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Щиро,

міністр юстиції павло петренко

Дорогі українці!
22 роки тому Верховна Рада прийняла  

Конституцію України – фундамент незалежної  
демократичної держави.

На долю Основного закону випало чимало випробувань.  
За часів злочинної влади він часто ставав предметом  

політичних торгів і центром інтересів екс-керівництва держави.

Відстоявши демократичний напрямок розвитку держави  
на Майдані, ми почали невідворотні зміни,  

покликані забезпечити громадян справедливим законодавством,  
покликаним захистити українців і повернути їх віру в державу.

Ми вже внесли зміни до Конституції, які забезпечать створення  
сучасної справедливої судової системи та гарантують сталий  

розвиток демократії в Україні.

Наше завдання – не зупинятися, доки справедливість  
не буде забезпечена відносно кожного громадянина.

Бажаю всім невичерпних сил  
та успіху на непростому шляху змін!dpcoi.c

om.ua
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Лист редактора

вітаю наших чи-
тачів з днем кон-
ституції  – з  днем 
прийняття основ-
ного Закону нашої 
держави і   бажаю 
любити україну в усі 
її  прості і  непрості 
часи. Бажаю, щоб 
якнайменше  пору-
шувались ваші права 
і   кожен захищав 
та виборював спра-
ведливість у  вирі-
шенні конкретних 
питань і проблем.

темою номера є стаття кандида-
та  юридичних наук, депутата київсь-
кої міської ради ганни Свириденко,  
що стосується місцевої ініціативи і роз-
глядає, як користуватись цим механіз-
мом,  аби він не перетворився на фор-
мальність.

подаємо новини (звіт  Міністра 
юстиц і ї  укра їни  павла  петрен -
ка про результати роботи Мін’юсту, 
перший фестиваль «я  маю право!»,  

правова допомога 
військовослужбов-
цям тощо). у «Міжна-
родному співробіт-
ництві» йдеться про 
світовий конгрес 
правосуддя для дітей, 
проект ЄС «право- 
Justice», засідання 
діалогу з прав люди-
ни у Брюсселі.

«незалежна юри- 
дична консульта-
ція» містить мате-
ріал, присвячений 
позовній давності, 

а «думки експертів з права» стосують-
ся правової свідомості та її ролі і зна-
чення в процесах праводержавозмін;  
право вого виховання як частини процесу 
модернізації в україні; системи органів 
судової влади тощо.

насамкінець бажаю всім якнайкраще 
відпочити, аби з новими силами навчати-
ся і працювати, поліпшувати власний до-
бробут і рівень життя у нашій незалежній, 
безмежно рідній країні.

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

om.ua
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бюлетень міністерства юстиції україни

Місцева ініціатива:  
як користуватись  
цим механізмом,  
аби він не перетворився  
на формальність

ТеМА нОМерА

22

Сучасна юстиція україни

Система БПД –  
приклад гендерної рівності

Мін’юст розпочинає всеукраїнську  
інформаційну кампанію  
#СтопНасильство

Державні виконавці  
штрафують батьків 
за невиконання судових рішень  
про встановлення порядку  
спілкування з дітьми

Проект ЄС «Право-Justice»

Брюссель: четверте засідання  
Діалогу з прав людини

Іван Ліщина взяв участь  
в експертному обговоренні  
питання виконання Україною  
рішень ЄСПЛ

Світовий конгрес  
з правосуддя для дітей  

15
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16

18

19

20

21

25

27

28

30

З нагоди Дня Конституції
у Мін’юсті вручили нагороди 
найкращим працівникам

Павло Петренко відзвітував 
про результати роботи  
Міністерства юстиції 

Перший фестиваль «Я маю право!» 

Павло Петренко:  
Верховна Рада має можливість  
вдосконалити закон  
про Вищий антикорупційний суд 

У Мін’юсті відбувся семінар  
по роботі уповноважених осіб  
з питань запобігання  
та виявлення корупції 

Правова допомога  
військовослужбовцям 

1,5 млрд грн аліментів сплачено  
українським дітям з початку року
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оголошення

Нагородження

Призначення

Вітання

Перелік нормативно-правових актів  
Міністерства юстиції України,  
виданих у травні 2018 року

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

54
55
57

незалежна 
юридична консультація

Правова свідомість:  
роль і значення в процесах 
праводержавозмін 

Система органів  
судової влади:  
характеристика поняття

Правове виховання  
як частина процесу  
модернізації в Україні:  
чий досвід обрати?

думки експертів з права

32

40

48

63

Позовна давність

36

64
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бюлетень міністерства юстиції україни

З нагоди 
Дня Конституції

у Мін’юсті вручили нагороди 
найкращим працівникам

З нагоди Дня Конституції та 100-річчя запровадження державної служби  
відбулося нагородження найкращих працівників Мін’юсту відомчими заохочувальними відзнаками. 

dpcoi.c
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сучасна юстиція україни        новини
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бюлетень міністерства юстиції україни

Бажаємо всім високих досягнень, успіхів у праці,  
нових перемог та невичерпної віри  

у велике майбутнє українського народу!  
нехай кожен день життя буде щасливий і радісний,  

а родинне тепло і затишок допомагають  
у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку. 

Добра, щастя та здоров’я! 

dpcoi.c
om.ua



№ 06(200)  2018 РОКУ10

сучасна юстиція україни        новини

Павло Петренко 
відзвітував 

про результати роботи 
Міністерства юстиції 

Міністерство юстиції України ефективно запроваджує новації,  
які гарантують захист прав громадян та бізнесу. Про це 20 червня  під час звіту  

про роботу Уряду за попередній рік у Верховній Раді повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко.  
Він зауважив, що у 2017 році робота міністерства зосереджувалася на вирішенні  

конкретних проблем, через існування яких порушувалися права мільйонів українців.
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«Фактично ми перші, хто системно підійшов  
до вирішення цієї проблеми. Мін’юст запустив  
в усіх регіонах штаби з контролю виконання  
рішень про стягнення заборгованості.  
У найбільш проблемних областях –  
розпочали роботу окремі мобільні групи.  
Спільними зусиллями ми досягли значного  
результату – з початку року органами ДвС  
стягнено з боржників 204,4 млн грн,  
а 16 тисяч українців отримали зарплати,  
яких подекуди не бачили роками», –  
наголосив очільник Мін’юсту.

За словами павла петренка, найдорожче, 
що є в кожній державі – це її діти. на жаль, роками 
сотні тисяч маленьких українців, які живуть в не-
повних родинах, не отримували достатнього фінан-
сування через те, що батько чи матір, які не про-
живали з ними, забували про власних нащадків. 
Це проблема, яка стосувалася 600 тисяч дітей.

«Минулого року ми домоглися прийняття за-
кону №7277, відомого як закон #чужихдітей-
неБуває, який запровадив по-справжньому жорсткі  
засоби впливу на злісних боржників. Завдяки цьому  
з початку року виконавцями Мін’юсту на користь 
дітей стягнено 1,7 млрд грн аліментів», – заявив 
Міністр юстиції.

Ще одною величезною проблемою українсько-
го суспільства, яка існує вже майже 3 десятиліття,  
є заборгованість із виплати заробітної плати.

ключовим напрямком роботи відомства також 
є захист бізнесу. найбільш вагомими ініціативами 
у цьому напрямку минулого року стали антирейдер-
ська кампанія Мін’юсту в аграрній сфері та прийнят-
тя закону #МаскиШоуСтоп.

«Закон ліквідував більшість шпарин, якими кори-
стувалися правоохоронці для проведення так зва-
них «масок-шоу» на підприємствах. За інформа-
цією офісу бізнес-омбудсмена, з моменту початку 
дії закону до них надійшло лише 1 звернення щодо 
недотримання вимог закону #МаскиШоуСтоп», – 
підкреслив павло петренко. він поінформував при-
сутніх про розвиток системи безоплатної правової  
допомоги, до офісів якої вже звернулося понад 
2 мільйони українців, та подальші ініціативи в рам-
ках правопросвітницького проекту Міністерства 
юстиції «я МаЮ право!».

Міністр юстиції зауважив, що цього року відом-
ство займатиметься удосконаленням й розвитком 
вже запроваджених новацій.

«Серед ключових ініціатив на цей рік – якіс-
на еволюція системи виконання судових рішень,  
подальший розвиток онлайн сервісів та масштаб-
на реалізація правопросвітницького проекту 
«я МаЮ право!», – додав павло петренко.

очільник Мін’юсту подякував депутатам верхов-
ної ради за стратегічну і плідну співпрацю, без якої 
неможливо було б настільки ефективно запровад-
жувати новації у сфері юстиції.

«Це не лише співпраця останнього року. фактич-
но впродовж усіх 4 років народні обранці підтри-
мували наші ключові ініціативи, які забезпечили за-
хист прав мільйонів українців», – резюмував павло 
петренко.   
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Перший фестиваль 
«Я МАЮ ПрАвО!»

Захід пройшов у Києві в рамках святкування Дня захисту дітей  
і був присвячений проблемам захисту прав дітей в Україні.

«Завдяки таким фестивалям діти можуть побачи-
ти, що юстиція і захист прав – це не якісь незрозумілі 
й абстрактні слова. Це те, що стосується кожного 
з них. адже коли дитина з самого народження усві-
домлює, що таке право і як його захищати – це дає 
нам шанс побудувати сильну демократичну, правову 
державу», – наголосив Міністр юстиції павло пет-
ренко. він подякувати партнерам і всім, хто долучив-
ся до організації фестивалю, за створення справж-
нього свята для дітей та їхніх батьків.

