання громадянами 
у повсякденному житті», – сказав 
він і додав, що вже в перший день 
роботи тут пройшов захід в рам-
ках реалізації проекту «я МаЮ 
право!» на тему «як оформити 
спадщину під час проведення ато 
та тимчасової окупації криму. по-
кроково». «Ми обговорили про-
блемні питання спадщини на оку-
пованих територіях сходу україни 
та у криму. Спільними зусиллями 
спробуємо напрацювати рішення 
існуючих проблем для втілення 
їх у життя по всій країні», – зазна-
чив олексій Бонюк.   
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під час зустрічі обговорено 
подальші кроки в рамках норвезь-
ко-українського співробітництва. 
Зокрема, були означені чергові 
дії щодо створення ресурсної 
групи з альтернативних санкцій. 
Цей проект має на меті підвищен-
ня обізнаності щодо переваг вико-
ристання альтернативних позбав-

Українсько-норвезька 
співпраця

На початку квітня керівник Центру пробації Олег Янчук  провів робочу зустріч  
з представниками норвезької делегації Місії NORLAU у сфері пробації на чолі з начальником управління 

міжнародних зв’язків Директорату норвезької виправної служби Кімом Екхаугеном.

ленню волі санкцій серед суддів, 
прокурорів, адвокатів та праців-
ників пробації, а також удоскона-
лення взаємодії між усіма учасни-
ками кримінального процесу.

норвезька сторона висловила 
готовність продовжувати роботу над 
зміцненням функціональної спро-
можності Центру пробації та ко-

Обговорювалася і перспектива 
впровадження системи 

автоматизації збору та обробки  
статистичних даних про діяльність 

пробації. вирішення цього питання  
дозволить відстежувати динаміку 

даних, зокрема, пілотних регіонів  
в містах Біла Церква і Харків,  

а також ефективність  
діяльності ресурсної групи  
з альтернативних санкцій.

Олег Янчук погодився з пропозицією проведення круглого столу зі всіма міжнародними партнерами.  
«Стратегія впровадження пробації в Україні повинна бути одна, незалежно від кількості донорів,  

а тому важливо правильно розподілити ресурси, враховуючи нагальні потреби новоствореної 
державної інституції», – зазначив, підводячи підсумки обговорення, керівник Центру пробації. 

мунікації із суддями, прокурорами 
та іншими учасниками криміналь-
ного процесу. також  восени 
2018 року планується проведення 
міжнародної конференції за участі 
представників латвії, литви, поль-
щі, чехії, Болгарії, румунії, з якими 
співпрацює директорат норвезької 
виправної служби.  
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також учасники заходу детально 
зупинилися на результатах роботи 
Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням в україні 
та детально обговорили рекомен-
дації комітету щодо роботи пені-
тенціарної служби. під час міжна-
родної конференції представники 
Міністерства юстиції україни, керів-
ний склад пенітенціарних установ 
за участі європейських партнерів 
підбили підсумки роботи за мину-
лий рік та представили стратегічні 
цілі реформ на 2018 рік.

так, за результатами роботи роз-
межовано формування та реаліза-
цію державної політики з питань ви-
конання покарань і пробації, а саме 
створено адміністрацію державної 
кримінально-виконавчої служби 
україни, державну установу «Центр 

візія змін - 2018:  
назустріч європейським практикам 

управління пенітенціарними установами 
У столиці відбулася міжнародна конференція «Візія змін – 2018: назустріч європейським практикам  

управління пенітенціарними установами» для керівного складу пенітенціарних установ за участю партнерів  
з Ради Європи. Під час заходу були обговорені вимоги рішень Європейського суду з прав людини  

щодо умов тримання під вартою та процес нагляду за виконанням рішень у Комітеті Міністрів Ради Європи: 
як начальники пенітенціарних установ можуть забезпечити дотримання вимог рішень ЄСПЛ.

пробації» та «Центр охорони здо-
ров’я державної кримінально-ви-
конавчої служби україни». про це 
повідомив заступник Міністра 
юстиції україни денис чернишов.

окрему увагу заступник Міністра 
звернув на досягнення реформу-
вання пенітенціарної системи, зо-
крема: здійснено ретельні перевір-
ки 33 установ виконання покарань 
за розробленими стандартами 
ради Європи та оон; оптимізова-
но 10 в’язниць; придбано близько 
400 портативних відеореєстраторів 
та  встановлено стільки ж  камер 
відеоспостереження, надано до-
ступ до он-лайн ресурсів ув’язне-
ним та засудженим; удосконалено 
оплату праці пенітенціарного пер-
соналу. для забезпечення потреб 
пенітенціарної медицини прове-

дено ремонт близько 20 аптечних 
приміщень в’язниць та придбано 
143 комплекти комп’ютерної техніки.

«потребу в препаратах для 
лікування вІл-інфекції задоволе-
но на 100%», – зауважив заступник 
Міністра юстиції. «За період прове-
дення реформи запроваджено від-
хід від каральної до реабілітаційної 
політики», – заявив денис черни-
шов. він відзначив, що завдяки єв-
ропейським партнерам в україні 
створено 9  ювенальних центрів 
пробації і 2 Модельні офіси проба-
ції для дорослих суб’єктів пробації. 
також розроблено 6 пробаційних 
програм і розпочато пілотування крІ 
«Системи оцінки розвитку пробації».

«окрема бюджетна програма 
пробації на 2018 рік складає понад 
500 мільйонів гривень», – підкрес-
лив денис чернишов та  додав, 
що ефективна профілактика пра-
вопорушень в 10-12 разів є  де-
шевшою для української держави 
завдяки системі пробації.

«однією з основних стратегіч-
них цілей реформи пенітенціарної 
системи є дотримання прав люди-
ни в установах виконання покарань 
шляхом створення умов поводжен-
ня та утримання  відповідно до між-
народних стандартів», – підсумував 
денис чернишов.   

сучасна юстиція україни         міжнародне співробітництво
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Як відомо, систематизація законодавства – засіб реформування, упорядкування законодавства,  
зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації законодавства 

усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства  
до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Деякі питання  
здійснення систематизації 
законодавства, проблеми  

та можливі шляхи їх вирішення

незалежна юридична консультація

на сьогодні є  багато різно-
манітних нормативно-правових 
актів, до яких постійно вносяться 
зміни і доповнення, що зумовлює 
необхідність проведення систем-
ної роботи у плані їх узгодження 
та приведення у відповідність.

при цьому варто зауважити, що 
сьогодні основна увага здебільшо-
го привернута до питань вдоскона-
лення загальнонаціонального за-
конодавства. у той же час, до такої 
значної складової в системі нор-
мативно-правових актів, як регіо-
нальне законодавство, зокрема, 
у  плані своєчасної та  належної 
їх систематизації, достатньої уваги 
не приділяється.

у зв’язку з  цим варто зазна-
чити, що пересічні українці знач-
ною мірою при вирішенні своїх 
повсякденних життєвих питань 
керуються конкретними нормами 

саме регіонального законодавства 
(наприклад, здійснення оплати 
за житлово-комунальні послуги, 
влаштування дітей до закладів до-
шкільної освіти, отримання медич-
них послуг тощо).

так, відповідно до норм кон-
ституції україни на законодавчому 
рівні давно мало б бути врегульо-
вано чимало питань.

Зокрема, відповідно до стат-
ті 57 конституції україни на рівні 
закону мали б бути врегульовані 
питання щодо доведення до ві-
дома населення нормативно-пра-
вових актів, що визначають права 
і обов’язки громадян.

у свою чергу, відповідно до стат-
ті 117 конституції україни зако-
нодавцем мали бути врегульовані 
питання щодо порядку реєстрації 
нормативно-правових актів міні-
стерств та інших центральних ор-
ганів виконавчої влади.

проте дотепер необхідних за-
конів не прийнято, відповідні пи-
тання певним чином врегульовані 
лише на рівні підзаконних або ві-
домчих актів.

потребує також врегулювання 
питання щодо прийняття рішень 
нормативного характеру органа-
ми місцевого самоврядування, 

Успішному вирішенню питань 
систематизації законодавства  

на регіональному рівні  
сприяло б належне врегулювання 
безпосередньо на законодавчому 

рівні питань щодо нормативно-
правових актів.

І. С. Заграй  
головний спеціаліст відділу систематизації 
законодавства, правової роботи  
та правової освіти Управління реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи  
та правової освіти Головного територіального  
управління юстиції у місті Києві
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встановлення єдиних підходів 
у  питанні нормопроектувальної 
техніки, яке дотепер здебільшого 
ґрунтується на усталеній практиці 
нормотворення.

Стосовно питань здійснення си-
стематизації законодавства, варто 
зазначити, що вони також потребу-
ють належного унормування.

на сьогодні окремі завдання 
із здійснення систематизації за-
конодавства юридичною службою 
міністерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади та їх тери-
торіальних органів, місцевих дер-
жавних адміністрацій, а також дер-
жавного підприємства, установи 
та організації визначено лише нор-
мами Загального положення про 
юридичну службу міністерства, 
іншого органу виконавчої влади, 
державного підприємства, уста-

нови та організації, затверджено-
го постановою кабінету Міністрів 
україни від 26.11.2008 р. № 1040 
(далі – Загальне положення).

відповідно до Загального по-
ложення юридична служба міні-
стерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади та їх те-
риторіальних органів, місцевих 
державних адміністрацій веде 
облік актів законодавства і міжна-
родних договорів україни, забез-
печує підтримання їх у контроль-
ному стані та зберігання (підпункт 
18 пункту 10), збирає інформацію 
про офіційне оприлюднення актів 
законодавства в друкованих ви-
даннях (підпункт 19 пункту 10), 
а також переглядає разом із струк-
турними підрозділами органу 
виконавчої влади нормативно- 
правові акти та  інші документи 

з  питань, що  належать до  його 
компетенції, з метою приведення 
їх у відповідність із  законодав-
ством (підпункт 5 пункту 10 За-
гального положення).

водночас форм ведення обліку 
актів законодавства і міжнародних 
договорів україни, а також способів 
забезпечення підтримання їх у кон-
трольному стані та зберігання зако-
нодавством не визначено.

окремі фрагментарні згадки 
про форми ведення такого обліку, 
а також підтримання у контроль-
ному стані актів законодавства 
і міжнародних договорів украї-
ни містяться лише у  примірній 
програмі проведення перевірок 
стану правової роботи та система-
тизації законодавства в міністер-
ствах, інших органах виконавчої 
влади, на державних підприєм-
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ствах, в  установах, організаціях 
та  державних господарських 
об’єднаннях, затвердженій нака-
зом Міністерства юстиції україни 
від 11.03.2013 р.  № 403/5.

Стосовно термінів перегляду 
власних актів з метою їх приве-
дення у відповідність із законодав-
ством, що динамічно змінюється, 
у чинних на сьогодні законодавчих 
актах взагалі не згадується.

відсутність чітко встановле-
них законодавством способів 
забезпечення обліку і  підтри-
мання у  контрольному стані 
та  зберігання актів законодав-
ства і  міжнародних договорів 
україни призводить на практиці 
ведення юридичною службою 
скоріше часткового, не  систем-
ного моніторингу актів законо-
давства, зведення в  окремих 
випадках усієї роботи із  систе-
матизації законодавства лише до 

перегляду змін в інформаційно- 
правових системах (наприклад, 
«лІги: Закон»), до несвоєчасного 
внесення змін до власних норма-
тивно-правових актів.

наприклад, статтею 20 Закону 
україни від 10.12.2015 р. № 889-
VIII «про державну службу» було 
визначено кваліфікаційні ви-
моги до осіб, які претендують 
на вступ на державну службу 
(закон набрав чинності з 1 трав-
ня 2016 року). у контексті цього 
відповідні зміни у  Загальному  
положенні у  частині кваліфіка-
ційних вимог до  спеціалістів 
юридичної служби органу вико-
навчої влади були внесені кабі-
нетом Міністрів україни тільки 
22.09.2016 р. , зокрема, постано-
вою № 670 «про внесення змін 
до Загального положення про 
юридичну службу міністерства, 
іншого органу виконавчої влади, 
державного підприємства, уста-
нови та організації». приведен-
ня ж у відповідність із названим 
Законом місцевих актів тривало 
аж до 2018 року.

такий стан є неприпустимим 
та зумовлює привернення уваги 
до  здійснення належного вико-
нання юридичними службами 
вимог підпункту 5 пункту 10 За-
гального положення, відповідно до 
якого має здійснюватись перегляд 
разом із структурними підрозділа-
ми органу виконавчої влади нор-
мативно-правових актів та інших 
документів з питань, що належать 

важливим вбачається також визначення конкретних строків  
та встановлення контролю за реалізацією структурними підрозділами  

визначених заходів. 
Запровадження юридичними службами такої практики  

дозволить підтримувати регіональне законодавство в актуальному стані.

до  його компетенції, з  метою 
приведення їх у відповідність 
із законо давством.