«дякую команді Мін’юсту та нашим надійним пар-
тнерам з USAID, UNICEF, київської міської держав-
ної адміністрації, національної поліції та багатьом 
іншим партнерам цього заходу. Це наш спільний 
вклад в майбутнє українських дітей та держави», – 
заявив павло петренко.

директор координаційного центру з надання 
правової допомоги олексій Бонюк повідомив, що 
цього року відбулася знакова подія – кожна дити-
на отримала право на безоплатну вторинну правову 
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допомогу, тобто повноцінний адвокатський захист. 
«дуже важливо, щоб у найскладніших ситуаціях, 
перед якими постають наші діти, вони мали право 
на захист», – додав він.

За словами директора місії агентства СШа з між-
народного розвитку (USAID) в україні, Білорусі 
та Молдові Сьюзан фрітц, україна, відзначаючи день 
захисту дітей впродовж 20 років, демонструє свою 
відданість справі захисту прав дітей. «для того, щоб 
і діти, і дорослі могли скористатися правами, вони 
мають знати про ці права. особливо це важливо, 
коли йдеться про права найбільш вразливих гро-
мадян – дітей. Це свято – це можливість поглибити 
поінформованість громадян про права дітей і забез-
печити доступ до юридичних послуг, які покликані 
ці права захищати», – зазначила Сьюзан фрітц.

голова дитячого фонду оон (ЮнІСеф) в україні 
джована Барберіс у свою чергу подякувала ор-

ганізаторам за проведення фестивалю та уряду 
й Міністерст ву юстиції за роботу в сфері захисту 
прав людини. «права людини починаються з прав 
дитини. Сьогоднішня подія – це можливість для 
дорослих і дітей дізнатися більше про свої права. 
а також про те, як домогтися дотримання цих прав 
і захистити їх», – сказала джована Барберіс.

народний депутат Ірина луценко наголосила: 
дуже важливо, щоб найменші громадяни украї-
ни знали про свої права. вона додала, що разом 
з Міністерством юстиції депутати створили у вер-
ховній раді міжфракційне об’єднання «чужих дітей 
не буває», куди увійшло близько 100 народних де-
путатів. За підтримки об’єднання прийнято багато 
законів, які стосуються запобігання домашньому 
насильству, збільшення відповідальності батьків, 
які не сплачують аліменти, отримання додаткового 
забезпечення батьками хворих дітей.

«я дуже вдячна організаторам та міжнародним 
партнерам за таке яскраве свято для наших дітей. 
для нас найважливіше – захистити найменших. 
адже ці найменші розбудовуватимуть і боронити-
муть україну», – підкреслила Ірина луценко.

За  словами начальника київської юстиції 
Станіслава куценка, в цей день діти і їхні батьки 
мають можливість дізнатися про свої права та ме-
ханізми захисту цих прав у легкій і невимушеній 
формі. «Міністерство юстиції і юстиція києва завжди 
піклуються про те, щоб діти були захищені. нині ба-
гато ініціатив Мін’юсту спрямовані саме на захист 
малюків, адже діти – це ті, хто прийде на зміну 
нам, це – майбутнє україни», – зауважив він.

голова координаційної ради молодих юристів 
при Міністерстві юстиції україни андрій Бутенко 
представив переможців всеукраїнського конкурсу 
дитячих малюнків «я маю право!»

«вже 12 років ми проводимо цей  конкурс. 
однак ми не відбираємо найкращого художника. 
Ми відбираємо дітей, які вклали душу в свій малю-
нок. адже, щоб зробити малюнок про свої права, 
потрібно щонайменше прийти до батьків і спитати 
про свої права. так про права дізнаються не лише 
діти, а й часто – їхні батьки», – зауважив андрій  
Бутенко. він повідомив, що на конкурс було надіслано  
понад 6 тисяч робіт, з яких 32 було обрано кон-
курсною комісією. під час фестивалю автори най-
кращих робіт отримали грамоти та подарунки.

у рамках фестивалю на  15  локаціях для 
дітей та дорослих пройшли квести, ігри і  вікто-
рини на  правову тематику, майстер-класи,  
безоплатні юридичні консультації та  лекції 
про права дитини і кінопоказ. Малюки також могли 
посидіти в машині поліції та дізнатися про правила 
дорожнього руху.   
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«набув чинності Закон україни «про вищий анти-
корупційний суд», який дає можливість запуску кон-
курсу на добір суддів вищого антикорупційного суду. 
надзвичайно важливо, що в цьому Законі є положен-
ня про вирішальну роль ради міжнародних експертів 
при доборі відповідних суддів вищого антикорупцій-
ного суду та положення, що регулюють максимально 
швидке і ефективне проведення заходів із створення 
цього органу», –повідомив павло петренко. За його 
словами, позиція уряду та Міністерства юстиції була 
і залишається незмінною – має бути створений не-
залежний, професійний, політично незаангажований 
судовий орган, який ефективно прийматиме рішення 
щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчи-
нили корупційні правопорушення.

павло петренко зазначив, що питання стосовно 
розгляду у рамках апеляції вищим антикорупційним 
судом старих справ та рішень місцевих судів не обго-

Павло Петренко:
верховна рада має можливість 
вдосконалити закон про вищий 

антикорупційний суд 
Міністерство юстиції підтримує створення Вищого антикорупційного суду  

як незалежного, професійного та політично незаангажованого судового органу.  
Про це заявив Міністр юстиції України Павло Петренко.

ворювалось на зустрічах з міжнародними партнера-
ми, в яких брали участь уповноважені представники 
Мін’юсту. водночас Міністр наголосив, що українсь-
кий парламент має можливість провести всі необ-
хідні, додаткові консультації та виправити положення 
Закону «про вищий антикорупційний суд», зробити 
їх більш досконалими, в тому числі в частині пере-
дачі функцій апеляції вищого антикорупційного суду 
по старих справах. Це компетенція й конституційні 
повноваження українського парламенту.

«найголовнішим зараз є не затягувати процес 
підготовки та проведення прозорого конкурсу на по-
зиції суддів вищого антикорупційного суду. Юридич-
на база для цього є. парламенту також слід прийняти 
технічний закон про створення вищого антикоруп-
ційного суду – Закон про констатацію створення суду, 
як це вимагає конституція», – підкреслив очільник  
відомства.   
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У Мін’юсті  
відбувся семінар 
по роботі уповноважених осіб  

з питань запобігання  
та виявлення корупції 

Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України  
спільно з сектором з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації  

Державної кримінально-виконавчої служби України за участі заступника начальника  
Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України з питань внутрішньої безпеки  

Олександра Вишневського було проведено семінар по роботі уповноважених осіб  
з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь з питань виконання  

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.  
Участь у заході взяли представники міжрегіональних управлінь  

з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

під час зустрічі учасники обговорили проблемні питання, пов’язані з особливостями проведення службо-
вих розслідувань на підставі подань спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або при-
писів національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до частини 3 статті 65 Закону 
україни «про запобігання корупції».

також в межах семінару учасники розглянули напрями діяльності щодо зменшення впливу корупційних 
ризиків в діяльності Міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації 
Міністерства юстиції україни.   
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Правова допомога 
військовослужбовцям 

Як вибудувати якісну систему безоплатної правової допомоги для військовослужбовців,  
які нові механізми співпраці будуть застосовуватись  між Координаційним центром  

з надання правової допомоги (КЦ) та Міністерством оборони України та  у чому полягає  
специфіка правового захисту цієї категорії підзахисних розповів під час міжнародної  

конференції в Одесі директор КЦ Олексій Бонюк. Доповідь відбулась в рамках спільної конференції  
Військової служби правопорядку у Збройних силах України з іноземними фахівцями  
за участю військової поліції Канади, Великої Британії, Литви, Данії, Польщі, Чехії,  

Нацгвардії Каліфорнії (сША) та Центру досконалості Військової поліції НАТО.

сучасна юстиція україни        новини
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як наголосив під час висту-
пу олексій Бонюк, україна має 
унікальну та  одну з  найкращих 
у світі систему надання безоплат-
ної правової допомоги, яка  до-
ступна для кожного громадяни-
на. нещодавно координаційний 
центр зосередив зусилля на окре-
мому великому напрямку – спів-
праці з  Міністерством оборони 
україни та  національною полі-
цією. «За  5  років ми отримали 
від військовослужбовців 24 ти-
сячі 114  звернень про надання 
вторинної правової допомоги. 
крім того, наші регіональні центри 
отримали 10 174 повідомлення 
про затримання від військових 
структур», – поінформував дирек-
тор кЦ. За його словами, серед 
найпоширеніших правопорушень 
військовослужбовців є: невчасне 
прибуття на  службу, самовільне 
залишення місць військової служ-
би, незаконне зберігання зброї 
та боєприпасів та ін. 