З урахуванням постійних змін 
до  актів законодавства україни 
та проведення адміністративної 
реформи, важливим завданням 
для юридичних служб є  забез-
печення системної роботи щодо 
перегляду та  приведення у  від-
повідність власних нормативно- 
правових актів. 

небхідно зазначити також, 
що питання забезпечення держав-
них органів, підприємств, установ, 
організацій офіційними видання-
ми Міністерства юстиції україни 
також потребує належного норма-
тивно-правового врегулювання.

отже, сподіваємось на привер-
нення уваги до цих питань наших 
законотворців.

до їх нормативно-правового 
вирішення пропонуємо юридич-
ним службам місцевих органів 
влади, державних підприємств, 
установ та  організацій взяти  
за  основу практику, відповід-
но до якої: за відслідковуваною 
інформацією щодо прийняття 
нових, внесення змін до чинних 
актів законодавства чи реоргані-
зації державних органів – юри-
дична служба аналізує прийнятий 
акт і за необхідності складає план 
перегляду власних норматив-
но-правових актів, погоджує його 
з керівником установи та дово-
дить його до відома відповідних 
структурних підрозділів.   

таким чином, на сьогодні немає 
чіткого законодавчого визначення 

порядку щодо обліку актів 
законодавства і міжнародних 

договорів України, підтримання 
їх у контрольному стані 

та зберігання, а також збирання 
інформації про їх офіційне 

оприлюднення.

незалежна юридична консультація
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думки експертів з права           теорія та історія держави і права

До питання 
про зміст та структуру  

категорії «правова суб’єктність»  
у загальній теорії права

удк 340.1

у юридичній науці наявні два 
дихотомічно протилежні варіан-
ти відповіді на питання про зміст 
та структуру категорії «правова 
суб’єктність»:

1) ця категорія не має власного 
змісту, тому що вона або збігаєть-
ся з  іншою категорією, напри-
клад, із категорією «суб’єкт права» 
[1, с. 271] чи з поняттям «правоз-
датність» [2, с. 11], або ж є збір-
ним («об’єднаним», «узагальнюю-
чим», «об’єднувальним») поняттям 
та лише позначає собою поєднан-
ня певних атрибутів суб’єкта права, 
зокрема, його правоздатності 
та дієздатності [3, с. 76; 4, с. 143 
та ін.]. часто мають місце вказівки 
на більш розгорнуте наповнення 
цієї категоріальної форми через 
доповнення двох вказаних вище 
її складових частин (наприклад, 
поняттям «деліктоздатність») 
чи шляхом поділу тієї чи іншої із 

них на дрібніші елементи («пра-
вочиноздатність» [5], «тестамен-
тоздатність» [6] тощо). найбільш 
радикальне та, разом з тим, ори-
гінальне заперечення проти 
визнання за категорією «правова 
суб’єктність» права на самобутність 
свого часу представив М. Матузов, 
який просто відкинув її  як  не-
потрібну, вважаючи, що  «краще 
взагалі не вводити категорію пра-
восуб’єктності, оскільки це усклад-
нює і без цього складні питання 
та веде до нових зайвих спорів та 
дискусій» [7, с. 84]. однак пізніше 
цей вчений змінив свою думку 
та визначив правосуб’єктність як 
збірну категорію;

2) категорія «правова суб’єкт-
ність» наділена власним змістом, 
не є тотожною іншим категоріям 
чи поняттям, а тому не повинна 
розумітися як  збірна вербаль-
на абстракція, якою тільки сим-

волізується існування механічної 
сукупності інших понять [8, с. 90; 9, 
с. 616 та ін.]. 

перша точка зору, не зважаю-
чи на її внутрішню суперечливість 
(яка зумовлюється тим, що кожна 
категорія науки завжди наділе-
на теоретичним та методологіч-
ним значенням, а тому не може 
не  мати власного змісту), дов-
гий час домінувала як у науко-
вих, так і в навчальних джерелах 
юриспруденції. коротко її можна 
представити як сприйняття право-
суб’єктності у  вигляді «право-
дієздатності», «праводієделікто-
здатності» і т. п.  

однак друге розуміння по-
ступово набуває дедалі більшої 
підтримки як таке, що об’єктивно 
наділене об’ємнішим теоретичним 
потенціалом, оскільки дозволяє 
сприймати категорію «правова 
суб’єктність» в якості продуктив-

В. А. Січевлюк  
докторант Інституту держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України
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ного абстрактного відображення 
об’єктивно існуючого, складного 
та, поряд з цим, цілісного правово-
го явища. Зрозуміло, що розвиток 
цієї ідеї вимагає, по-перше, роз-
криття власне аутентичного змісту 
категорії «правова суб’єктність» та, 
по-друге, передбачає ґрунтовне 
висвітлення зв’язку цього змісту 
із  системою понять, які номіну-
ються в якості елементів категорії 
«правова суб’єктність» та утворю-
ють її структуру. 

на сучасному етапі розвит-
ку вітчизняної теорії права най-
більш розповсюдженими варіан-
тами визначення власного змісту 
категорії «правова суб’єктність», 
які навіть знайшли своє закріплен-
ня у енциклопедичних виданнях, 
були вказівки на те, що  право-
ва суб’єктність є здатністю особи 
бути суб’єктом права (учасником 
правовідносин) [10, с. 597 та ін.] 
та/або здатністю особи до суб’єк-
тивних прав і юридичних обов’яз-
ків [11, с. 50 та ін.]. об’єднує оби-
два наведені вище підходи те, 
що у їх межах категорію «правова 
суб’єктність» визначають як певну 
здатність, що, до речі, цілком од-
нозначно впливає на  наступне 
розуміння теоретиками права 
змісту тих понять, які утворюють 
структуру зазначеної категорії. 
тобто  «правоздатність», «делік-
тоздатність», а також інші, більш 
дрібні поняття такого роду, ро-
зуміються у  контексті визнання 
принципової здатності насампе-
ред особи до суб’єктивних прав, 
суб’єктивних обов’язків чи суб’єк-
тивної відповідальності за зло-
вживання першими або ж за нена-
лежне виконання других [12, c. 84; 
13, с. 101 та ін.]. 

Зміст поняття «дієздатність», 
у  свою чергу, традиційно роз-
кривається як здатність суб’єкта 
права (чи учасника правовідно-
син) самостійно (тобто власними 
вольовими діяннями) набувати 
суб’єктивні права та створювати 
для себе суб’єктивні обов’язки, ре-

алізовувати їх, а також самостійно 
нести відповідальність за вчинені 
правопорушення. коротко дієздат-
ність визначають як «можливість 
реалізовувати правоздатність» 
[14, с. 344].

по відношенню до обох вище - 
наведених розумінь змісту та 
структури категорії «правова 
суб’єктність» (як сформованого на-
укою теоретичного віддзеркален-
ня природи та сутності відповід-
ного правового явища) виникає 
низка складних питань, відповіді 
на котрі або не даються, або ж бу-
вають дуже суперечливими. голов-
не із них є таким: якщо категорія 
«правосуб’єктність» позначає 
собою здатність фізичної особи, 
юридичної особи, територіальної 
громади, держави чи  іншого со-
ціального утворення бути суб’єктом 
права та/чи учасником правовід-
носин, яку ж соціальну та, разом 
з тим, правову закономірність ві-
дображає ця  здатність? Іншими 
словами, яка суспільна необхід-
ність є причиною появи відповід-
ної здатності у перелічених вище 
соціальних суб’єктів?

відповіді також потребує низка 
інших, вторинних питань, як-от:

– чи є якийсь із структурних 
елементів правової суб’єктності 
визначальним для неї?

– чи може існувати правова 
суб’єктність без повної структури її 
елементів, наприклад, чи володіє 
правовою суб’єктністю тимчасово 
чи постійно недієздатний суб’єкт?

– чому у різних сегментах за-
конодавства та у відповідних га-
лузевих доктринах структурні 
елементи правової суб’єктності 
іменуються по-різному, іден-
тифікуються по-різному, співвід-
носяться по-різному, власне, 
і їх кількість також може вказува-
тися різною? наведений перелік 
питань, що потребують відповіді, 
не є вичерпним.

категорія «правосуб’єктність» 
у теорії права почала активно за-
стосовуватися та досліджуватися 

відносно недавно, а саме почи-
наючи з другої половини XX  ст. 
як відзначено у літературі, ця ка-
тегорія не була відома ані юри-
дичній науці російської імперії, 
ані радянському правознавству 
ще у 30-х роках минулого століт-
тя. Її введення в юриспруденцію 
мало галузеве джерело та  від-
булося в  середині хх  ст. через 
розповсюдження у актах міжна-
родного права німецького терміна 
«rechtssubjektivität» [15, с. 195]. 
тогочасним завданням юридичної 
науки було теоретичне осмислення 
об’єктивних процесів диференціа-
ції, ускладнення та масштабування 
явищ реальної правосуб’єктності 
(насамперед у  сфері економіч-
них, владних та міжнародних пра-
вовідносин), а його вирішення по-
требувало розробки адекватного 
категоріального інструментарію. 
традиційні поняття «правоздат-
ність» та  «дієздатність» більше 
не створювали прийнятної мож-
ливості науково інтерпретува-
ти приватно-публічну правову 
суб’єктність транснаціональних 
корпорацій та інших суб’єктів 
економічної діяльності, публіч-
ну правосуб’єктність (компетен-
цію) органів влади, міжнародну 
правосуб’єктність держав, об’єд-
наних у формі оон, ЄС та інших 
міжнародних організацій. до-
статньо гостро постало питання 
про правосуб’єктність легальних 
утворень, не наділених статусом 
юридичних осіб (наприклад, про-
мислово-фінансових чи холдинго-
вих груп).

виявилося, що правова суб’єкт-
ність як певна юридична якість не 
вичерпується сумою її елементів. 
Більше того, самі ці  елементи 
є змінними, можуть дробитися та 
виявляти себе по-різному залеж-
но від особливостей суспільно не-
обхідних функцій того чи іншого 
виду суб’єктів права.

таким чином, через уособлен-
ня категорії «правова суб’єктність» 
теорія права зафіксувала процеси 
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ускладнення відповідного пра-
вового явища, наростання кіль-
кості форм його різноманітності, 
стале підвищення рівня внутріш-
ньої організації правосуб’єктності 
та збільшення потужності її зов-
нішніх виявів. отримання цією 
категорією самобутньої цілісності 
було відповіддю на потребу «зняти 
напругу» внутрішньої диференціа-
ції та діалектичної взаємодії по-
нять, охоплених нею, і тим самим 
уможливити пряму, не опосеред-
ковану розгорнутим аналізом 
елементів, однак науково обґрун-
товану ідентифікацію соціального 
суб’єкта як суб’єкта права загалом.

тому існує тісний змістовний 
зв’язок між категоріями «суб’єкт 
права» та «правова суб’єктність», 
який ґрунтується на взаємній, 
а  не  однобічній обумовленості 
правових реальностей, теоретич-
ними зрізами яких є ці абстракції. 
тісна взаємодія вищевказаних ка-
тегорій в принципі виключає мож-
ливість створення науково обґрун-
тованих концепцій правової 
суб’єктності чи суб’єкта права, по-
збавлених дослідження їх живих 
взаємозв’язків, що  поєднують 
ці абстрактні сутності у цілісній 
теоретико-правовій реальності. 
однак їх  не  слід ототожнювати 
та сприймати як ідентичний пред-
мет наукових досліджень. навпаки, 
позиціонування явища та категорії 
«правова суб’єктність» у статусі са-
мостійного предмета наукового 
вивчення створює для теорії права 
перспективну можливість, зва-
жаючи на онтологічні залежності 
правової суб’єктності (як змісту) 
та суб’єкта права (як форми) вибу-
дувати впорядковану за чіткими 
критеріями лінійку носіїв різно-
манітних конфігурацій правової 
суб’єктності. 

Застосувавши такий мето-
дологічний підхід, побачимо, 
що ця категорія у своїй цілісності 
відображає активний, динамічний 
та багатогранний вплив об’єктив-
ного права як ядра правопорядку 

на суб’єктів суспільних відносин 
(які внаслідок цього стають «суб’єк-
тами права», «учасниками право-
відносин», «носіями правових 
статусів» тощо). Цей вплив здійс-
нюється через різноманітні дже-
рела активації об’єктивного права 
як визначальної сили правової ре-
альності, зокрема, через законо-
давство, судову практику, правові 
звичаї, правозастосування у про-
цесі діяльності органів публіч-
ної влади, професійну юридичну 
діяльність, взаємодію різнорівне-
вих виявів правосвідомості, побу-
тове правозастосування тощо. 

на нашу думку, правова суб’єкт-
ність є заданим об’єктивним пра-
вом предметним наповненням, 
змістом вольової форми під на-
звою «суб’єкт права». при цьому 
правова суб’єктність активно 
впливає на  свої буттєві втілен-
ня, вимагаючи від них (наявних 
чи  потенційних суб’єктів права) 
принципової здатності адекватно 
реалізувати її потенціал. образно 
кажучи, реальну правову суб’єкт-
ність, належну суб’єкту права, 
можливо уявити як  в  більшій 
чи  меншій мірі завершену ма-
теріалізацію її  ідеальної моделі, 
закріпленої у нормах об’єктивного 
права. у процесі отримання своїх 
живих буттєвих форм (у вигляді 
суб’єктів права) така ідеальна пра-
вова суб’єктність через суспіль-
ну практику спочатку викликає 
до  правового життя ті  чи  інші 
правоздатні та дієздатні вольові 
утворення, у процесі їх легітимації 
отримує реальне «правове тіло», 
наділене атрибутами, які необхід-
ні для її функціонування, і лише 
після цього постає як  здатність 
суб’єкта до права та перетворюєть-
ся у звичний для нього соціальний 
ресурс (який, проте, потребує на-
лежної підтримки).

таким чином, статус суб’єкта 
права відображає те, що правова 
суб’єктність для деякого активного 
та персоніфікованого (тобто вио-
кремленого у суспільному просторі 

у вигляді сталої ідентичності) ут-
ворення, яке прийнято іменувати 
суб’єктом, стала корисним ресур-
сом у вигляді здатності до вольо-
вої поведінки у просторі реальних 
правовідносин. для того, щоб на-
бути правосуб’єктного стану, по-
тенційний суб’єкт права повинен 
відповідати вимогам об’єктивного 
права, представленим до  нього 
як  до  форми, у яку надходить 
та  у  якій закріплюється право-
суб’єктність.

 на нашу думку, категорія «пра-
вова суб’єктність» є тією найвищою 
за рівнем узагальнення теоретич-
ною сутністю, якою позначається 
правовий потенціал, що  надхо-
дить до абстрактного соціально-
го суб’єкта із сфери об’єктивного 
права та який дозволяє останньо-
му мати статус суб’єкта права, 
а також, відповідно, і всі інші по-
хідні та  більш локальні статуси 
і стани, включаючи статус учасника 
різноманітних галузевих правовід-
носин. категоріальною дефініцією 
такого змісту охоплюються та зні-
маються всі окремі і особливі те-
оретичні віддзеркалення реаль-
ного буття правової суб’єктності 
як соціального явища. а основною 
причиною закріплення за потен-
ційними суб’єктами права так зва-
ної «здатності» стати такими 
є цивілізаційна потреба людства 
надати фактичним суспільним від-
носинам форми правових відно-
син, тобто забезпечити виконання 
правом його регуляторної функ-
ції, здійснення якої має за мету 
підтримання способу існування 
суспільства у вигляді збалансова-
ного за соціальними інтересами 
правопорядку. 

відзначимо, що чинником та 
ядром правової суб’єктності на-
лежить визнати не суб’єктивне, 
а об’єктивне право, оскільки межі 
та зміст предметного наповнення 
правової суб’єктності визначаються 
саме останнім. таке бачення не по-
винне асоціюватися із тенденцією 
до звуження обсягу суб’єктивних 
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прав, що надаються абстрактному 
суб’єкту права (або ж конкретно-
му суб’єкту права, який діє у ста-
тусі учасника тих чи інших право-
відносин). навпаки, цей підхід 
є  кроком до більш адекватного 
розуміння діалектики суб’єктивно-
го у системі категорій теорії права, 
оскільки саме через об’єктивне 
право до  певного соціального 
суб’єкта прикріпляються потен-
ційні суб’єктивні права, обов’язки 
та можливості застосування від-
повідальності, формалізовані у ви-
гляді правових норм. 

Звернемося до питання струк-
тури категорії «правова суб’єкт-
ність». як  уже було відзначено 
вище, елементами цієї категорії 
прийнято визначати понят тя 
«право здатність» та «дієздатність», 
деякі автори додатково вказують 
на «деліктоздатність». досить часто 
теоретики права, а також представ-
ники галузевих доктрин пропону-
ють більш деталізовані сукупності 
елементів. у  запропонованому 
вище розумінні категорії «право-
ва суб’єктність» здійснено акцент 
на тому, що певна сукупність норм 
права в  якості ресурсу розкри-
вається абстрактному соціальному 
суб’єкту, що виводить останнього 
на рівень суб’єкта права, тим самим 
створюючи йому можливості діяти 
у соціально-правовому просторі 
у статусі учасника реальних право-
відносин. яке ж змістовне наван-
таження у контексті викладеного 
вище розуміння повинні нести, зо-
крема, поняття «правоздатність» 
та «дієздатність»?

на наш погляд, поняття «право-
здатність» є іманентним, з необ-
хідністю присутнім у структурі 
категорії «правова суб’єктність» 
елементом, оскільки саме воно 
позначає собою якісну визна-
ченість цієї категоріальної аб-
стракції. Це поняття віддзеркалює, 
так би мовити, «чисту природу» 
правової суб’єктності, фіксуючи сут-
нісний зв’язок абстрактного суб’єк-
та із обсягом розкритого для нього 

об’єктивного права, воно є певним 
індикатором буття соціального 
суб’єкта у праві. тобто правоздат-
ність конституює правосуб’єктність 
у  сенсі позитивного залучення 
суб’єкта до  сфери об’єктивного 
права. Бути правоздатним – зна-
чить бути правосуб’єктним. 

у свою чергу, поняття «дієздат-
ність» характеризує наявність, 
склад та міру власних можливо-
стей суб’єкта права використа-
ти у  соціальному просторі той 
правовий ресурс, що доступний 
йому як правоздатному утворен-
ню. у  цьому зв’язку нагадаємо, 
що здатність діяти (специфічно 
позначена у юридичній науці по-
няттям «дієздатність) у філософії 
постулюється як ключовий, аб-
солютно визначальний атрибут 
будь-якого суб’єкта; недієздатний 
суб’єкт у філософії – не суб’єкт вза-
галі. відповідно, у взаємопов’язаній 
парі категорій «правосуб’єктність» 
та «суб’єкт права» поняття «дієздат-
ність» є засадничим по відношен-
ню до категорії «суб’єкт права» 
(адже власний зміст останньої 
формулюється шляхом надання 
юридичною наукою відповіді на 
питання – «Що означає бути суб’єк-
том права?»). однак чи означає це, 
що для категорії «правова суб’єкт-
ність» поняття «дієздатність» є фа-
культативним, тобто необов’язко-
вим, хоча і бажаним?

на нашу думку, такі питан-
ня виникають із різноманітності 
способів реалізації дієздатності, 
а також у зв’язку з тим, що вона 
неоднаково виявляє себе у складі 
правосуб’єктності різних суб’єктів 
права. показовою у  цьому від-
ношенні є дієздатність суб’єктів 
господарювання. у  визначенні 
суб’єкта господарювання, що на-
ведене у ч. 1 ст. 55 господарсь-
кого кодексу україни (далі – гк 
україни),  законодавець взагалі не 
вказав на її наявність, згадавши 
лише про господарську компетен-
цію та про майнову відповідаль-
ність суб’єктів господарювання. 

однак такий виклад не означає, 
що суб’єкти господарювання по-
збавлені господарської дієздат-
ності. навпаки, вона іманентно на-
явна у складі їх правосуб’єктності 
у вигляді умови її набуття та засо-
бу здійснення, і саме презумпція 
такої присутності звільнила зако-
нодавця від необхідності здійс-
нити формальну точкову вказівку 
на  дієздатність суб’єкта господа-
рювання у тексті конкретної статті 
гк україни. 

таким чином, дієздатність 
є таким же з необхідністю залуче-
ним до складу правосуб’єктності 
елементом, як  і  правоздатність. 
відповідний зв’язок можливо 
зафіксувати так: бути право-
здатним – означає тим чи іншим 
чином бути дієздатним. наданий 
суб’єкту права через отримання 
ним правосуб’єктності правовий 
ресурс ніколи не буде відгород-
жений від реального правового 
життя відсутністю дієздатності, 
оскільки таке «марнотратство» 
суперечить власне природній ак-
тивності правової суб’єктності, 
а тому воно обов’язково долаєть-
ся правопорядком. якщо у право-
здатного суб’єкта виникає дефі-
цит дієздатності, він або негайно 
заповнюється через залучення 
дієздатного потенціалу інших 
суб’єктів, або  ж  правоздатний 
суб’єкт зникає із мапи правового 
життя, тобто зникає взагалі.

належить звернути увагу 
на аспект, що стосується повноти 
переліку структурних елементів 
категорії «правова суб’єктність». 
попередній виклад не повинен 
приводити нас до завчасного вис-
новку про те, що сукупність двох 
понять, а саме «правоздатності» 
та «дієздатності», повністю вичер-
пує собою структурне наповнення 
категорії «правова суб’єктність». 
на  нашу думку, для  досягнення 
адекватної міри пізнання явища 
правової суб’єктності на усіх рів-
нях її буття відповідна категорія 
повинна мати трьохелементну 
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структуру, яку утворюють: 1) по-
няття «правоздатність» (вважає-
мо, що воно «прив’язує» суб’єкта 
права до диспозицій норм об’єк-
тивного права, постаючи як «пози-
тивна правоздатність»); 2) понят-
тя «деліктоздатність» (вважаємо, 
що воно поєднує суб’єкта права 
із санкціями норм об’єктивного 
права, це свого роду «негатив-
на правоздатність»); 3)  поняття 
«дієздатність» (на наш погляд, воно 
охоплює собою правові вимоги, 
адресовані до носіїв правоздат-
ності та деліктоздатності з метою 
переведення цих елементів право-
суб’єктності із вербально-абстракт-
ної форми існування у  реальне 
правове буття).

вважаємо, що кожен право-
здатний суб’єкт неминуче набуває 
деліктоздатного статусу. адже на-
дання йому суб’єктивного права 
чи обов’язку, або ж повноважень 
чи  компетенції, передбачених 
диспозицією правової норми, ко-
респондується із  санкцією тієї 
ж норми, яка активізується у ситу-
ації зловживання правом чи у ви-
падку порушення обов’язку. Зро-
зуміло, що  законодавець з  тих 
чи інших міркувань залишає без 
санкцій достатньо велику кількість 
так  званих «дефектних» норм. 
однак вищенаведене твердження 
про обов’язкову присутність делік-
тоздатності у складі правосуб’єкт-
ності сформульоване у  вигляді 
принципу, тобто воно віддзерка-
лює істотні ознаки та тенденції ро-
звитку об’єктивного права, а також 
правотворчості та  правозасто-
сування загалом, стосовно яких 
випадковості і винятки не чинять 
істотного впливу.

крім цього, на нашу думку, 
у змісті поняття «деліктоздатність» 
належить розмежовувати: а) ак-
тивну частину (якою позначаєть-
ся правова можливість покладати 
відповідальність на інших суб’єктів 
права) та б) пасивну частину (ро-
зуміючи її як правову можливість 
нести відповідальність, покладену 

на деліктоздатне утворення ін-
шими суб’єктами права). активна 
деліктоздатність, як видно із до-
свіду сучасного правового життя, 
переважно властива суб’єктам 
права, наділеним публічною пра-
восуб’єктністю (особливо органам 
влади), а  пасивна – переважає 
у  складі правової суб’єктності 
осіб, наділених приватною право-
суб’єктністю. окрім цього, існує 
група суб’єктів права, правосуб’єкт-
ність яких є приватно-публічною, 
і їх деліктоздатність також позна-
чена такою комплексністю. 

Із викладеного вище зро-
зуміло, що особа чи інше утворен-
ня як суб’єкт права існує у часових 
межах з моменту набуття ним 
правової суб’єктності і до момен-
ту її втрати безвідносно до того, 
хто (чи навіть що) є носієм пра-
вової суб’єктності. таке тверджен-
ня належить розуміти буквально, 
оскільки статус суб’єкта права 
як  відповідь на актуальну су-
спільну потребу виникає на під-
ставі надання правосуб’єктності 
(байдуже у  якому обсязі) навіть 
у речі, явища, машини чи у суб’єк-
та, який фізично або ще не виник 
(наприклад, ненароджена дити-
на), або ж який вже припинився 
(наприклад, померла людина) [16, 
с. 67-72]. розвиваючи цю думку, 
відзначимо, що  засадниче зна-
чення правосуб’єктності яскраво 
підтверджується багаточисель-
ними та, здавалося б, казусними 
випадками надання правосуб’єкт-
ності, наприклад, тваринам, що ві-
домі історії юриспруденції. Зо-
крема,  І. кістяківський вказував, 
що середньовічне право часто 
визнавало тварин суб’єктами прав. 
він пише: «Що інше можуть оз-
начати знамениті процеси над 
мишами, щурами, півнями тощо, 
як не визнання їх суб’єктами прав? 
Миші викликались до суду повіст-
ками, проти них писалися блискучі 
звинувачувальні акти, суд призна-
чав їм захисників, і насамкінець 
процес завершувався урочистим 

вироком» [17, с. 123]. посмішки, 
які мимоволі з’являються на об-
личчях фахових юристів від таких 
судових процесів, тим не менше 
не перешкоджають шляхом на-
ступного розмірковування виявити 
у мишей (як у сторони конкретно-
го кримінального провадження) 
кримінальної процесуальної пра-
воздатності здійснювати права 
та  обов’язки обвинуваченого 
та підсудного, а також представни-
цької дієздатності (яку реалізують 
захисники) і кримінальної делік-
тоздатності (понести покарання, 
встановлене вироком суду).  