у грудні 2017 р. координацій-
ний центр та Міністерство оборо-
ни україни підписали Меморандум 
про наміри щодо співробітництва, 
а у квітні 2018 р. – затверджено 
спільний план дій координацій-

ного центру з надання правової 
допомоги та  військової служби 
правопорядку у Збройних Силах 
україни. Серед кроків, які  вже  
узгоджені та  почали реалізо-
вуватись:

– забезпечення    роботи 
дистанційних пунктів доступу  
до безоплатної правової допо-
моги у приміщеннях військових 
частин ЗСу;

– організація та проведення 
круглих столів з питань захисту 
прав військовослужбовців на базі 
правових клубів «PRAVOKATOR» 
у містах дніпро, київ, львів, одеса 
та харків за участю представників 
військових частин ЗСу і центрів 
з надання Бвпд;

– розроблення  Методичних 
рекомендацій щодо особливостей 
здійснення захисту військовослуж-
бовців ЗСу у кримінальних про-
вадженнях за вчинення злочинів 
проти встановленого порядку не-
сення військової служби та про-
ведення тренінгів для адвокатів, 
які залучаються до надання безо-
платної вторинної правової допо-
моги військовослужбовцям;

– розроблення механізму об-
міну інформацією між регіональ-

ними центрами з надання Бвпд 
та територіальними управліннями 
військової служби правопоряд-
ку у ЗСу про військовослужбов-
ців, які відповідно до положень 
кримінального процесуального 
законодавства вважаються затри-
маними, є підозрюваними, обви-
нуваченими, а також стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою.

«такий обмін інформацією 
необхідний нам для здійснення 
моніторингу щодо забезпечен-
ня військовослужбовців вчасною 
та якісною безоплатної вторинною 
правовою допомогою», – підкрес-
лив олексій Бонюк. він нагадав, 
що  неоголошена війна триває 
і  кількість військовослужбовців, 
які потрапляють у скрутні обста-
вини, збільшується. тож перелік 
спільних заходів може корегу-
ватись у процесі більш глибоко-
го вивчення ситуації і залучення 
до взаємодії нових партнерів – 
нацполіції україни, національної 
асоціації адвокатів україни та ін.

Захід підтриманий україно- 
канадським проектом «доступ-
на та  якісна правова допомога 
в україні».   

ДОвІДКОвО: 

реГІОнАЛьнІ ценТрИ З нАДАннЯ вТОрИннОї  
ПрАвОвОї ДОПОМОГИ (БвПД)

96

23
ПрАвОвУ БеЗОПЛАТнУ ДОПОМОГУ в УКрАїнІ нАДАЮТь:

МІСцевИх ценТрІв З нАДАннЯ БвПД

432

ЄДИнИх КОнТАКТ-ценТрИ БПД
2

БЮрО ПрАвОвОї ДОПОМОГИ

ЗАБеЗПечУЮТь їх рОБОТУ:

4 000 АДвОКАТІв,
ШТАТнИх ЮрИСТІв

1 600 
З ЯКИМИ УКЛАДенО КОнТрАКТИ
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1,8 млрд грн аліментів 
сплачено українським дітям  
з початку року 

Про це в ході засідання Уряду повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко.  
При цьому з початку реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває 6 лютого на користь дітей  
стягнено 1,14 млрд грн аліментів. Це на 34,4% більше за рівень зборів  
за відповідний період минулого року, коли виконавцям вдалося стягнути 853 млн грн. 
Очільник Мін’юсту зауважив, що головне завдання держави – створити умови  
для повноцінного розвитку найменших українців та забезпечити їм щасливе дитинство.

За словами павла петренка, 
Міністерство юстиції завжди при-
діляло особливу увагу забезпе-
ченню інтересів дітей. відомст во 
реалізує низку ключових ініціатив, 
спрямованих на захист їхніх прав. 
у рамках проекту забезпечення 
українців безоплатною правовою 
допомогою неповнолітні мають 
право не  лише на  юридичну 
консультацію в центрах та бюро 

право вої допомоги, а й на повно-
цінний адвокатських захист у всіх 
справах.

Ще один ключовий для Мін’-
юсту, уряду та всіх органів влади 
проект – стягнення на  користь 
дітей, які  живуть в  неповних 
сім’ях, заборгованості зі  сплати 
аліментів. Минулого року Мін’юст 
дав старт ініціативі #чужихді-
тейнеБуває. Було прийняте зако-
нодавство, яке значно посилило 
відповідальність неплатників 
аліментів.

Завдяки нововведенням ви-
конавцями Мін’юсту 120  тисяч 
українців було обмежено у праві 
виїзду за  кордон, керування 
авто  моб ілем , користування 
зброєю та полювання. Складено 
16 709 протоколів про притягнен-
ня боржників до відповідальності 
у  вигляді суспільно корисних 
робіт. понад 10 тисяч боржників 
оголошено у  розшук. відкрито 
публічний реєстр неплатників 
аліментів, куди внесено майже 
200 тисяч боржників. 

«результатом всіх цих кроків 
стало повернення з початку року 
українським дітям, які  роками 
не бачили коштів від рідних бать-

ків, 1,8  млрд  грн аліментів», – 
додав павло петренко. він наго-
лосив: реалізація першого пакета 
новацій дала змогу виявити до-
даткові прогалини в чинному за-
конодавстві. Це стало підставою 
для  підготовки другого пакета 
законів у рамках ініціативи #чу-
жихдітейнеБуває.

«15  травня верховна рада 
підтримала у  першому читанні 
3  законопроекти, які  забезпе-
чують малечу додатковим за-
хистом, ще  більше посилюють 
відповідальність злісних неплат-
ників. Сподіваюся, вже найближ-
чим часом депутати проголосують 
цей пакет у цілому», – зауважив 
Міністр юстиції. За його словами, 
окрім іншого, важливою новацією 
нового пакета законів #чужихді-
тейнеБуває є стимулювання до-
бросовісних батьків.

«Ми плануємо поширити по-
даткову знижку на дошкільну, 
позашкільну і загальну  середню 
освіту в україні. тобто пільги отри-
мають батьки, які записали дитину 
в приватний садок, музичну школу, 
спортивну секцію або на  курси 
англійської мови», – резюмував 
павло петренко.   
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як наголосив олексій Бонюк, 
у ххІ столітті саме рівень гендер-
ної політики визначає успішність 
держави – і економічну, і соціаль-
ну. адже згідно з останніми до-
слідженнями найбільш успішними 
країнами, в яких громадяни почу-
ваються захищеними, є ті, де роль 
жінки у  суспільстві, у  процесах 
управління країною досить висока. 
політика координаційного центру 
в цьому контексті   є прикладом 
для наслідування. «політика нашої 
установи ідеально підходить на 
роль чемпіона з гендерної рівності 

Система БПД –
приклад гендерної рівності 

Координаційний центр з надання правової допомоги (КЦ) є флагманом у впровадженні політики  
гендерної рівності, а серед юристів системи безоплатної правової допомоги 66% становлять жінки.  

Про це  розповів директор КЦ Олексій Бонюк під час Першого всеукраїнського форуму юристок. 
Як зазначили організатори та учасники форуму, вперше в історії юридичної професії  

захід відвідали близько 200 правниць з усієї України, серед яких адвокатки, судді,  
нотаріуски, представниці правоохоронних органів, правозахисниці.

та каталізатора інтеграції гендер-
ного «погляду» у всій системі без-
оплатної правової допомоги», – на-
голосив олексій Бонюк. він додав, 
що серед трьох заступників – двоє  
представниці прекрасної поло-
вини людства, у тому числі й пер-
ший заступник. За  статистикою, 
у регіональних центрах з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги понад 58% – це жінки, 
у місцевих – жінок майже 70%.

олексій Бонюк запевнив, що кЦ 
буде послідовно робити наголос 
у своїй комунікаційній діяльності 

та  навчаннях на підтримці ген-
дерної рівності в правовій сфері 
та ефективному впровадженні ген-
дерної політики загалом.

під час форуму учасниці об-
говорили питання доступу жінок 
до юридичної професії та їх вплив 
на правозахист. однією із найваж-
ливіших тем, що обговорювались – 
доступ до правосуддя жінок із враз-
ливих груп – жінок, котрі потерпіли 
від домашнього насильства, іншого 
гендерно обумовленого насильст-
ва, сексуальних домагань та різних 
форм і проявів дискримінації.   

  ДОвІДКОвО: 
ОрГАнІЗАТОрОМ ФОрУМУ Є АСОцІАцІЯ ЖІнОК-ЮрИСТОК УКрАїнИ «ЮрФеМ» ЗА ПІДТрИМКИ УКрАїнСьКО-КАнАДСьКОГО ПрОеКТУ 
«ДОСТУПнА ТА ЯКІСнА ПрАвОвА ДОПОМОГА в УКрАїнІ», щО вПрОвАДЖУЄТьСЯ КАнАДСьКИМ БЮрО МІЖнАрОДнОї ОСвІТИ  
У ПАрТнерСТвІ З КООрДИнАцІЙнИМ ценТрОМ З нАДАннЯ ПрАвОвОї ДОПОМОГИ ТА ФІнАнСУЄТьСЯ УрЯДОМ КАнАДИ.
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Мін’юст розпочинає 
всеукраїнську інформаційну кампанію 

#Стопнасильство 
В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» з червня розпочато масштабну інформаційну кампанію  

по всій території України за напрямком #стопНасильство.

під час кампанії буде розповсюджено інформа-
ційні матеріали (буклети), плакати, розміщено зов-
нішню рекламу. відповідні матеріали вже направ-
лено на головні територіальні управління юстиції 
та систему безоплатної правової допомоги.