Цікаво, що казусні і з точки зору 
простого здорового глузду, і з по-
зиції професійної правосвідомості 
випадки знаходять своє теоретико- 
юридичне пояснення. у ситуації, 
коли позбавлені свідомості та волі 
речі, істоти чи явища (умовно ка-
жучи, не-суб’єкти) стають учасни-
ками правовідносин, їм для цього 
надається локальний фрагмент 
правосуб’єктності здатності, однак 
рівно у  тому обсязі, який є  не-
обхідним для обслуговування 
їх  тимчасового стану як  ситуа-
тивного учасника правовідносин. 
Має місце той рідкісний юридич-
ний стан, за якого статуси учасни-
ка правовідносин та суб’єкта права 
абсолютно збігаються і за їх обся-
гом, і у часі та просторі. 

Завершуючи висвітлення теми, 
зазначимо, що категорія «право-
ва суб’єктність», як структурована, 
однак цілісна наукова абстракція, 
загалом ідентифікує собою ак-
тивний зв’язок об’єктивного права 
та абстрактного соціального діяча. 
обумовлена потребами суспіль-
ного розвитку деталізація цього 
загального правосуб’єктного зв’яз-
ку відбувається через встановлен-
ня законодавцем в об’єктивному 
праві загальних, особливих та 
індивідуальних видів і більш спе-
цифікованих різновидів правової 
суб’єктності, що надаються суб’єк-
там соціальної дії з метою досяг-
нення та підтримання у конкретно- 
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історичних умовах прийнятної для 
суспільства міри реалізації публіч-
них і приватних інтересів.

перед тим, як  надати деякі 
узагальнення у вигляді висновків, 
застережемо, що не претендуємо 
на «істину в останній інстанції» 
і будемо вдячні за фахові застере-
ження та дискусії.

висновки:
1. розповсюджені у теорії права 

та у галузевих доктринах дефініції 
категорії «правова суб’єктність» 
найчастіше вказують на те, що пра-
вова суб’єктність є здатністю особи 
бути суб’єктом права (учасником 
правовідносин) та/або здатні-
стю особи до суб’єктивних прав 
і юридичних обов’язків. при цьому 
без відповіді залишається питання 
про те, виявом якої суспільної за-
кономірності є така здатність.

2. категорія «правова суб’єкт-
ність» відображає визначальний 
та формотворчий вплив об’єктив-
ного права на суб’єктів суспіль-
них відносин, які внаслідок цього 
стають «суб’єктами права», «учас-
никами правовідносин», «носіями 

правових статусів» тощо. Зокрема, 
правова суб’єктність як правове 
явище є утвореним об’єктивним 
правом змістом, активною та во-
льовою формою якого слугує 
суб’єкт права.

3. правова суб’єктність на-
дається соціальному суб’єкту 
у вигляді ресурсу для його вико-
ристання у реальних правовідно-
синах з метою реалізації суспіль-
но необхідних публічних інтересів  
та/чи втілення суспільно прийнят-
них приватних інтересів. Саме не-
обхідність у виконанні нормами 
об’єктивного права функції регу-
лятора суспільних відносин вияв-
ляє себе у вигляді здатності осіб 
та інших соціальних утворень бути 
суб’єктами права.

4. Ідея про те, що категорія «пра-
вова суб’єктність» віддзеркалює  
обумовленість відповідного пра-
вового явища об’єктивним правом, 
не передбачає ігнорування засад 
суб’єктності та суб’єктивності у про-
сторі об’єктно-суб’єктних правових 
зв’язків. відповідно, міра об’єктив-
ності урозумінні правосуб’єктності 

не повинна доводитися до абсо-
люту, тим самим знищуючи і влас-
не категорію суб’єкта права, і саму 
суб’єктивність у правовій дійсності, 
зокрема, шляхом зведення її до ви-
гляду «правового статусу».

5 . тріада понять «право-
здатність», «деліктоздатність» 
та  «дієздатність» є  елементами 
категорії «правова суб’єктність», 
вони у складі останньої як єдиного, 
цілісного та взаємообумовленого 
з’єднання конкретизують і опера-
ціоналізують її зміст, не втрачаю-
чи при цьому власної теоретичної 
значимості. поняття «правоздат-
ність» є ключовим елементом вка-
заної категорії, однак воно не-
одмінно передбачає існування 
змістовного зв’язку із поняттями 
«деліктоздатність» та  «дієздат-
ність». всі три елементи у  тому 
чи іншому вигляді завжди наявні 
у складі правосуб’єктності.

6. поняття «дієздатність» є ос-
новним змістовним містком, який 
поєднує категорію «правова 
суб’єктність» із категорією «суб’єкт 
права».   
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До питання про зміст та структуру категорії  
«правова суб’єктність» у загальній теорії права 

В. А. Січевлюк
У статті розглянуто питання, що стосуються змісту та структури категорії  
«правова суб’єктність» у загальній теорії права. Автор стверджує, що категорія  
«правова суб’єктність» є структурованою, однак цілісною науковою абстракцією. 

Ключові слова: категорія «правова суб’єктність»,  
категорія «суб’єкт права», поняття «правоздатність»,  

поняття «дієздатність», поняття «деліктоздатність».

Стаття надійшла до редакції: 13.04.2018.

к вопросу о содержании и структуре категории  
«правовая субъектность» в общей теории права

В. А. Сичевлюк 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся содержания  

и структуры категории «правовая субъектность» в общей теории права.  
Автор утверждает, что категория «правовая субъектность»  

является структурированной, но, тем не менее, целостной научной абстракцией. 

Ключевые слова: категория «правовая субъектность»,  
категория «субъект права», понятие «правоспособность»,  

понятие «дееспособность», понятие «деликтоспособность». 

Получено: 13.04.2018.

To the question about the content and structure of the 
«legal subjectity» category in the general theory of law

V. A. Sichevliuk 
The article deals with issues concerning to the content and structure  

of the «legal subjectity» category in the general theory of law. The author argues that  
the category of «legal subjectity» is a structured, but holistic scientific abstraction. 

Keywords: category «legal subjectity», category «subject of law»,  
notion «legal capacity», notion «active capacity», notion «liable capacity». 
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РеАЛіЗАЦіЯ 
ЗАГАЛьнОПРАвОвИХ  

тА ГАЛУЗевИХ ПРИнЦИПів ПРАвА 
в інСтИтУті ПРеДСтАвнИЦтвА

удк 347.74

дослідження окремих інститутів 
права завжди пов’язане не лише 
з визначенням меж їх правового 
регулювання, а й з необхідністю 
виділення функцій, які такий інсти-
тут виконує, принципів, на яких він 
базується. не є винятком і цивільно- 
правовий інститут представництва, 
який на сьогодні виступає бази-
сом для регулювання представни-
цтва не лише в цивільному праві, 
але й в інших галузях права. поряд 
зі специфічними, притаманними 
саме йому принципами фуду-
ціарності, юридичного заміщення 
та  ін. , він віддзеркалює й низку 
загальноправових та галузевих – 
цивільно-правових принципів, 
які,  трансформуючись у  нормах 
про  представництво, набувають 
специ фічного змісту.

дослідження принципів чи зага - 
льних засад цивільного права та за-
конодавства загалом не є новим. 

Багато відомих вітчизняних вче-
них уже  розглядали ці питання 
у своїх працях. Серед них а. С. дов-
герт, н.  С.  кузнєцова, в.  в. луць, 
Є. о. харитонов, я. М. Шевченко 
та  ін. разом  з  тим дослідження 
реалізації зазначених видів прин-
ципів в інституті представництва 
досі не проводилось. тому метою 
цієї статті є саме вивчення особ-
ливостей змісту загальноправових 
та галузевих – цивільно-правових 
принципів при  реалізації норм 
про представництво.

Загальновідомо, що принци-
пи права – об’єктивно обумов-
лені характером суспільних від-
носин засади, на яких базується 
певна система права. Це означає, 
що  кожна система суспільних 
відносин регулюється не довіль-
но, а  відповідно до об’єктивних 
вимог, що відображуються в си-
стемі права і становлять її суть. Си-

стема права, її окрема галузь або 
інститут не можуть бути створені 
належним чином, якщо законода-
вець не керуватиметься певними 
принципами, на яких базуються 
такі норми. принципи надають 
внутрішню узгодженість системі, 
галузі або  інституту права вна-
слідок того, що  формулювання 
всіх правових норм цієї системи, 
галузі або інституту права підпо-
рядковане єдиним керівним ідеям 
[1, c. 234]. принципами будь-якої 
галузі права, як  і  всієї його си-
стеми, є відправні засади, неза-
перечні вимоги, які висуваються 
до учасників суспільних відносин 
із метою збалансованого поєднан-
ня індивідуальних, групових і гро-
мадських інтересів. Інакше кажучи, 
це своєрідна система координат, 
у межах якої розвивається право, 
і одночасно вектор, що визначає 
напрям його розвитку [2, c. 18].
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Слід сказати, що принципи ре-
алізації представництва визначають 
не лише його зміст як частини га-
лузі цивільного права, а й напрями 
розвитку, тому питання досліджен-
ня поняття та системи принципів 
представництва, яке б ґрунтувалось 
на потребах сучасного суспільства 
та враховувало тенденції розвитку 
соціально-економічних відносин 
у нашій державі, є дуже актуальним.

варто зауважити, що в осно-
ву правового регулювання відно-
син представництва покладено 
не лише принципи, які безпосеред-
ньо, враховуючи специфіку цього 
інституту, притаманні йому, а й за-
гальні принципи права і принципи 
цивільного законодавства. 

вважаємо, що система прин-
ципів представництва має ком-
плексний характер і  полягає 
у виділенні трьох базових рівнів: 
1 рівень – система загальнопра-
вових принципів, що прямо впли-
вають на виникнення, зміну і при-
пинення відносин представництва; 
2 рівень – система загальних (га-
лузевих) цивільно-правових прин-
ципів; 3 рівень – система спеціаль-
них (інституційних) принципів 
представництва. 

до загальноправових прин-
ципів, на яких базується представ-
ництво, варто віднести: принцип 
верховенства права; принцип по-
ваги до  прав людини; принцип 
гуманізму; принцип законності; 
принцип рівноправності громадян 
та ряд інших. 

принцип верховенства права 
розглядається як пріоритетність 
у  суспільстві, насамперед, прав 
і свобод людини. Саме в культурі 
природних основних прав і сво-
бод вбачається чи не весь зміст 
верховенства права. принцип вер-
ховенства права характеризується 
як верховенство розуму та пов’я-
зується з такими морально-право-
вими цінностями, як  справед-
ливість, свобода, добро, гуманізм. 
Саме тому в Цивільному кодексі 
україни (далі – Цк україни) най-

повніше втілилися ідеї верховен-
ства права. у цьому відношенні 
серед багатьох його положень най-
ціннішою є ст. 3 [3, c. 83-89]. 

принцип поваги до прав лю-
дини полягає в тому, що людині 
з моменту її народження належать 
права, які не можуть бути вилучені, 
обмежені чи скасовані, а обов’я-
зок держави полягає в  їх гаран-
туванні та забезпеченні. так, саме 
за допомо гою представництва за-
конодавець шляхом встановлення 
відповідних норм у Цк україни за-
безпечує реалізацію прав громадян 
незалежно від їхньої дієздатності. 

принцип гуманізму проявляєть-
ся у  гуманному ставленні та по-
вазі до осіб, до їх честі та гідності, 
оскільки ніхто не може бути підда-
ний катуванню, жорстокому, нелюд-
ському або такому, що принижує 
його гідність, поводженню чи пока-
ранню. особливо це стосується ма-
лолітніх, неповнолітніх, обмежено 
дієздатних і недієздатних осіб. 

Зміст принципу законності по-
лягає в обов’язковості дотримання 
норм чинного законодавства для 
всіх учасників відносин представ-
ництва, оскільки їх  порушення 
тягне за собою негативні наслідки 
у вигляді недійсності правочину 
або ж притягнення винної особи 
до відповідальності. 

принцип рівноправності гро-
мадян також має велике значення. 
він полягає у визнанні прав, сво-
бод та обов’язків між усіма людьми 
рівною мірою. незалежно від ознак 
раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та  інших переконань, 
статі, етнічного та соціального по-
ходження, майнового стану, місця 
проживання, мовних або інших 
ознак – усі рівні. Цей принцип за-
кладений у представництво, оскіль-
ки допомагає забезпечити «баланс 
рівності» щодо здійснення прав 
громадян.

Щодо системи загальних (галу-
зевих) цивільно-правових прин-
ципів, то вони передбачені у ст. 3 
Цк україни і визначаються як «за-

гальні засади цивільного зако-
нодавства», якими є: 1) неприпу-
стимість свавільного втручання 
у сферу особистого життя людини; 
2) неприпустимість позбавлення 
права власності, крім випадків, 
встановлених конституцією украї-
ни та законом; 3) свобода договору; 
4) свобода підприємницької діяль-
ності, яка не заборонена законом; 
5) судовий захист цивільного права 
та інтересу; 6) справедливість, до-
бросовісність та розумність. 

погоджуємося з  позицією 
о.  г. коміссарової, що, ймовірно, 
під словосполученням «основні 
засади» слід розуміти більш тради-
ційний для вітчизняної юридичної 
літератури термін «правові прин-
ципи». хоча ці засади вже не про-
сто правова ідея, а «узагальнення 
нормативного рівня як результат 
проходження науково абстрагова-
них ідей через свідомість законо-
давця, що безпосередньо вияви-
лося в матерії об’єктивного права» 
[4, c. 19]. 

проаналізуємо ці  загально-
цивілістичні принципи більш де-
тально в контексті відносин пред-
ставництва. так, неприпустимість 
свавільного втручання у  сферу 
особистого життя полягає в тому, 
що фізична особа вільно, на влас-
ний розсуд визначає свою поведін-
ку у сфері свого приватного життя 
та можливість ознайомлення з ним 
інших осіб і має право на збере-
ження у таємниці обставин свого 
особистого життя (ст. ст. 270, 271, 
301 Цк україни). Цей принцип дуже 
важливий для представництва, 
ним забезпечується гарантія на-
лежної життєдіяльності учасників 
цивільних правовідносин і нероз-
голошення таємниць їхнього життя. 

невтручання в особисте життя 
фізичної особи полягає, насампе-
ред, у забезпеченні кожному права 
на недоторканість сімейного життя, 
житла, таємницю листування, те-
лефонних розмов і телеграфних 
повідомлень. адже, як правиль-
но зазначає в. І. Бобрик, особисте 
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життя – це приватна сфера люд-
ської життєдіяльності, яка поля-
гає в різноманітних відносинах, 
стосунках, явищах, подіях тощо, 
що не мають публічного значення, 
визначається і регулюється самою 
особою на основі соціальних умов, 
гарантується та охороняється пра-
вом від неправомірних втручань 
[5, c. 24]. З цього можна зробити 
висновок, що ні органи державної 
влади та місцевого самоврядуван-
ня, ні будь-які інші фізичні особи 
не мають права втручатися в осо-
бисті (приватні) справи суб’єктів 
цивільного права.

так, представник не має права 
самовільно та незаконно втруча-
тись у життя особи, яку він пред-
ставляє, та в життя сім’ї цієї особи, 
оскільки тоді, крім незабезпечен-
ня цього принципу, він порушує 
правила професійної етики, вихо-
дячи за межі своїх повноважень. 
Це, у свою чергу, може призвести 
до негативних наслідків для прин-
ципала, що неприпустимо, з огляду 
на те, що основною метою пред-
ставництва є представлення інте-
ресів фізичних осіб з метою за-
безпечення та захисту їхніх прав 
та  інтересів. Безумовно, в першу 
чергу це  стосується договірного 
представництва. Щодо представ-
ництва за законом, то тут є певні 
обмеження, враховуючи той факт, 
що виховання дітей неможливе 
без втручання батьків або осіб, 
які їх замінюють, в особисте життя 
дитини. 

принцип неприпустимості по-
збавлення права власності вира-
жається в тому, що лише власнику 
належать права володіння, кори-
стування та розпорядження його 
особистим майном. Зазначені 
права він здійснює згідно з при-
писами закону за власною волею, 
незалежно від волі інших осіб. 
держава не втручається у здійс-
нення прав власників і забезпечує 
рівні умови їх здійснення. отже, 
одним із проявів цього принципу 
є самостійне та вільне визначення 

власником юридичної долі майна, 
що йому належить. За власним ба-
жанням власник може припинити 
своє право власності на річ шля-
хом її знищення, відчуження на ко-
ристь іншої особи за відплатним чи 
безвідплатним договором або від-
мови від права власності [6, c. 68-
69]. однак твердження щодо права 
володіння, користування та розпо-
рядження лише власником майна 
не є абсолютними, оскільки ці пра-
вомочності можуть здійснюватись 
через представника, враховуючи 
те, що останній вчиняє відповід-
ні юридично значимі дії за волею 
власника, виконує його вказівки.  
Інколи представник вчиняє від-
повідні дії поза волею принципала. 
Зокрема, це стосується недієздат-
них, малолітніх осіб, проте важли-
вою умовою такого представництва 
є вчинення дій лише в інтересах 
і на користь таких осіб. важливо 
також наголосити, що представни-
ки не набувають статусу суб’єктів 
права власності, а є лише суб’єк-
тами здійснення права власності  
в інтересах власника.

принцип свободи договору 
в цивільному праві означає мож-
ливість сторін на основі взаємного 
узгодженого волевиявлення вільно 
укладати договір, обирати його вид 
та спосіб укладення, а також визна-
чати зміст такого договору [7].

враховуючи специфіку відно-
син представництва, необхідно під-
креслити, що цей принцип має важ-
ливе значення як для принципала 
та представника, так  і для пред-
ставника, і третіх осіб. тобто тут 
необхідно враховувати роль цього 
принципу у внутрішніх і в зовніш-
ніх правовідносинах представни-
цтва. Щодо внутрішніх, їх можна 
розглянути на прикладі договору 
доручення. так,  довіритель має 
право вільно, на власний розсуд 
обирати для себе особу, яка вчи-
нятиме правочини та  юридично 
значимі дії в його інтересах. у свою 
чергу, повірений також самостійно 
вирішує, чи погоджуватись на те, 

щоб виконувати певні дії від імені 
іншої особи. крім того, на підставі 
договору доручення довіритель 
особисто визначає повноваження 
повіреного, а останній при укла-
денні договору дає згоду на вчи-
нення правочинів та інших юридич-
них дій у межах цих повноважень. 
крім того, за бажанням сторін до-
говір може укладатись як у пись-
мовій, так  і в усній формі. проя-
вом принципу свободи договору 
є також право сторін на односто-
ронню відмову від договору.

подібні умови стосуються 
і укладення договорів між пред-
ставником та  третіми особами, 
однак особливість цих правовід-
носин полягає в  тому, що  пред-
ставник зобов’язаний звітувати 
про перебіг виконання доручення 
перед довірителем. отже, у  зов-
нішніх відносинах представництва 
при укладенні договору сторони 
самі визначають, укладати їм до-
говір чи ні та з ким із партнерів 
вступати в договірні правовідноси-
ни. крім того, вони самі обирають 
вид договору, що  регулюватиме 
їхні відносини, та визначають його 
зміст (права й  обов’язки кожної 
із сторін). Що ж до укладення до-
говору, то існують певні обмеження 
стосовно обов’язковості письмової 
форми договору, а також його но-
таріального посвідчення та дер-
жавної реєстрації у чітко визна-
чених законом випадках. у  всіх 
інших випадках вони вільні у ви-
борі форми укладення договору.  
також у період дії договору сторони 
відповідно до закону мають право 
як змінити (повністю чи частково) 
зобов’язання, що з нього виплива-
ють, так і припинити дію договору, 
якщо інше не передбачено зако-
ном чи, власне, договором.

принцип свободи підприємни-
цької діяльності полягає у вільно-
му виборі діяльності, використанні 
майна власника для підприємни-
цької діяльності, самостійному пла-
нуванні програми діяльності та ви-
борі постачальників і споживачів, 
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встановленні цін, вільному най-
манні працівників, вільному розпо-
рядженні прибутком [3, c. 83-89]. 
водночас підприємницька діяль-
ність може здійснюватись і через 
представника та не потребує участі 
підприємців особисто. Єдиною 
важливою умовою, на наш погляд, 
тут є поінформованість принципа-
ла, оскільки ризики, що пов’язані 
з провадженням такої діяльності, 
несе сама особа, а не представник, 
тому він повинен звітувати про хід 
справ. так, представник може під-
писувати господарські договори, 
отримувати товарно-матеріаль-
ні цінності, подавати докумен-
ти та звіти до органів державної 
влади, здійснювати розпоряджен-
ня поточним рахунком у банківсь-
ких установах або бути присутнім 
на судових засіданнях у справах 
за його участю [8].

принцип судового  захи -
сту цивільних прав та  інтересів 
є ще одним важливим принципом 
цивільного права. право особи 
на судовий захист передбачає, 
що кожному гарантується захист 
його прав, свобод та законних ін-
тересів незалежним і безстороннім 
судом, утвореним відповідно до за-
кону. у разі порушення цивільних 
прав і законних інтересів, фізичні 
та юридичні особи можуть належ-
ним чином реалізувати своє право 
на їх захист за допомогою пред-
ставника, якщо з якихось об’єктив-
них причин не можуть реалізувати 
його самостійно (хвороба, юридич-
на неграмотність тощо). 

на жаль, громадяни не завжди 
знають всі свої права і як  їх за-
хистити. Це обумовлено, в першу 
чергу, тим, що існує велика кількість 
колізій у законодавстві, що призво-
дить до його зміни, і, звичайно ж, 
це  не  забезпечує стабільності 
чинного законодавства та можли-
вості реалізації права на захист 
без певної юридичної підготовки. 

Саме тому це право, як правило, 
реалізується за допомогою пред-
ставника. 

право на судовий захист ре-
алізується шляхом відкриття про-
вадження у справі, початком су-
дового процесу, предметом якого 
є  захист суб’єктивного права 
або охоронюваного законом ін-
тересу. доки процес не розпочато, 
не можна сказати, що конкретне 
право на захист реалізується в суді, 
оскільки право на судовий захист 
реалізується шляхом прийнят-
тя судом рішення певного змісту.  
враховуючи те, що суд без пред’яв-
лення позову самостійно не має 
права відкривати провадження 
у справі, виникнення цього обов’яз-
ку залежить від того, чи буде мати 
місце звернення до  суду за  за-
хистом. І саме тоді буде поруше-
но процес (на підставі звернення 
зацікавленої в судовому захисті 
особи або її представника). 

оскільки відносини представни-
цтва носять фідуціарний характер 
і будуються на довірі, то принцип 
справедливості, добросовісності 
та розумності учасників цивільних 
правовідносин відіграє неабияку 
роль. він полягає в тому, що кожен 
зобов’язаний сумлінно здійснюва-
ти свої цивільні права і виконувати 
цивільні обов’язки, виявляти тур-
боту про власні права й інтереси 
та права й інтереси інших учас-
ників, передбачати можливість 
завдання своїми діями (бездіяль-
ністю) шкоди правам та  інтере-
сам інших осіб. причому і добро-
совісність, і розумність учасників 
цивільних правовідносин презю-
мується. так,  зокрема, ч. 5 ст. 12 
Цк україни передбачає: якщо зако-
ном встановлені правові наслідки 
недобросовісного або нерозумно-
го здійснення особою свого права, 
вважається, що поведінка особи 
є  добросовісною та  розумною, 
якщо інше не встановлено судом. 

таким чином, добросовісність слід 
розглядати як вірність виконанню 
своїх зобов’язань та повагу і довіру 
до контрагентів за зобов’язаннями, 
а розумність – як дії, які здійсни-
ла б у конкретній ситуації особа, 
яка  має належний рівень інте-
лекту, знання та життєвий досвід. 
Справедливість – це здійснення 
своїх прав і  виконання зобов’я-
зань на законних та чесних під-
ставах [3, c. 83-89]. Згадані прин-
ципи мають загальнообов’язковий 
характер, і  тому їх  дотримання 
та врахування при законотворен-
ні та розгляді конкретних право-
вих ситуацій – це обов’язкова ви-
мога закону.

підсумовуючи аналіз загально-
правових та галузевих, цивільно- 
правових принципів та особливо-
стей їх змісту в контексті інститу-
ту представництва, слід відмітити, 
що вони складають базис право-
вого регулювання та правозасто-
сування. Саме  змістом вказаних 
принципів визначаються сутність 
та базові засади механізму право-
вого регулювання цивільно-пра-
вових відносин і загальні підходи 
до врегулювання відносин пред-
ставництва.