мета кампанії «стопнасильство» – формування 
нульової толерантності до цього явища, інформу-
вання про зміни до законодавства, «гарячі лінії» 
та адреси для звернення за допомогою для жертв 
домашнього насильства, про обов’язок повідомляти 
про випадки домашнього насильства свідків, про 
відповідальність для кривдників.

Зокрема, у межах кампанії буде детально пояс-
нено, що таке домашнє насилля, що робити у разі 
домашнього насильства, який захист гарантовано 

сучасна юстиція україни        новини

постраждалим, як отримати терміновий заборонний 
чи обмежувальний приписи. також буде роз’яснено, 
на яку допомогу можна розраховувати жертвам до-
машнього насильства та як її отримати. так, для жертв 
домашнього насильства передбачена безоплатна 
правова допомога, психологічна підтримка та со-
ціальні послуги, тимчасовий притулок. адреси і те-
лефони відповідних служб будуть представлені в ін-
формаційних матеріалах кампанії #Стопнасильство.

кампанія Мін’юсту проходить у  партнерстві 
з Міністерством соціальної політики, національною 
поліцією, координаційним центром з надання пра-
вової допомоги та іншими організаціями. питан-
ням захисту прав жінок та дітей, зокрема, опікувати-
меться система безоплатної правової допомоги.   
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Державні виконавці 
штрафують батьків за невиконання 

судових рішень про встановлення 
порядку спілкування з дітьми 
На сьогодні в провадженні органів ДВс Мін’юсту перебуває 129 виконавчих документів  

щодо виконання рішень про порядок спілкування з дитиною того з батьків, хто проживає окремо.

наразі винесено 36 постанов про накладен-
ня штрафу, що становить 28% від усіх проваджень 
цієї категорії, і надалі ця цифра зростатиме, оскіль-
ки відпрацювання таких проваджень, так  само 
як  і стягнення аліментів, має важливе соціальне 
значення. про це заявила заступник Міністра юсти-
ції з питань виконавчої служби Світлана глущенко. 

«паралельно зі стягнення аліментів з недобро-
совісних боржників державні виконавці Мін’юсту 
займаються й тими справами, які стосуються вико-
нання встановленого судом порядку спілкування 
батька чи матері, які проживають окремо, з їхніми 
дітьми», – зазначила Світлана глущенко. За її сло-
вами, якщо той із батьків, з ким проживає дитина, 
чинить перешкоди для батька або матері, хто про-
живає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її ви-
хованні, зокрема якщо він ухиляється від вико-
нання відповідного рішення суду чи органу опіки 
та піклування, другий із батьків має право звер-
нутися до суду з позовом про усунення цих пере-

шкод. Суд визначає способи участі одного з батьків 
у вихованні дитини (періодичні чи систематичні 
побачення, можливість спільного відпочинку, відві-
дування дитиною місця його проживання тощо), 
місце та час їхнього спілкування.

«у разі невиконання рішення тим із  батьків, 
хто проживає з дитиною, державний виконавець зо-
бов’язаний винести постанову про  накладення 
штрафу, а в разі повторного невиконання – зверта-
тися до правоохоронних органів з повідомленням 
про вчинення кримінального правопорушення», – 
підкреслила заступник Міністра юстиції.

«підкреслюю: всі даного типу провадження нами 
відпрацьовуються і ті батьки, які не виконують рішен-
ня про участь іншого з батьків у вихованні дитини, 
будуть притягнуті до відповідальності у встановле-
ному законом порядку. Інтереси дитини – найвищий 
пріоритет в нашій роботі, і тут не може бути жодних 
преференцій за ознакою статі», – наголосила Світ-
лана глущенко.   

dpcoi.c
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відповідно до ч. 2 ст. 9 вище вказаного закону  
порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради  
може визначатися представницьким органом місцевого самоврядування  
або статутом територіальної громади.  
Таким чином, відповідний порядок може бути урегульований  
через ухвалення місцевими радами окремого Положення  
«Про порядок реалізації права на місцеву ініціативу»,  
або ж визначити відповідний порядок у Статуті територіальної громади.

Місцева ініціатива: 
як користуватись цим механізмом, 
аби він не перетворився  
на формальність

Г. в. свириденко
кандидат юридичних наук,  
депутат Київської міської ради

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 9) надає право членам територіальної громади 
ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання,  
віднесеного до відання місцевого самоврядування. Проте цей закон не визначає порядку  
реалізації права на місцеву ініціативу членами територіальної громади. 

dpcoi.c
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простіше кажучи, кожна місь-
крада прописує свої правила гри. 
Зараз, до речі, вони виписані да-
леко не скрізь. там, де виписані – 
містять серйозні розбіжності. 
наприклад, у більшості міст суб’єк-
том місцевої ініціативи є ініціа-
тивна група жителів міста. однак, 
у Миколаєві та львові таке право 
мають і місцеві осередки політич-
них партій, юридичні особи тощо. 
я особисто проти такого підходу, 
бо інакше цю опцію місцевого 

самоврядування легко перетво-
рити на фарс шляхом політично-
го піару. Щодо києва – тут право 
місцевої ініціативи є виключно 
громадським інструментом. 

далі пропоную розібратися, 
чи так просто реалізувати право 
місцевої ініціативи, і навіщо воно, 
власне, потрібне. норма закону 
досить загальна та розпливчаста: 
відповідно до ст. 9 Закону украї-
ни «про місцеве самоврядування 
в україні» члени територіальної 

громади можуть ініціювати у поряд-
ку місцевої ініціативи розгляд у раді 
будь-якого питання, віднесеного до 
відання місцевого самоврядування. 
для будь-якої людини це – дуже 
загальне визначення. чи  можна 
ініціювати зниження цін на ліки, 
або протестувати проти будівни-
цтва хімічного заводу? у першому 
випадку – ні, у другому – так. все, що 
стосується забудови певного райо-
ну, якості життя в ньому – може бути 
предметом місцевої ініціативи. 

 Ініціювати внесення місцевої ініціативи може група членів територіальної громади міста києва  
мінімум з 5 осіб. Ініціативна група подає до київради повідомлення про початок збору підписів  
на підтримку місцевої ініціативи. З цього моменту у громади є лише 30 днів, щоб зібрати  
необхідний мінімум – 1000 підписів. листи-формуляри для збору підписів потрібно отримувати  
у міськраді, у кожному місті вони можуть відрізнятись.  

     Як це працює?dpcoi.c
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Згідно з вищезазначеним по-
рядком підписати місцеву ініціативу 
мають право усі члени територіаль-
ної громади києва. підписанти 
зобов’язані лише уважно ознайо-
митися з ініціативою до підпису, 
але проживати в певному районі 
не обов’язково. однак на практи-

ці – якщо у дарницькому районі 
незаконно знищують дитячий май-
данчик та хочуть побудувати аЗС, 
то  зібрати підписи проти цього 
у печерському районі доволі склад-
но. тут доцільно знизити кількість 
необхідних підписантів або збіль-
шити час на збирання підписів. 

З особистого досвіду: мені 
та моїй невеликій команді одно-
думців з громадської організації 
«правозахист оболоні» вдалося 
зібрати за місяць понад три тисячі 
підписів проти незаконної потен-
ційної забудови берегів Йордансь-
кого озера. 

в інформаційної кампанії 
(зустріч з мешканцями, розда-
ча інформаційних бюлетенів) 
є плюс – ваша проблема набуває 
резонансу і проігнорувати її владі 
буде важче. Ще одне побажання – 
краще до ініціативної групи залу-

 тож перша порада: проводьте максимальну інформаційну кампанію ще до того, як подали  
повідомлення про створення групи до мерії. друга – якісно збирайте підписи – краще,  
якщо це будуть ваші сусіди, друзі, знайомі знайомих. Бо, якщо ви протидієте, наприклад,  
великій корпорації та заважаєте їй побудувати під вашими вікнами сміттєвий полігон –  
будьте певні, вони намагатимуться через «своїх» чиновників максимально ретельно перевірити 
ваш пакет документів. і перш за все – оригінальні підписи чи підробка.  
інколи банальна економія часу може коштувати дорого.  
Збирати підписи у випадкових перехожих біля метро теж не варто. 

чити юристів, думаю, що у будь- 
якому районі є як мінімум декілька 
мешканців з юридичною освітою. 
краще у пакеті документів пода-
вати також проект рішення для 
міської ради. тоді депутати можуть 
його одразу проголосувати, коли 

йде розгляд ініціативи. Інакше – 
вашу ініціативу підтримають, а від-
повідний проект рішення можуть у 
юридичному департаменті міськ-
ради готувати місяцями, а потім 
невідомо, коли він знову потра-
пить у порядок денний.

 вважаємо, що весь пакет документів зібрано. тож на прикладі києва – після подання київрада  
в 30-денний термін має розглянути місцеву ініціативу. для розгляду створюється робоча  
група, яка має вивчити питання та надати висновки. потім повторний розгляд профільною  
групою і питання потрапляє до порядку денного сесії міськради. Зазвичай місцеві ініціативи 
ставлять насамкінець переліку питань для голосування. тож, важливо, аби представники  
ініціативної групи знали про розгляд саме їх питання і прийшли до мерії. не всі депутати  
банально досиджують до кінця сесійного дня. а, отже, варто нагадати народним обранцям,  
що мешканці чекають на розгляд їх ініціативи.

Звісно, депутати дуже часто займають позицію забудовників –«інвесторів», часто місцеві ініціативи «за-
вертають» через формальні помилки в оформленні пакета документів, однак таке можливе тому, що мало 
хто з громадян поки користується своїм правом.   