потрібно відзначити, що ця 
стаття є  лише першим кроком 
у роз робці питань реалізації загаль-
ноправових та галузевих, цивільно- 
правових принципів у контексті 
правового регулювання представ-
ницьких відносин. перспективним 
напрямом подальших наукових 
розвідок є аналіз усіх загальнопра-
вових принципів права на предмет 
виявлення у їх змісті регулятивного 
потенціалу для відносин представ-
ництва. також вартий уваги напрям 
дослідження, пов’язаний із застосу-
ванням галузевих принципів пред-
ставництва при вирішенні конкрет-
них спорів на практиці, а також 
у питаннях субсидіарного застосу-
вання норм права.   
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РеАЛіЗАЦіЯ ЗАГАЛьнОПРАвОвИХ тА ГАЛУЗевИХ  
ПРИнЦИПів ПРАвА в інСтИтУті ПРеДСтАвнИЦтвА

В. В. Цюра
У статті досліджуються рівні принципів, що застосовуються до врегулювання 

представницьких правовідносин. Здійснено аналіз праць учених-юристів  
різних періодів і на цій основі зроблено висновок про зміст загальноправових  

та галузевих принципів і їх реалізацію в контексті представництва. 
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Реализация общеправовых и отраслевых  
принципов права в институте представительства

В. В. Цюра
В статье исследуются уровни принципов, применяемых к регулированию 

представительских правоотношений. Проанализированы труды ученых-юристов 
разных периодов и на этой основе сделан вывод о содержании общеправовых  

и отраслевых принципов, а также их реализации в контексте представительства. 
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REALIZATION OF GENERAL AND SPONTANEOUS 
PRINCIPLES OF THE RIGHT IN THE INSTITUTE OF REPRESENTATION

V. V. Tshura 
Тhis article studies the substance of the general legal principles and civil law  

principles with respect to the representative relationships. The work of scientists-jurists  
of different periods analyzed and on this basis, the conclusion is made about the sence  

of those principles, relationships within representation. 
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ОСОБЛИвОСті  
ПРАвОвОГО РеГУЛЮвАннЯ

СтАтУСУ кИЇвСькОЇ МіСькОЇ
ДеРЖАвнОЇ АДМініСтРАЦіЇ 

удк 342

наростання у сучасних умовах 
тенденцій урбанізації та глобаліза-
ції і одночасно поширення місце-
вого самоврядування як невід’єм-
ної складової розвитку демократії 
у розвинених країнах обумовлю-
ють необхідність вивчення інсти-
туту самоврядування у  великих 
містах та містах з особливим стату-
сом. Імплементація іноземного до-
свіду функціонування міст з особ-
ливим статусом, зокрема, в частині 
застосування визнаних світовою 
спільнотою принципів місцево-
го самоврядування, має важливе 
значення для подальшого демо-
кратичного розвитку незалежної 
україни. 

так, під столицею у правовій 
теорії та практиці розуміють го-
ловне місто країни, визначене 
в конституції, яке є адміністра-

тивним і  політичним центром 
держави, де зосереджено вищі 
та центральні органи державної 
влади і розташовано дипломатич-
ні представництва інших держав 
[1, с. 25]. 

важливо враховувати, що про-
цес встановлення засад здійснен-
ня влади  в столиці україни та від-
повідно формування з цією метою 
місцевих органів влади почався 
з моменту здобуття незалежності 
україною. 

на момент проголошення не-
залежності україна не мала влас-
ної моделі державного управління, 
за винятком окремих елементів, 
які отримала у спадок від радян-
ської доби, у зв’язку з чим постала 
потреба формування на законодав-
чому рівні місцевих органів влади 
[2, с. 31].

так, органом виконавчої влади 
міста києва у  1990-1992, 1994-
1995 рр. був виконавчий комітет 
київської міської ради, який оби-
рався вказаною радою.

у  період 1992-1994  років 
повноваження виконавчого органу 
міста здійснював представник пре-
зидента україни у місті києві.

у свою чергу, 10 липня 1995 р. 
президентом україни на виконання 
конституційного договору між вер-
ховною радою україни було прий-
нято рішення та утворено київську 
міську державну адміністрацію, 
як  орган державної виконавчої 
влади та припинено у зв’язку з цим 
діяльність виконавчого комітету 
київської міської ради. при цьому 
варто наголосити, що київську місь-
ку державну адміністрацію визна-
чено правонаступником виконав-
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чого комітету київської міської 
ради щодо його зобов’язань, прав 
та обов’язків [3, с. 26, 114].

відтак, з цього моменту слід го-
ворити про те, що київська місцева 
державна адміністрація заміни-
ла припинений виконавчий орган 
київської міської ради та  стала 
окремим суб’єктом влади міста 
києва поряд з київською міською 
радою. 

З прийняттям 28 червня 1996 р. 
конституції україни було визначе-
но дві окремі системи місцевих ор-
ганів влади, які складають обласні 
і районні, київська та Севастополь-
ська міські державні адміністрації 
та органи місцевого самоврядуван-
ня – сільські, селищні, міські ради 
та  їх  виконавчі органи, районні 
та обласні, що представляють спіль-
ні інтереси територіальних громад 
сіл, селищ, міст [4]. 

приписи основного Закону 
україни передбачають наявність 
у міста києва особливостей здій-
снення виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування на його 
території, які в подальшому були 
розтлумачені конституційним 
Судом україни. 

так, конституційний Суд украї-
ни в абзаці четвертому п. 6 мотиву-
вальної частини свого рішення від 
25 грудня 2003 р. № 21-рп (справа 
про особливості здійснення ви-
конавчої влади та місцевого са-
моврядування у місті києві) вказав, 
що конституція україни уповнова-
жила визначити законом, якими 
мають бути особливості здійснен-
ня виконавчої влади і місцево-
го самоврядування в місті києві 
порівняно із загальним порядком 
здійснення виконавчої влади в об-
ластях і районах та із загальним 
порядком здійснення місцевого 
самоврядування в інших, ніж міста 
київ та  Севастополь, населених 
пунктах [5].

наведені особливості знайшли 
своє відображення у прийнятому 
у 1999 р. Законі україни «про сто-
лицю україни – місто-герой київ» 

(далі – Закон) і полягають у поєд-
нанні в київській міській держав-
ній адміністрації функцій у сферах 
виконавчої влади і місцевого са-
моврядування. 

відповідно до положень вище-
вказаного Закону київська міська 
державна адміністрація визна-
чається як виконавчий орган 
київської міської ради, яка пара-
лельно виконує функції державної 
виконавчої влади, що є особливі-
стю здійснення виконавчої влади 
в місті києві.

у свою чергу, Закон запрова-
див формування на базі місцевих 
органів виконавчої влади міста 
києва – київської міської та ра-
йонних у місті києві державних 
адміністрацій виконавчих органів 
відповідно київської міської та 
районних у місті києві рад [6]. 

наведені положення законо-
давства україни, з  одного боку, 
передбачили перетворення міс-
цевого органу виконавчої влади 
на виконавчий орган міської ради, 
а з іншого, що є досить важливим, 
не конкретизували порядку та осо-
бливостей такого перетворення, 
у зв’язку з чим можна стверджувати, 
що положення Закону не відповіда-
ють принципу юридичної визначе-
ності, за яким зміст акта повинен 
забезпечувати ясність і  точність 
його викладу, а також створюють 
підстави для його неоднозначно-
го застосування, що має важливе 
практичне значення.

конституційно-правовий статус 
самоврядних органів, що функціо-
нують на рівні міста з особливим 
статусом – м. києва, залишається 
одним із дискусійних та неузгод-
жених питань у галузі місцевого са-
моврядування та, на нашу думку, ще 
недостатньо висвітленим вітчизня-
ними науковцями.

З урахуванням наведеного, 
а також з метою уникнення «роз-
митості» меж повноважень і сфер 
відповідальності місцевих органів 
державної влади й органів місце-
вого самоврядування, а також їхніх 

посадових осіб, актуальними поста-
ють питання щодо чіткого визна-
чення правового статусу київської 
міської державної адміністрації, що 
визначає актуальність проведення 
нашого дослідження. 

необхідно зазначити, що пи-
тання функціонування місцевих 
державних адміністрацій (зокре-
ма, і у місті києві) були предметом 
дослідження низки українських 
науковців, зокрема, в. федорен-
ка, о. Батанова, н. янюк, н. рудої, 
в. Борденюка тощо.

виконання київською місь-
кою державною адміністрацією 
повноважень виконавчого органу 
київської міської ради, відсутність 
чіткого розмежування самовряд-
них повноважень і повноважень 
у сфері виконавчої влади порушує 
систему місцевого самовряду-
вання столиці україни, спричиняє 
гальмування соціально-економіч-
них процесів розвитку києва 
як  столиці україни, призводить 
до політичної кризи, що негативно 
позначається на житті територіаль-
ної громади міста.

таке законодавче врегулювання 
статусу виконавчих органів київсь-
кої міської та районної у місті києві 
рад породжує серйозні проблеми 
у здійсненні місцевого самовря-
дування, оскільки при цій ситуації 
необхідно знаходити компромісні 
рішення, які б задовольняли, як міс-
цеві, так і державні інтереси в сто-
лиці україни [7, с. 61].

особливість столиці, як зазна-
чається, полягає в тому, що в одному 
муніципальному організмі поєдна-
но багато складових і не розмежо-
вано, в якій ситуації, яка структура 
діє, зокрема, київський міський 
голова та голова київської міської 
державної адміністрації. в якій ролі 
виступає київська міська державна 
адміністрація: як виконавчий орган 
київської міської ради чи орган ви-
конавчої гілки державної влади? 
[8, с. 9].

при вирішенні цих юридично 
невизначених питань слід вихо-

dpcoi.c
om.ua



№ 04(198) 2018 РОКУ46

думки експертів з права           адміністративне право

дити з того, що Закон передбачає 
формування одного органу на базі 
вже існуючого органу та, що є до-
сить важливим, не передбачає при-
пинення існування першого [6]. 

Зазначене має чітке під-
твердження на прикладі район-
них у  місті києві державних 
адміністрацій, на базі яких форму-
ються виконавчі органи районних 
у місті києві (у разі їх створення) 
рад. такий порядок формування 
виконавчого органу є аналогічним 
і по відношенню до київської місь-
кої державної адміністрації.

так, згадані місцеві державні ад-
міністрації є органами виконавчої 
влади, а у разі утворення районної 
у місті києві ради вони додатково 
виконують самоврядні повноважен-
ня її виконавчого органу.

у  разі прийняття київською 
міською радою рішення про 
ліквідацію районних у місті києві 
рад, вказані ради припиняються, 
а районні у місті києві державні 
адміністрації позбавляються са-
моврядних повноважень виконав-
чого органу у зв’язку з таким при-
пиненням. 

З огляду на викладене слушно 
підсумувати, що в процесі форму-
вання орган, який виступає базою, 
не припиняється, а лише додат-
ково наділяється відповідними 
повноваженнями, у зв’язку з чим 
потребує організаційних змін, не-
обхідних для їх реалізації.

крім того, згідно з ч. 1 ст.118 
конституції в місті києві обов’яз-
ково має існувати місцевий орган 
виконавчої влади – київська місь-
ка державна адміністрація і такий 
орган не може бути ліквідовано 
[9, c. 7]. 

конституційний Суд украї-
ни у вищезгаданому рішенні від 
25 грудня 2003 р. № 21-рп (спра-

ва про особливості здійснення 
виконавчої влади та  місцевого 
самоврядування у  місті києві) 
також наголосив, що  київська 
міська державна адміністра-
ція є єдиним в організаційному 
відношенні органом, який вико-
нує функції виконавчого органу 
київської міської ради та пара-
лельно функції місцевого органу 
виконавчої влади. при здійсненні 
повноважень у сфері виконавчої 
влади київська міська державна 
адміністрація є підзвітною та під-
контрольною кабінету Міністрів 
україни, а при здійсненні повно-
важень місцевого самоврядуван-
ня київська міська державна ад-
міністрація як виконавчий орган 
є  підконтрольною, підзвітною 
і відповідальною перед київською 
міською радою (ч. 7 ст. 118 кон-
ституції україни, ч. 2 ст. 11 Закону 
україни «про місцеве самовряду-
вання в україні») [5].

таким чином, київська міська 
державна адміністрація є місцевим 
органом виконавчої влади, який 
додатково здійснює самоврядні 
функції виконавчого органу київсь-
кої міської ради. З питань, віднесе-
них до відання місцевого самовря-
дування, як виконавчий орган вона 
підзвітна і підконтрольна київській 
міській раді, а з питань здійснення 
повноважень у сфері виконавчої 
влади підконтрольна і підзвітна 
кабінету Міністрів україни.

в організаційному аспекті вка-
заний орган має передбачати на-
явність та розподіл його структур-
них підрозділів за відповідними 
сферами компетенції, а посадові 
особи, які  здійснюють повнова-
ження в цих сферах, є відповідно 
державними службовцями, по-
садовими особами місцевого са-
моврядування.

Згадане підтверджується і кон-
ституційним Судом україни, який 
в рішенні від 25  грудня 2003 р. 
№ 21-рп (справа про особливості 
здійснення виконавчої влади 
та  місцевого самоврядування 
у місті києві) зазначав, що безпо-
середньо функції у сфері виконав-
чої влади реалізуються спеціально 
уповноваженими посадовими осо-
бами київської міської державної 
адміністрації. функції місцевого 
самоврядування здійснюють по-
садові особи, зокрема, заступни-
ки київського міського голови 
з питань здійснення самоврядних 
повноважень тощо (ст. ст. 14, 16 За-
кону).

київська міська державна 
адміністрація становить собою 
складний організм, в якому поєд-
нуються дві окремі за своєю пра-
вовою природою сфери вико-
навчої гілки влади та місцевого 
самоврядування. хоча їх спільною 
рисою і є забезпечення колектив-
них потреб місцевого населен-
ня, але таке поєднання не сприяє 
ефективному управлінню столи-
цею україни.