Ми слабкі, поки кожен сам за себе. Коли ініціатив до сесійної зали потрапляє три за рік –  
до них немає серйозного ставлення, їх не бояться ігнорувати.  
Сильна громада – це громада, де знають свої права, користуються ними  
і борються проти їх порушення. Протистояти десятьом мешканцям, 
які проти знищення скверу – дуже легко. А от піти проти всього мікрорайону,  
де кожен поінформований про знищення зеленої зони та знає механізм,  
як цьому протистояти у законний спосіб – вже набагато важче.  
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Проект ЄС 
«Право-Justice»

18 червня конференцією високого рівня розпочав свою роботу фінансований Європейським союзом  
проект «Право-Justice», який підтримуватиме реформу сектору юстиції та правосуддя найближчі 2,5 роки.

проект сп івпрацюватиме 
разом з українськими партнерами 
над удосконаленням роботи сек-
тору юстиції, судів та о рганів су-
дової влади, а також Міністерства 
юстиції як регулятора приватних 
юридичних професій (адвокатів, 
нотаріусів, приватних виконавців, 
арбітражних керуючих).

«Європейський Союз, проект 
«право-Justice» та інші міжнародні 
партнери мають працювати з уста-
новами сектору юстиції в україні, 
аби забезпечити їхню більшу не-
залежність, підзвітність та орієн-
тованість на надання якісних по-
слуг», – зазначив керівник проекту 
«право-Justice» довидас віткаускас.

проект «право-Justice» під-
тримуватиме перезавантаження 
судової влади, допомагаючи в ро-
зробці тестових завдань для пе-
ревірки професійних юридичних 
знань суддів, проведенні психо-
логічного тестування, залучен-
ні представників громадськості 
до процесу відбору та оцінюван-
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сучасна юстиція україни           Міжнародне співробітництво

ня суддів. крім того, працюватиме 
над реформою виконання судових 
рішень, зокрема, посиленням ста-
тусу нової професії приватних ви-
конавців, а також інших учасників 
сектору (адвокатів, нотаріусів, ар-
бітражних керуючих). Це важливо 
для забезпечення захисту прав 
власності та створення сприятли-
вих умов для ведення бізнесу.

перший заступник Міністра 
юстиції наталія Бернацька наго-
лосила, що Мін’юст зробив знач-
ний крок вперед у напрямі рефор-
мування всієї системи юстиції.

«фактично першим нашим 
серйозним кроком по боротьбі 
з корупцією став запуск СетаМ – 
Системи електронних торгів 
арештованим майном, тим самим 
ми  ліквідували одну з  наймас-
штабніших корупційних схем по-
передніх часів. Ми змінили підходи 
у роботі державних виконавців: за-
провадили систему автоматичного 
розподілу проваджень, електронну 
систему контролю якості та строків 
виконання рішень, забезпечили 
державних виконавців гідною за-
робітною платнею. але найбіль-
шою зміною стало запровадження 
в україні змішаної системи вико-
нання судових рішень та запуск ін-
ституту приватних виконавців», – 
проінформувала присутніх про 
позитивні результати діяльності ко-
манди Міністерства юстиції наталія 
Бернацька. вона також відзначила, 
що було проведено аудит і зміне-
но структуру Міністерства. Мін’юст 
фактично першим в україні запро-
вадив нову систему конкурсного 
відбору співробітників, яка наразі 
поширилася на всі державні ор-
гани. Була реформована реєстра-
ційна система – реєстраторів зо-
бов’язали власноруч обробляти 
документи, на місці виправляти по-
милки, сервіси для громадян були 
розділені на фронт- та бек-офіси.

«паралельно ми запусти-
ли електронні онлайн сервіси 
Мін’юсту, які дали можливість 
українцям значну частину по-
слуг отримувати онлайн. нині це 
повноцінний «онлайн будинок 
юстиції». все це дало можливість 
пришвидшити роботу та якість об-
слуговування громадян, а також 
мінімізувати корупційні ризи-
ки», – зауважила перший заступ-
ник Міністра юстиції. також вона 
нагадала, що з 2014 року розбу-
довується система безоплатної 
правової  допомоги громадянам. 
а  з  минулого року Мін’юст пе-
рейшов і до правопросвітницької 
роботи. проект «я МаЮ право!» 
покликаний надати українцям 
інформацію про їхні права та на-
вчити громадян цими правами 
користуватися та, за необхідності, 
їх захищати. в межах цього проек-
ту реалізовується низка ініціатив, 
спрямованих на захист прав гро-
мадян та бізнесу – «чужих дітей 
не  буває», «Маски-шоу стоп», 
«агрорейдери стоп» тощо.

наталія Бернацька подякува-
ла Європейському Союзу і міжна-
родним партнерам за підтримку 
реформ та висловила сподівання, 
що проект «право-Justice» сприя-
тиме завершенню реформи систе-
ми юстиції в україні.   

надважливим завданням Проекту, 
як і раніше, буде моніторинг  

та оцінювання сектору юстиції.  
Для цього в межах Проекту  
буде надано допомогу раді  
з питань судової реформи,  

вищій раді правосуддя, 
Міністерству юстиції  

та іншим партнерам у розробці 
спеціальних можливостей 
стратегічного планування  

на рівні кожного відомства.

  ДОвІДКОвО: 
ПрОеКТ ЄС «ПрАвО-Justice» Є ЛОГІчнИМ ПрОДОвЖеннЯМ ПрОеКТУ ЄС «ПІДТрИМКА реФОрМ У СФерІ ЮСТИцІї в УКрАїнІ»,  
реАЛІЗОвАнОГО в 2014-2017 рОКАх. ПрОеКТ ЗрОБИв УнІКАЛьнИЙ внеСОК У реФОрМУ СИСТеМИ ЮСТИцІї, ДОПОМІГШИ СТвОрИТИ 
рАДУ З ПИТАнь СУДОвОї реФОрМИ ТА рОЗрОБИТИ СТрАТеГІЮ реФОрМУвАннЯ СУДОУСТрОЮ, СУДОчИнСТвА ТА СУМІЖнИх  
ПрАвОвИх ІнСТИТУТІв І ПЛАн ДІЙ ДЛЯ її вИКОнАннЯ.
ЗА цеЙ чАС ДО ПереЛІКУ КЛЮчОвИх ДОСЯГнень УвІЙШЛО, ЗОКреМА, ПОвне ПереЗАвАнТАЖеннЯ СУДОвОї вЛАДИ ШЛЯхОМ 
вІДБОрУ нОвИх СУДДІв ДО верхОвнОГО СУДУ ТА СУДІв ПерШОї ІнСТАнцІї, А ТАКОЖ реТеЛьнОГО ОцІнЮвАннЯ ДІЮчИх СУДДІв. 
СИСТеМА УПрАвЛІннЯ СУДОвОЮ вЛАДОЮ ЗАЗнАЛА ПОвнОї ПереБУДОвИ вИщОЮ рАДОЮ ПрАвОСУДДЯ нА чОЛІ.
БенеФІцІАрАМИ ПрОеКТУ «ПрАвО-Justice» Є вИщА рАДА ПрАвОСУДДЯ, вИщА КвАЛІФІКАцІЙнА КОМІСІЯ СУДДІв УКрАїнИ, 
верхОвнИЙ СУД, МІнІСТерСТвО ЮСТИцІї УКрАїнИ, ГенерАЛьнА ПрОКУрАТУрА, нАцІОнАЛьнА АСОцІАцІЯ АДвОКАТІв УКрАїнИ, 
АСОцІАцІЯ ПрИвАТнИх вИКОнАвцІв, нОТАрІАЛьнА ПАЛАТА ТОщО.
ТрИвАЛІСТь ПрОеКТУ «ПрАвО-Justice»: ГрУДень 2017 рОКУ – 2020 рІК. 
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Брюссель:  
четверте засідання 

Діалогу з прав людини 
Це засідання Діалогу з прав людини у рамках підкомітету «Юстиція, свобода та безпека»,  
який створено відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.  

Делегацію України очолив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції  
сергій Петухов, а делегацію Єс –  Дірк Шюбель, керівник відділу двосторонніх відносин  

з країнами східного партнерства в Європейській службі зовнішньої діяльності. 

Сергій петухов висловив вдяч-
ність ЄС за підтримку україни 
та невизнання незаконної анексії 
автономної республіки крим, 
засудження збройної агресії на 
тимчасово окупованих територіях 
донбасу, документування та реа-
гування на масштабне порушення 
прав людини на цих територіях.

як задокументовано в  до-
повідях управління верховного 
комісара з прав людини, існують 
численні обмеження на основні 
свободи та порушення міжнарод-
ного гуманітарного права. Сто-
рони засудили порушення прав 
людини і зловживання у районах 
донецької та луганської областей, 
які  не  повністю контролюються 
урядом україни. вони також закли-
кали до негайного звільнення всіх 
незаконно затриманих українсь-
ких громадян у росії та кримсько-
му півострові.

отримані схвальні відгуки 
щодо роботи Міністерства з пи-
тань тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо переміщених 
осіб і прийняття Стратегії інтегра-
ції впо до 2020 року, тоді як ЄС 

та україна сподівалися на опера-
тивне завершення та прийняття 
відповідного плану дій, а також 
на постійні зусилля по здійс-
ненню  плану дій для окремих 
районів донецької та луганської  
областей.

учасники обговорили питання 
запобігання жорстокому повод-
женню та катуванню, а також по-
зитивні зміни через реформуван-
ня правоохоронних органів для 
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Іван Ліщина 
взяв участь 

в експертному обговоренні питання 
виконання Україною рішень ЄСПЛ 

системна проблема тривалого невиконання рішень, винесених щодо держави,  
на сьогодні є для України особливо актуальною, зокрема, у світлі рішення Європейського суду з прав людини  

у справі «Бурмич та інші проти України», яким Україну зобов’язано її вирішити.  
Питання є масштабним та комплексним за своєю суттю і потребує вжиття послідовних  

і всеохоплюючих заходів для вирішення.

у ході розробки стратегії подолання проблеми 
було виявлено ряд категорій рішень національних 
судів, які через різні причини не виконуються, і без 
вжиття відповідних ефективних заходів не викону-
ватимуться.

зміцнення прав людини в україні. 
ЄС  та  україна відзначили важ-
ливість гармонізації виборчого за-
конодавства напередодні майбут-
нього виборчого циклу, погодилися 
з  необхідністю якнайшвидшого 
оновлення Центральної виборчої 
комісії, що забезпечує збалансо-
ване представництво відповідних 
політичних сил.

Що стосується гендерної рів-
ності та прав жінок, то ЄС та украї-
на привітали останні досягнення: 
призначення урядового уповно-
важеного з питань гендерної 
політики та законодавчих змін, 

внесених україною щодо бороть-
би проти насильства щодо жінок 
і насильства в сім’ї. Європейський 
Союз закликав україну ратифіку-
вати Стамбульську конвенцію. Сто-
рони також обговорили права 
дитини. З цього приводу Сергій 
петухов зазначив: «уряд на за-
сіданні 30 травня схвалив націо-
нальний план дій щодо реалізації 
конвенції оон про права дитини 
на період до 2021 року. Його по-
ложення містять передумови 
оновлення системи захисту прав 
дітей, забезпечують доступ дітей 
до всіх видів якісної медичної до-

помоги, починаючи з народження, 
та забезпечують раннє виявлення 
соціальних проблем у дітей».

політика недискримінації 
також була включена до порядку 
денного діалогу, включаючи права 
лгБтІ осіб та осіб, які належать 
до етнічних, мовних, релігійних 
та національних меншин, в тому 
числі в контексті закону про освіту, 
в якому україна підтвердила готов-
ність врахувати положення вис-
новку венеціанської комісії.

наступне засідання діалогу 
з прав людини між україною та ЄС 
заплановано весною 2019 року.   

у зв’язку з цим Міністерством юстиції спільно 
з проектом ради Європи «підтримка виконання 
україною рішень Європейського суду з прав люди-
ни» було досягнуто домовленості щодо проведення 
серії заходів із залученням представників усіх гілок 
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влади, міжнародних та громадських організацій, 
а також експертів ради Європи.

З цією метою 22 червня відбулося експертне 
обговорення на тему: «виконання судових рішень 
зобов’язального характеру: проблеми судової прак-
тики та виконавчого провадження у світлі рішень 
Європейського суду з прав людини».

під час заходу учасники обмінялися думками щодо 
практичних проблем виконання рішень зобов’язаль-
ного характеру, ухвалених проти держави, можливих 
недоліків законодавства та практики стосовно зміни 
способу і порядку виконання таких рішень, виявлення 
альтернативних шляхів виконання таких рішень.

Заступник Міністра юстиції – уповноважений 
у справах Європейського суду з прав людини Іван 
ліщина окреслив учасникам ситуацію з виконанням 
рішень зобов’язального характеру як одного з пи-
тань, що охоплюється групою справ «Юрій Миколай-
ович Іванов проти україни», та навів приклади скарг, 
що стали предметом звернення до Європейського суду.

Інші учасники заходу, зокрема представники дер-
жавної виконавчої служби україни та верховного 
Суду, проінформували про повноваження державних 
виконавців щодо зміни способу та порядку виконан-
ня рішень зобов’язального характеру та судову прак-
тику щодо рішень такої категорії.   

Особливу увагу учасники обговорення приділили виступам міжнародних експертів 
ради Європи з питань виконання судових рішень, Павла Пушкаря, Метью Шардона  

та Ліліана Апостола, які представили присутнім кращі практики країн-членів ради 
Європи щодо виконання рішень зобов’язального характеру.  
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наталія Бернацька поділилася досвідом україни у 
впровадженні правосуддя для дітей. ключові досяг-
нення – це ефективна міжвідомча координація, ро-
зроблення Стратегії реформування правосуддя для 
дітей, успішний запуск системи пробації.

«За останні десятиліття ми почали передовсім 
працювати над попередженням дитячої злочинності 
та зменшенням негативного впливу кримінально-
го процесу на дитину. Ми прийняли законодавство, 
яке передбачає альтернативні види покарання до не-
повнолітніх, та розробили рекомендації для суддів 
щодо забезпечення найкращого інтересу дитини», – 
зазначила наталія Бернацька. За її словами, прийняті 
зміни дозволили зменшити кількість неповноліт-
ніх у місцях позбавлення волі. Сьогодні у виховних 
колоніях та секторах для тримання неповнолітніх 
знаходиться лише 146 засуджених неповнолітніх. 
Ці зміни важливі, підкреслила голова Міжвідомчої 
координаційної ради, адже серед дітей, які потрапля-
ють у місця позбавлення волі, 68% вчиняють злочини 

Світовий конгрес  
з правосуддя для дітей  
Удосконалення підходів до правосуддя для дітей дозволяє значно зменшити загальну кількість злочинів,  
які вчиняють неповнолітні. На цьому наголосила перший заступник Міністра юстиції України,  
голова Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх Наталія Бернацька  
під час світового конгресу з правосуддя для дітей.

–  глобальні тенденції до залучення дітей до насильницького екстремізму та можливі рішення  
цієї проблеми;

–  впровадження більш ефективних способів зниження рівня правопорушень та рецидивів злочинів  
серед неповнолітніх;

–  вдосконалення механізму захисту дітей, які знаходяться у групі ризику, включаючи ранню  
профілактику.

цей форум проходив у Парижі 28-30 травня та був спрямований на об’єднання  
професіоналів і зацікавлених сторін з усього світу навколо трьох основних питань: 

знову. тож удосконалення підходів до правосуддя 
для дітей дозволяє значно зменшити загальну кіль-
кість злочинів, які вчиняють діти. вже прийняті зміни 
дозволили зменшити кількість злочинів, вчинених 
неповнолітніми, у більш ніж 3 рази протягом 2011-
2016 років: з 16 626 до 5 230.

наталія Бернацька також зазначила, що на сьо-
годні ключовим пріоритетом для україни є ухвалення 
комплексного Закону «про правосуддя щодо дітей» 
та запровадження програм відновного правосуддя. 
наразі над вирішенням викликів у сфері правосуддя 
для дітей над законопроектом працює Міжвідом-
ча координаційна рада, яка була створена в травні 
минулого року при Міністерстві юстиції у співпраці 
з ЮнІСеф україна та «фундацією DEJURE».

За підтримки Міжнародного фонду «відроджен-
ня» участь у конгресі також взяли радник Міжвідом-
чої координаційної ради з питань правосуддя щодо 
неповнолітніх Соломія Старосольська та експерт 
го «фундація DEJURE» Ірина Шиба.   

сучасна юстиція україни           Міжнародне співробітництво
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Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду  
з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256 Цивільного кодексу України).

Позовна давність

незалежна юридична консультація

виділяють два види позовної давності:

загальна позовна давність,  
тривалість якої встановлено у три роки  
(стаття 257 цивільного кодексу України 

(далі – цК України)).

спеціальна позовна давність:  
скорочена або більш тривала порівняно  

із загальною позовною давністю  
(стаття 258 цК України).

о. в. тимченко   
начальник Головного територіального  
управління юстиції у Полтавській області  

dpcoi.c
om.ua



33

бюлетень міністерства юстиції україни

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

2)  про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації. у цьому разі 
позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації  
або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;

3)  про переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права 
купівлі частки у праві спільної часткової власності (стаття 362 Цк україни);

4) у зв’язку з недоліками проданого товару (стаття 681 Цк україни);

5) про розірвання договору дарування (стаття 728 Цк україни);

6) у зв’язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 Цк україни);

7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 Цк україни).

Так, позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:

Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

разом з тим норми статті 259 цК України дозволяють збільшувати  

за домовленістю сторін позовну давність, встановлену законом.  

Договір про збільшення позовної давності  

обов’язково укладається у письмовій формі.

1)  на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених 
законом;

2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;

3)  на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я  
або смертю, крім випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим  
майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, 
включаючи електроенергію;

4)  на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати 
(страхового відшкодування);

5)  на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері  
державного матеріального резерву, стосовно виконання зобов’язань, що випливають  
із Закону україни «про державний матеріальний резерв»;

6)  на вимогу про визнання недійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку  
як об’єкта нерухомого майна та/або його частини, на який поширюється дія Закону україни  
«про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Крім того, в статті 268 цК України перелічено вимоги, на які позовна давність 
не поширюється. Так, позовна давність не поширюється:
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незалежна юридична консультація

Статтею 264 Цивільного кодек-
су україни встановлено, що перебіг 
позовної давності переривається 
вчиненням особою дії, що свідчить 
про визнання нею свого боргу або 
іншого обов’язку.