З  огляду на  проведення 
в україні реформи децентралізації 
влади, яка передбачає чітке роз-
межування повноважень між ор-
ганами виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування, 
особливості здійснення виконав-
чої влади і  місцевого самовря-
дування в місті києві потребують 
перегляду та чіткого визначення 
статусу і розмежування сфер ком-
петенції органів управління столи-
цею україни.

Зазначене можливо реалі-
зувати шляхом внесення від-
повідних змін до Закону україни 
«про  столицю україни – місто- 
герой київ».   
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ОСОБЛИвОСті ПРАвОвОГО РеГУЛЮвАннЯ  
СтАтУСУ кИЇвСькОЇ МіСькОЇ ДеРЖАвнОЇ АДМініСтРАЦіЇ

А. С. Лісніченко
У зазначеній статті проаналізовано шляхи удосконалення здійснення 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві,  

усунення існуючих протиріч і прогалин правового регулювання.
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ПенітенЦіАРнА нАУкА
Як СкЛАДОвА РеФОРМУвАннЯ 

кРИМінАЛьнО-вИкОнАвЧОЇ  
СИСтеМИ УкРАЇнИ

удк 343.81

Без сумніву можна стверджува-
ти, що реформування кримі нально-
виконавчої системи україни тісно 
пов’язане з  динамічністю про-
цвітання вітчизняної пенітенціар-
ної науки, завданням якої є пошук 
структурно істинного шляху ре-
алізації адекватних, морально, со-
ціально та економічно виправда-
них видів кримінальних покарань 
за вчинений злочин. 

наступне ключове питання 
пенітенціарної науки – які  нові 
форми й методи необхідно запро-
вадити для ефективного виправ-
лення і ресоціалізації засуджених.

водночас в основу пенітенціар-
ної науки як  специфічної галузі 
знань покладено апологетику дер-

жавної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань та пробації, 
розробку та створення теоретичних 
передумов, моделей, концепцій 
реформування або осучаснення 
функціонування кримінально- 
виконавчої системи, підготовку 
нових законопроектів і внесення 
змін та доповнень до чинних ві-
домчих законодавчих актів, впро-
вадження в практичну діяльність 
сучасних форм і методів роботи 
із засудженими та ув’язненими.

варто наголосити, що  серед 
вітчизняних і зарубіжних вчених 
сталим є судження, що виникнен-
ня пенітенціарної науки пов’язане 
з діяльністю двох відомих у світі 
реформаторів пенітенціарної 

справи – джона говарда та Ієремії 
Бентама, які дослідивши тюремні 
установи англії та  інших євро-
пейських країн наприкінці XVIII 
століття, запропонували ряд посту-
латів реформування цих установ. 
до речі, окремі ідеї джона говарда 
та Ієремії Бентама й сьогодні зали-
шаються актуальними для вітчизня-
ної пенітенціарної науки.

теоретичним і  практичним 
підґрунтям написання запро-
понованої статті стали праці 
вітчизняних вчених у галузі ад-
міністративного, кримінального та 
кримінально-виконавчого права, 
зокрема: а. М. авраменка, к. а. ав-
тухова, Є. Ю. Бараша, І. г. Богатирьо-
ва, Є. М. Бодюла, а. о. галая, С. к. гре-
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чанюка, М. я. гуцуляка, о. М. джужи, 
в. М. дрьоміна та ін.

аналіз сучасного стану галузевої 
правової науки показує, що вище-
перераховані вчені здійснили ва-
гомий внесок у теорію і практику 
розвитку кримінально-виконавчої 
системи україни, їхні праці заклали 
теоретичні підвалини для розро-
блення нової пенітенціарної док-
трини держави у ххІ ст. та наукових 
концепцій у цій сфері. 

у нашій статті ставимо за мету 
висвітлити сучасний стан станов-
лення та розвитку вітчизняної 
пенітенціарної науки як складо-
вої реформування кримінально- 
виконавчої системи україни, зо-
крема, через призму компаратив-
ного підходу.

Завданням цієї статті є  фор-
мулювання власної дефініції «пені-
тенціарна наука» та вироблення 
методологічного інструментарію 
щодо подальшого її розвитку.

Методи дослідження склали: 
загальнонаукові та спеціальні ме-
тоди, зокрема, емпірико-теоретичні 
та теоретичні, серед них: історико- 
правовий, компаративістський, 
метод аналізу, моделювання 
та  часткові методи (визначення, 
опис, інтерпретація).

розформування радянського 
Союзу на окремі незалежні держави 
у 1991 р. засвідчило, що виправно- 
трудова політика країн у сфері ви-
конання кримінальних покарань, 
яка залишилася від командно- 
адміністративної системи з неви-
правдано жорстким централізмом, 
закритістю, нехтуванням законни-
ми правами і  свободами засуд-
жених, потребувала новаторських 
ідей щодо її реформування та при-
ведення до міжнародних стан-
дартів поводження з ув’язненими 
і засудженими. 

на думку вітчизняних вче-
них, такий шлях реформування 
кримінально-виконавчої систе-
ми дозволяв більше уваги зосе-
редити на питаннях покращення 
матеріально-побутового забез-

печення засуджених, сприяв роз-
ширенню участі в процесі виправ-
лення і ресоціалізації засуджених 
громадських інститутів і Церкви, 
розширенню зарубіжних зв’язків, 
налагодженню постійних партнер-
ських контактів. 

крім того, зі вступом україни 
до ради Європи та  прийняттям 
нової конституції, перед україною 
виникла нагальна потреба приве-
дення українського законодавства 
у відповідність до конституційних 
положень та європейських пенітен-
ціарних стандартів.

Це потребувало наукового су-
проводу, який би став орієнтиром 
проведення в україні потужно-
го реформування кримінально- 
виконавчої системи україни та 
спрямував її  у  трьох напрямах, 
а саме: в інтересах громадянина, 
який засуджений до покарання 
у виді позбавлення волі; в інтере-
сах працівника кримінально-вико-
навчої системи, від якого залежить 
стан дотримання прав засуджених 
та ув’язнених; в інтересах потерпі-
лих у місцях несвободи.

Більше того, на тлі реформа-
торських змін в україні розробля-
ються пробні моделі, проводяться 
наукові конференції, симпозіуми 
із залученням зарубіжних вчених, 
пропонуються новаторські ідеї по-
кращення функціонування органів 
і установ виконання покарань. 

Серед перерахованого звер-
таємо увагу на доктринальну мо-
дель Закону україни «про пенітен-
ціарну систему україни», що була 
розроблена у  1996  р. відомим 
вітчизняним вченим г. о. радовим, 
у якій він вперше сформулював 
таке її  визначення: «пенітен-
ціарна система україни являє 
собою цілісне, функціонально- 
інтегральне утворення повноваж-
них суб’єктів державного управ-
ління, місцевого самоврядуван-
ня, інститутів громадянського 
суспільства та їх узгоджених дій 
по забезпеченню ресоціалізації 
засуджених» [12].

надалі теоретико-прикладні 
напрацювання наукової школи 
г. о.  радова та цілої плеяди віт-
чизняних учених і практиків дали 
можливість трансформувати ви-
правно-трудове законодавство 
у кримінально-виконавче. 

Саме з прийняттям верховною 
радою україни 11 липня 2003 р. 
кримінально-виконавчого кодек-
су україни [6] та 23 червня 2005 р. 
Закону україни «про державну 
кримінально-виконавчу службу 
україни» [7] відбулися суттєві зміни 
у  функціонуванні кримінально- 
виконавчої системи україни, пра-
вові норми якої стали носити пере-
важно пенітенціарний характер.

Слід також звернути увагу 
на маловідомий для пенітенціарної 
науки факт про те, що педагогічна 
рада чернігівського юридичного 
коледжу державного департаменту 
україни з питань виконання пока-
рань (нині – це академія пенітен-
ціарної служби україни) у 2003 році 
прийняла рішення про створення 
на його базі пенітенціарної нау-
кової школи «Інтелект», керівни-
ком якої вже протягом 15-річного 
періоду залишається вітчизняний 
вчений – доктор юридичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і 
техніки україни І. г. Богатирьов [13]. 

у лавах цієї наукової школи 
сьогодні нараховується більше 
35  відомих вчених української 
пенітенціарної науки. Їх здобутки 
впродовж 2003-2018 рр. заклали 
вагомий внесок у теорію та практи-
ку розвитку пенітенціарної системи 
україни, а їх наукові напрацювання 
протягом десятиліття дали змогу 
сформувати теоретичні підвалини 
для розробки нової доктриналь-
ної моделі у цій сфері суспільних 
відносин. крім цього, зазначеною 
плеядою вчених було виробле-
но чимало інноваційних підходів 
та ідей щодо визначення поняття 
та сутності функціонування пені-
тенціарної системи в україні [4].

Безумовно, розробка науков-
цями школи «Інтелект» нової док-
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бюлетень міністерства юстиції україни

тринальної моделі пенітенціарної 
системи україни могла стати успіш-
ною лише із врахуванням її істо-
ричного минулого і напрацювання 
сучасного. до речі, основні її поло-
ження були апробовані у 2013 р. 
на засіданнях науково-експертної 
ради та колегії державної пені-
тенціарної служби (дптС) україни, 
на міжнародній науково-практич-
ній конференції «Сучасна наука – 
пенітенціарній практиці», в рамках 
навчально-наукового процесу в Ін-
ституті кримінально-виконавчої 
служби та у чернігівському юри-
дичному коледжі дптС україни, 
на практиці – в управлінні дптС 
україни у чернігівській області.

відомо, що на основі наукової 
праці проф. І. г. Богатирьова «док-
тринальна модель побудови пені-
тенціарної системи україни но-
вого типу (інноваційний проект)» 
[2] сьогодні Міністерством юстиції 
україни вже втілено низку запро-
понованих ним інновацій, зокрема: 
створено міжрегіональні управ-
ління, адміністрацію та окремий 
департамент пробації (нині – дер-
жавна установа «Центр пробації»).

у подальшому напрацювання 
наукової пенітенціарної школи 
«Інтелект» були реалізовані 
у  монографічних дослідженнях: 
«трансформація кримінально- 
виконавчого законодавства украї-
ни (пенітенціарна доктрина)»  
(авторський колектив: Бога-
тирьов І. г., Богатирьов а. І., Івань-
ков І. в., пузирьов М. С., Царюк С. в.) 
[1] та «доктрина пенітенціарно-
го права україни» (авт. колектив: 
Богатирьов  І.  г. , пузирьов  М.  С. , 
Шкута о. о.) [3].

Серед низки важливих здобут-
ків вищевказаних вчених особливу 
зацікавленість викликають: наукова 
розробка проблемних питань функ-
ціонування пенітенціарної системи; 
визначення напрямів реформуван-
ня та законодавчого удосконалення 
пенітенціарної системи; кадрове, 
фінансове та матеріально-техніч-
не забезпечення; формування 

нової парадигми виправлення і 
ресоціалізації засуджених не через 
кару, а каяття; розроблення пені-
тенціарного кодексу україни тощо.

аналіз подальших кроків із по-
кращення становища в кримінально- 
виконавчій системі свідчить, що її 
реформа спрямована, перш за все, 
на соціальну переорієнтацію фун-
даментальних підходів до виконан-
ня кримінальних покарань з ураху-
ванням міжнародних стандартів 
законності, гуманізму, демократиз-
му, справедливості, диференціації 
та індивідуалізації виховного впли-
ву на засуджених. 

до речі, в контексті нашого 
дослідження звертаємо увагу на-
укової спільноти й  на  той  факт, 
що  сучасний стан вітчизняної 
пенітенціарної науки, її розвиток 
характеризуються активізацією 
до  поглибленого використання 
вітчизняними вченими-пенітенціа-
ристами компаративного підходу, 
як засобу забезпечення глобальної 
інтерпретації та уніфікації засад 
функціонування кримінально- 
виконавчої системи україни. 

про це, зокрема, наголошує 
й вітчизняний дослідник в. о. чов-
ган у  монографічному дослід-
женні «обмеження прав в’язнів: 
правова природа та обґрунтуван-
ня». він зазначає, що паралельне 
порівняння кількох національних 
систем не можна вважати об’єм-
ним компаративним дослідженням 
у пенітенціарній сфері, оскільки 
таке дослідження має бути за кла-
сичною методологією. Можна лише 
здогадуватись, які труднощі могли 
б виникнути при спробі паралель-
ного порівняння шістьох країн 
[10, с. 22-23].

отже, компаративістика дослід-
ження виконання кримінальних 
покарань за нашим визначенням – 
це  певний вид пенітенціарного 
плюралізму, що ґрунтується на ви-
вченні різноманіття соціальних 
і правових укладів пенітенціарних 
систем світу, які утворюють власну 
ієрархію порядку і умов виконання 

та відбування кримінальних пока-
рань, мають об’ємну класичну ме-
тодологію, і здійснюється шляхом 
паралельного порівняння. 

а тому порівняння пенітен-
ціарних систем не може обмежу-
ватися тільки кодексами і  зако-
нами, варто вивчати всі джерела, 
які мають безпосереднє відношен-
ня до досліджуваного предмета. 
одним із таких джерел є доктри-
на пенітенціарного права, тобто 
оригінальні праці зарубіжних уче-
них-пенітенціаристів.