після переривання перебіг по-
зовної давності починається зано-
во. час, що минув до переривання 
перебігу позовної давності, до но-
вого строку не зараховується.

так,  верховним Судом украї-
ни зроблено висновки, зазна-
чені в  постанові від 8.11.2017 
№  401/6656/12-ц , а  саме : 
«За змістом частини першої стат-
ті 261 Цивільного кодексу украї-
ни перебіг позовної давності 
починається від дня, коли особа 
довідалася або могла довідати-
ся про  порушення свого права 
або про особу, яка його порушила. 
тобто позовна давність застосо-
вується лише за наявності пору-
шеного права особи. 

відповідно до частин першої, 
третьої статті 264 Цивільного 
кодексу україни перебіг позов-
ної давності переривається вчи-
ненням особою дії, що свідчить 
про  визнання нею свого боргу 
або іншого обов’язку; після пере-
ривання перебіг позовної давності 
починається заново.

правила переривання перебігу 
позовної давності застосовуються 
судом незалежно від наявності чи 
відсутності відповідного клопотан-
ня сторін у справі, якщо в останніх 
є докази, що підтверджують факт 
такого переривання. 

до дій, що свідчать про визнан-
ня боргу або іншого обов’язку, мо-
жуть з урахуванням конкретних 
обставин справи належати, зокре-
ма, часткова сплата боржником 
або з його згоди іншою особою ос-
новного боргу та/або сум санкцій.

при цьому якщо виконання 
зобов’язання передбачалося ча-

стинами або у вигляді періодич-
них платежів і боржник вчинив дії, 
що  свідчать про визнання лише 
певної частини (чи періодичного 
платежу), то такі дії не можуть бути 
підставою для переривання пе-
ребігу позовної давності стосовно 
інших (невизнаних) частин платежу. 

вчинення боржником дій з ви-
конання зобов’язання вважається 
таким, що перериває перебіг по-
зовної давності лише за  умови, 
якщо такі дії здійснено самим 
боржником або  за  його згодою 
чи  дорученням уповноваженою 
на це особою.

не можуть вважатися до-
бровільним погашенням боргу, 
що перериває перебіг позовної 
давності, будь-які дії кредитора, 
спрямовані на погашення заборго-
ваності, зокрема, списання коштів 
з рахунків боржника без волеви-
явлення останнього, або без його 
схвалення». 

Отже, цивільне законодавство України встановлює  
для осіб загальну позовну давність для звернення до суду з вимогою про захист 

свого цивільного права або інтересу у три роки, а для окремих видів вимог 
законом встановлюється спеціальна позовна давність:  

скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. 

Сплив позовної давності має такі наслідки:

–  особа, яка виконала зобов’язання після спливу позовної давності, не має права вимагати  
повернення виконаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної  
давності;

–  заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду  
незалежно від спливу позовної давності;

–  позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою  
до винесення ним рішення;

–  сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою  
для відмови у позові.

якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності,  
порушене право підлягає захисту.   dpcoi.c
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Серед багатьох проблем сучас-
ного правового дискурсу одна не 
полишає ні теоретичної, ні прак-
тичної площини – це наше став-
лення, наша оцінка діючого права. 
поряд  зі  звичними категоріями 
«правова свідомість», «правовий 
світогляд», з’являється нагальна 
потреба в освоєнні нових, таких, 
як «правова усвідомленість», «пра-
вова переконаність», «право ва 
обізнаність». усі ці категорії, як і ба-
гато інших в правовій площині, 
свідчать про ті чи інші грані, аспек-
ти, ракурси, загальної проблеми  
«сприйняття права» [1, с. 114-119].  
право відіграє в житті людини ве-
личезну роль: це «фортеця» і «за-
хисник» від утиску з боку держав-
них інституцій, дискримінації з боку 
окремих чиновників, це провідник 
у «простір свободи, безпеки і пра-
восуддя» [2, с. 154]. право – це га-
рантії реалізації прав і  свобод 
в контексті розуміння того, що «дру-
горядних» або «не першого ґатун-
ку» прав людини не буває. отже, все 
вищевикладене спрямоване на те, 

щоб ще раз підкреслити важливість 
нашого свідомого ставлення до 
правових реалій. правосвідомість 
входить у систему суспільної свідо-
мості, є однією з її форм. виступа-
ючи елементом єдиної системи су-
спільної свідомості, правосвідомість 
як особливе структурне утворення, 
з одного боку, підкоряється загаль-
ним для всіх елементів суспільної 
свідомості закономірностям фор-
мування та функціонування, а з ін-
шого – володіє специфікою, що до-
зволяє розглядати її як відносно 
самостійне утворення, яке займає 
особливе місце і  виконує тільки 
їй властиві функції. 

аналіз правосвідомості (право-
вої ідеології), її форм, рівнів, місця 
серед елементів правової системи 
дозволить інтенсифікувати роль 
людини у соціальному середовищі 
[3, с. 8-17].

правосвідомість відображає 
не тільки вже врегульовані норма-
ми права суспільні відносини, а й ті, 
які потребують правової регламен-
тації. правовідносини в якості юри-

дичної форми певних фактичних 
відносин складаються на підставі 
норм права, які самі утворюються 
в результаті втілення в закон волі 
держави. Свідомість відображає 
існуючі норми права, які необхід-
но створити для регулювання тих 
або інших суспільних відносин.

отже, правосвідомість не висту-
пає передумовою створення пра-
вових норм та інститутів, спрямо-
ваних на досягнення мети всього 
суспільства, а відображає поведін-
ку, вчинки учасників суспільних 
відносин, урегульовані нормами 
права, та інші аспекти поведінки, 
що потребують правової оцінки. 
правосвідомість має свою специ-
фіку, яка знаходить вираз в про-
гнозуванні суспільно обов’язкової 
поведінки, обґрунтуванні необ-
хідності встановлення юридичних 
прав та обов’язків учасників су-
спільних відносин [4, с. 354-355] .

правосвідомість за своєю при-
родою – це усвідомлення права, 
це – необхідний засіб створен-
ня та  розвитку законодавства. 
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вона тісно пов’язана із правоза-
конністю: з одного боку, правосві-
домість створює необхідні умови 
для здійснення та  укріплення 
право законності, а з іншого – закон-
ність впливає на розвиток та укрі-
плення правосвідомості. для пра-
вильного застосування норм права 
необхідно правильно зрозуміти цю 
норму, розібратися у фактичних об-
ставинах кожного окремого випад-
ку, зрозуміти ту життєву ситуацію, 
в якій виникло питання застосу-
вання норми права, дати правильну 
оцінку цьому діянню. усе це можли-
во зробити лише за наявності ро-
звинутої правосвідомості в тих осіб, 
які застосовують право. 

правосвідомості як елементу 
правової системи притаманні сьо-
годні такі функції: гносеологічна 
або пізнавальна, функція моде-
лювання, регулювання, виховного 
впливу тощо.

Інші вчені виділяють:
1)  правоутворюючу функцію 

правосвідомості як постійну, ши-
року і відносно самостійну сферу 
право створюючої практики і ак-
тивного прояву в цій сфері право-
свідомості;

2) регулятивну функцію, оскільки 
правосвідомість виступає регулято-
ром поведінки людини відповідно 
до  існуючої системи права і  су-
спільної правосвідомості. поведін-
ка людини є свідомим вольовим 
проявом, тим самим відрізняючись 
від інших дій, що носять, наприклад, 
інстинктивний або рефлекторний 
характер. дія права неможлива без 
активної творчої ролі правосвідо-
мості. поряд із такими елементами 
правового регулювання, як норми 
права, правовідносини, акти реалі-
зації юридичних прав і обов’язків, 
на кожній стадії механізму право-
вого регулювання неминуче функ-
ціонує правосвідомість, тому зазна-
чена функція дозволяє регулювати 
поведінку людей у правовій сфері;

3) правовиховну функцію, яка 
вже містить у  собі елементи ре-
гулятивної функції, тому що про-

цес творення права є ніщо інше, 
як об’єднання за допомогою право-
свідомості необхідності правового 
регулювання суспільних відносин. 
правотворення має кінцеву мету – 
регулювання поведінки людей;

4) функцію розвитку правової 
науки як засобу підвищення нау-
кового керівництва суспільством, 
необхідності теоретичного та прак-
тичного розроблення актуальних 
питань права, правової культури. 

деякі вчені вважають, що най-
важливішою функцією правосвідо-
мості є ідеологічна функція. Її зна-
чення полягає в тому, що предмети 
відображення правосвідомості – 
держава і  право – це  суспільні 
явища, у  яких у  концентрованій 
формі знаходять вираження такі 
глибокі, загальнозначущі соціальні 
процеси, як суспільний поділ праці, 
взаємини особистості і суспільства. 
однак правосвідомість як найваж-
ливіша складова частина входить 
в систему регулювання безпосе-
редньої поведінки людей у пра-
вовій сфері [5, с. 429-432]. право-
свідомість виступає як ідеологічний 
і соціально-психологічний фактор 
функціонування всієї системи пра-
вового регулювання, звідки і ви-
пливає регулятивна функція. вплив 
правосвідомості на соціально- 
правову дійсність не обмежується 
тим, що вона, досягаючи відомого 
ступеня узагальненості, виступає 
як  ідейне джерело норм права. 
на підставі цього можна зробити 
висновок про те, що правосвідо-
мості притаманна функція моде-
лювання, результатом якої є фор-
мування певних моделей (правил) 
поведінки, що оцінюються право-
свідомістю як належні, соціально 
необхідні для успішного розвитку 
суспільних відносин у державі.