З огляду на це, вітчизняна 
пенітенціарна наука має у своєму 
арсеналі дві групи вчених ком-
паративістів: перша – це  вчені, 
які вивчають історію кримінально- 
виконавчої системи шляхом зви-
чайного методу пізнання та вив-
чення кримінально-виконавчого 
права, а друга – це вчені, які, порів-
нюючи різні форми функціонуван-
ня пенітенціарних систем світу, 
пропонують різні методи пізнання 
пенітенціарної системи та впро-
вадження у  вітчизняну правову 
систему пенітенціарного права. 
перший вид, згідно з загальною 
теорією компаративістики, нале-
жить до діахронного порівняння, 
другий – до синхронного.

варто зазначити, що плюралізм 
у підходах тієї чи іншої групи вче-
них сприймається сьогодні у ви-
гляді наукового методу або само-
стійної науки, але те, що він існує, 
можна вважати позитивним кроком 
до формування нової моделі віт-
чизняної пенітенціарної системи 
і впровадження у науку пенітен-
ціарного права. 

така наша думка ґрунтується на 
історичному минулому, коли в ос-
нову пенітенціарної науки були 
покладені: «основи виправно- 
трудового законодавства»; «ви-
правно-трудовий кодекс»; «ви-
п р а в н о -т руд о в а  с и сте м а » ; 
«ви правно-трудове право» . 
З 2003 року вітчизняна криміналь-
но-виконавча система трансформу-
валась у: «кримінально-виконавчий 
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кодекс»; «кримінально-виконавче 
право україни». 

Більшого поширення пенітен-
ціарна наука набуває у  зв’язку 
з підпорядкуванням кримінально- 
виконавчої системи Міністерству 
юстиції україни. Саме  ця  подія 
створила передумови її осучас-
нення шляхом реалізації: націо-
нальної стратегії у  сфері прав 
людини (затвердженої указом 
президента україни від 25 серп-
ня 2015 р. № 501/2015) [8], Стра-
тегії реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних право-
вих інститутів на 2015-2020 роки 
(схваленої указом президента 
україни від 20  травня 2015  р. 
№  276/2015)  [10] та  концепції 
реформування (розвитку) пені-
тенціарної системи україни (схва-
леної розпорядженням кабінету 
Міністрів україни від 13 вересня 
2017 р. № 654-р) [11].

Саме ці стратегічні документи 
зорієнтовані на подальше рефор-
мування пенітенціарної системи 

україни шляхом впровадження 
в практику кримінально-виконав-
чих установ, міжнародного досвіду 
пенітенціарної діяльності та євро-
пейських стандартів у сфері вико-
нання покарань і поводження із за-
судженими.

до речі, внесення урядом 
до верховної ради україни проекту 
Закону україни «про пенітенціар-
ну систему», прийняття концепції 
реформування (розвитку) пені-
тенціарної системи україни (схва-
леної розпорядженням кабінету 
Міністрів україни від 13 вересня 
2017 р. № 654-р) [11] вкотре під-
тверджують, що проведені останнім 
часом Міністерством юстиції украї-
ни заходи щодо реформування 
кримінально-виконавчої системи 
україни набувають нового змісту. 
Мабуть, урядовці нарешті дослу-
хаються до слушних пропозицій 
вчених-пенітенціаристів, що транс-
формація кримінально-виконавчої 
системи україни в пенітенціарну, 
розробка «пенітенціарного кодек-

су» і відповідно «пенітенціарного 
права» є вимогами часу.

узагальнюючи вищевикладене, 
робимо висновок, що на сучасно-
му етапі кримінально-виконавча 
система трансформується в пені-
тенціарну систему, а її інституціо-
налізація реалізується в рамках 
академічної науки. Між тим, вба-
чається, що пенітенціарна наука 
набуде нового статусу з прийнят-
тям Закону україни «про  пені-
тенціарну систему» та практично-
го втілення в діяльність органів 
і установ виконання кримінальних 
покарань і  пробації. тим  самим 
буде започатковано новий етап 
її розвитку.

насамкінець, пропонується під 
пенітенціарною наукою розуміти – 
динамічну систему достовірних 
знань про теорію і практику вико-
нання та відбування засудженими 
кримінальних покарань та проба-
ції, їх виправлення і ресоціалізацію 
та реінтеграцію засуджених в со-
ціум після звільнення.   
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ПенітенЦіАРнА нАУкА Як СкЛАДОвА РеФОРМУвАннЯ 
кРИМінАЛьнО-вИкОнАвЧОЇ СИСтеМИ УкРАЇнИ

О. І. Богатирьова, А. І. Богатирьов
У статті висвітлено процес становлення та розвитку вітчизняної  

пенітенціарної науки як складової реформування кримінально-виконавчої  
системи України, зокрема, через призму компаративного підходу.  

Сформульовано сучасну дефініцію «пенітенціарна наука».

Ключові слова: становлення, розвиток, реформування, пенітенціарна наука, 
кримінально-виконавча система, компаративний підхід.

Стаття надійшла до редакції: 2.04.2018.

Пенитенциарная наука как составляющая реформирования
уголовно-исполнительной системы Украины

О. И. Богатырева, А. И. Богатырев
В статье отражен процесс становления и развития отечественной пенитенциарной 
науки как составляющей реформирования уголовно-исполнительной системы Украины, 

в частности путем сравнительного подхода. Сформулирована современная  
дефиниция «пенитенциарная наука».

Ключевые слова: становление, развитие, реформирования, пенитенциарная наука, 
уголовно-исполнительна система, компаративный подход.

Получено: 2.04.2018.

Penitentiary science as а component  
of reforming of the penal system of Ukraine

О. І. Bogatyreva, А. І. Bogatyrev
Process of formation and development of domestic penitentiary science as a component  
of reforming of the penal system of Ukraine, in particular through comparative approach  

is reflected in article. The modern definition «penitentiary science» is formulated.

Keywords: formation, development, reforming, the penitentiary science,  
penal system, komparativе approach. 

Received: 2.04.2018.
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Призначення
  Олександр Олександрович  

директор Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер
наказ МЮУ від 20.02.2018 № 741/к

  Журавко віктор Миколайович  

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

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області
наказ від 07.02.2018 № 456/к

56 № 04(198) 2018 РОКУ

  Гумуржи Дмитро Миколайович  

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

Головного територіального управління юстиції в Одеській області
наказ від 07.02.2018 № 457/к

  торкунов Олег Миколайович  

заступник з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту  
Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

наказ від 31.01.2018 №313/л (з 01.02.2018)

  Романов Георгій владиславович  

начальник міжрегіонального управління  Північно-Східного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

наказ від 31.01.2018 №322/к (з 01.02.2018)

  нєвєров костянтин володимирович  

 начальник міжрегіонального управління  Південно-Східного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

наказ від 31.01.2018 №321/к (з 01.02.2018)

  васильєв Сергій Григорович  

в. о. директора Державної установи «Центр охорони здоров’я  
Державної кримінально-виконавчої служби України»

 наказ від 12.02.2018 №551/к 

Інформація надана Департаментом персоналу  
Міністерства юстиції України
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Швець  
Андрій Зеновійович 

Начальник  
Головного слідчого Управління

Шановний Андрію Зеновійовичу!
Прийміть вітання з Днем народження!

Бажаємо мудрості, незламності у Вашій непростій роботі,  
весняного настрою і здійснення сподівань.

4 квітня 

Шановна Олено Андріївно!
Вітаємо з Днем народження! 

Хай весна принесе нові успіхи і радість,  
родинне щастя і наснагу.

15 квітня 

косолапова  
Олена Андріївна 

Керівник Секретаріату Державного 
секретаря Міністерства юстиції України

вітаємо
з Днем народження!

Моісеєв  
Юрій Олександрович 

Директор Департаменту  
з питань судової роботи  

та банкрутства

Шановний Юрію Олександровичу! 
Вітаємо Вас з Днем народження!

Бажаємо успіхів у професійній діяльності, щастя, тепла, весни!

21 квітняdpcoi.c
om.ua
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Бернацька  
наталія іларіонівна 

Перший заступник  
Міністра юстиції України 

Шановна Наталіє Іларіонівно! 
Вітаємо з Днем народження! 

Бажаємо нових здобутків у Вашій плодотворній діяльності,  
наснаги, любові, креативу! 

23 квітня

Шановна Ольго Василівно!
Вітаємо Вас з Днем народження! 

Хай весна приносить лише радість і щастя,  
надійних друзів і професійне зростання!

29 квітня 

Давидчук  
Ольга василівна 
Керівник Секретаріату  

Уповноваженого у справах  
Європейського суду з прав людини

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

професора кафедри цивільного права юридичного факультету  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

академіка НАПрН України, доктора юридичних наук,  
заслуженого діяча науки і техніки України

кузнєцову наталію Семенівну
4 квітня

редактора видавничого відділу, відповідального секретаря  
редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

крижанівську тетяну іванівну
22 квітня

вітаємо
Членів редакційної колегії журналу  

«Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!
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першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
вінницьку тетяну Олександрівну

6 квітня

начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області
Свистун ірину Петрівну

6 квітня

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

Головного територіального управління юстиції у  Тернопільській області

Хічія Андрія Мироновича
7 квітня  

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

Головного територіального управління юстиції у Сумській області

Дуднікову наталю Павлівну
8 квітня

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

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

Малого Олександра володимировича
11 квітня

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

Головного територіального управління юстиції у Львівській області

куманську-нор Оксану Павлівну
16 квітня

вітаємо з днем народження       

вітаємо
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  Житомирській області

Данилишина Петра Богдановича
24 квітня

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

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

Потьомкіна Олега Олександровича
23 квітня 

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

Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Журбу еліну Борисівну
17 квітня 

начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області
тимченка Олега вадимовича 

17 квітня 

Генерального директора державного підприємства «СЕТАМ»
вишньова віктора Михайловича

23 квітня 

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!
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 заступника начальника відділу організаційного забезпечення та документообігу  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Даниленко наталію Леонідівну
1 квітня

начальника управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги
Мітько вікторію вікторівну 

2 квітня

директора Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Славицьку Зосю іларіонівну

7 квітня

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

Бабича Дмитра вікторовича
4 квітня

головного спеціаліста аудиту ефективності, фінансового аудиту та аудиту відповідності  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Якименка Олександра Михайловича
3 квітня

вітаємо
з Днем народження наших колег!

директора Першого харківського місцевого центру з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги

Гайко Ларису Олександрівну
8 квітня

в. о. директора Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Савчука Євгена володимировича

8 квітня 

вітаємо з днем народження       
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заступника начальника інформаційно-аналітичного відділу управління «Харківська міжрегіональна  
ресурсно-комунікаційна платформа» Координаційного центру з надання правової допомоги

Шабельник ірину ігорівну 
11 квітня

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області
Гербеду Олександра Йосифовича 

13 квітня

начальника управління «Київська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа»  
Координаційного центру з надання правової допомоги

кучерука Сергія Олександровича 
18 квітня 

директора Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Батюка Олега Олексійовича 

18 квітня

 директора Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Россоху Артема івановича

13 квітня

заступника начальника відділу моніторингу та звітності Координаційного центру  
з надання правової допомоги

Півторака віктора Олександровича 
22 квітня

директора Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Гордєєва Юрія володимировича 

25 квітня

З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

dpcoi.c
om.ua
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призначення       

  наказ від 02.03.2018 № 590/5  

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 05.03.2018 № 268/31720

  наказ від 02.03.2018 № 591/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року № 474/5
Дата та номер державної реєстрації 02.03.2018 № 259/31711

  наказ від 05.03.2018 № 624/5  

Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
Дата та номер державної реєстрації 05.03.2018 № 269/31721

  наказ від 13.03.2018 № 685/5  

Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 13.03.2018 № 289/31741

ПеРеЛік
нормативно-правових актів Міністерства 

юстиції України, виданих у березні 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 21.03.2018 № 855/5  

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 21.03.2018 № 849/31801

  наказ від 13.03.2018 № 686/5  

Про затвердження переліків посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України,  
які скорочені та прирівнюються до існуючих посад, та переліку посад осіб рядового і начальницького складу органів, підрозділів, 

закладів та установ виконання покарань МВС, які прирівнюються до існуючих посад Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 30.03.2018 № 388/31840

  наказ від 23.03.2018 № 892/5/379  

Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць  
Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним

Дата та номер державної реєстрації 26.03.2018 № 362/31814

  наказ від 28.03.2018 № 925/5  

Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу  
Державної кримінально-виконавчої служби України

Дата та номер державної реєстрації 28.03.2018 № 377/31829

  наказ від 30.03.2018 № 951/5  

Про затвердження Інструкції про порядок використання в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України 
технічних засобів фіксування кримінального провадження під час проведення окремих процесуальних дій

Дата та номер державної реєстрації 30.03.2018 № 390/31842

  наказ від 30.03.2018 № 954/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5
Дата та номер державної реєстрації 30.03.2018 № 389/31841
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