оскільки правосвідомість «бере 
участь» у визначенні необхідності 
регулювання тих чи інших соціаль-
них процесів, суспільних відносин 
правом, у  визначенні кола прав 
і обов’язків учасників правовідно-
син, у виборі способу правового 

регулювання та виступає ідейним 
джерелом права, правосвідомість 
здійснює властиву їй нормативно- 
прогностичну функцію.

Слід відмітити, що правосві-
домість – це погляди, ідеї, міркуван-
ня, переконання, ціннісні орієнта-
ції людей, які виражають знання, 
розуміння та усвідомлення необ-
хідності встановлення і функціо-
нування певного правопорядку 
в суспільстві, ставлення до потреб 
людини, що проявляються у формі 
активних вчинків у сфері суспільних 
відносин, як урегульованих норма-
ми права, так і тих, що потребують 
такого регулювання [6, с. 107-121] .

до нашої класифікації також 
слід включити функцію розвитку 
і удосконалення правничої науки 
як засобу підвищення наукового 
управління суспільством, необхід-
ності теоретичного та практичного 
розроблення актуальних питань 
права, правової культури, оскільки 
ця функція входить до структури 
правоутворюючої функції. 

правосвідомість, як і всі форми 
свідомості, має складну соціаль-
ну структуру: правосвідомість ін-
дивідів, груп та суспільства в цілому.

розбіжності за умовами форму-
вання полягають у тому, що право-
свідомість особи опосередкова-
на саме суспільною та груповою 
право свідомістю, на основі яких 
людина складає свої уявлення 
про права та обов’язки, правомір-
ність тощо. при цьому становлення 
індивідуальної правосвідомості 
проходить у конкретних умовах іс-
нування цієї особи. 

Суспільне буття як предмет відо-
браження та об’єкт впливу суспіль-
ної та індивідуальної правосвідо-
мості є  перетином і  взаємо дією 
різноманітних суспільних відносин. 
Сукупність цих відносин знаходить 
своє відображення лише в суспіль-
ній правосвідомості. однак останнє 
відображає лише загальне, що від-
повідає інтересам усього народу 
в цілому, а не окремим його пред-
ставникам. по-іншому формується 
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індивідуальна та групова право-
свідомість. у них відображаються 
окремі сторони суспільного буття, 
ті суспільні відносини, які входять 
до сфери особистого буття. Суспіль-
на правосвідомість, як результат 
розумової діяльності всього наро-
ду, включається в індивідуальну 
та групову правову свідомість лише 
частково. тому зміст індивідуаль-
ної та  групової правосвідомості 
порівняно з суспільною за обсягом 
обмежений. Суттєво різними є обсяг 
та глибина правових знань, які мі-
стяться в індивідуальній, груповій 
та суспільній право свідомості.

оскільки суспільна правосві-
домість є відображенням суспіль-
ного буття, вона виконує особливу 
функцію – допомагає свідомості 
особи перетворити матеріальне 
та ідеальне, зрозуміти правову при-
роду тих явищ, що відбуваються 
в житті суспільства. 

поза свідомістю та діяльністю 
людини неможливий суспільний 
розвиток у  галузі права, а  тому 
вивчення правосвідомості, насам-
перед, вивчення характеру і спря-
мованості поведінки та діяльності 
особи. вивчення поведінки людей, 
їх вчинків у сфері діяльності права 
і  є  вивченням правосвідомості 
людей [7, с. 387-388]. 

у процесі дослідження правосві-
домості необхідно виділяти вчинки 
людей у двох формах: дії, що вже 
вчинені, та дії, які заплановано ре-
алізувати.

дії та вчинки особистості по від-
ношенню до  вимог норм права 
в конкретній ситуації, як відомо, 
поділяють на правомірні та непра-
вомірні. однак для визначення ха-
рактеру та змісту правосвідомості 
цього не достатньо. неправомір-
ну поведінку необхідно поділяти 
ще на випадкову та внутрішньо-
обумовлену [8, с. 55-63].  під випад-
ковою поведінкою розуміємо таку 
поведінку особистості, коли став-
лення до правових явищ та норм 
права загалом носить позитивний 
характер, але поряд із цим особа 

допускає окремі правопорушення 
через незнання закону або оманли-
ве ставлення до вимог норми права. 

внутрішньообумовлена по-
ведінка – це поведінка особистості, 
яка при вчиненні правопорушення 
усвідомлює характер неправомір-
них діянь.

вольовий та оцінювальний 
аспекти правосвідомості дають уяв-
лення про ступінь оволодіння ос-
новними принципами права та на-
явності переконання в необхідності 
дотримання законів [9, с. 34-42]. 

Зміст та характер ставлення 
до права залежать від рівня пра-
вової культури та виражаються ха-
рактером поведінки у сфері права. 
характер ставлення до вимог кон-
кретних норм проявляється у вчин-
ках, які свідчать про знання при-
значення конкретних норм права. 
рівень цих знань залежить від рівня 
розвитку та досконалості всієї си-
стеми нормативно-правових актів, 
у яких відображена соціально-пра-
вова ситуація держави. на підставі 
цих правових актів можна судити 
про рівень розвитку правової куль-
тури всього суспільства, оскільки 
в правових актах відображається 
атмосфера, що панує в тому чи ін-
шому суспільному ладі, суспільних 
відносинах.

походження, логіка розвитку 
і зміст всієї правової дійсності без-
заперечно свідчить про те, що пра-
вові норми і система права в цілому 
є так чи інакше результатом діяль-
ності суб’єктів правосвідомості 
і правотворчості, вирішення ними 
соціальних проблем або подолання 
певних протиріч, чи виявлення по-
треб суспільної практики [10, с. 79]. 
власне, одним з найважливіших 
проявів цього об’єктивного проце-
су і є постійний розвиток і зміни 
правових уявлень, відповідних 
їм  загальнообов’язкових правил 
поведінки, історично конкретних 
правових систем. І, мабуть, тіль-
ки в даному контексті всі правові, 
юридичні явища можуть бути усві-
домлені як прояв правової необхід-

ності і соціальної закономірності, 
як об’єктивно обумовлений атрибут 
суспільного розвитку.

особливість правового засвоєн-
ня дійсності полягає в свідомо- 
вольовому, суб’єктивному характері, 
опосередкованому її змісту. в право-
вій свідомості і в правовому розвит-
ку будь-якого суспільства повинен 
виокремлюватися соціально-суб’єк-
тивний, суб’єктивно-ціннісний і при 
цьому завжди конкретно-історич-
ний підхід. Цей факт беззаперечний, 
незалежно від того, про яке кон-
кретне суспільство, державу і про 
який історичний етап їх існування 
іде мова. Безумовне визначення цієї 
обставини має принципово важли-
ве значення; особливо при вирі-
шенні питання про можливий зміст 
правових норм і про його розвиток.

Зміст правосвідомості і право-
вих норм, що виникають на її ос-
нові, є виразом свого роду синте-
зу і взаємозв’язку різних факторів, 
як об’єктивних, так і суб’єктив-
них, можливо, в деяких випад-
ках і просто випадкових. Іншими 
словами, як з точки зору генезису, 
так  і  в  своєму безпосередньому 
змісті право (перш за все як об’єк-
тивне право) – це явище поліструк-
турне, багатовимірне щодо відо-
бражених у ньому реалій. 

в такий спосіб правова сві-
домість відіграє величезне зна-
чення в  соціалізації людини, 
певних соціумів, прошарків, колек-
тивів, осередків, громадянського 
суспільства.

формування правової свідо-
мості – це процес, від якого зале-
жить і залежатиме здатність само-
стійно оцінювати ті чи інші процеси 
правового розвитку, бути їх актив-
ним учасником, ініціатором «змін 
на краще» з активною громадянсь-
кою позицією. втім зріла «правова 
свідомість» неможлива без серйоз-
них праводержавозмін сьогодення, 
що повинно бути відображеним 
у правовій політиці нашої держа-
ви, правничій освіті та юридичній 
практиці.   
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Правова свідомість: 
роль і значення в процесах праводержавозмін 

н. м. оніщенко 
У запропонованому вигляді розглядаються роль і значення такого феномену  

соціальної дійсності, як правова свідомість, наголос зроблений  
на значенні правової свідомості щодо сприйняття права,  

розуміння його цінності в житті людини та громадянського суспільства.

Ключові слова: правова свідомість, правова обізнаність сприйняття права,  
правові цінності, ціннісний вимір правової свідомості.
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Legal consciousness:  
the role and significance in the processes of lawstatehood

N. M. Onishchenko
In the proposed form, the role and significance of such a phenomenon of social reality as a legal 

consciousness is considered, the emphasis is placed on the meaning of legal consciousness 
regarding the perception of law, the understanding of its value in human life and civil society .
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value measurement of legal consciousness.
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Система органів
судової влади: 
характеристика поняття

удк 340

питання щодо цілісної си-
стеми органів судової влади є 
одним із недостатньо вивчених 
у вітчизняній правовій доктрині.  
натомість проведене дослід-
ження засвідчило надзвичайну 
кількість наукових робіт щодо 
організації саме судової системи 
та різних конфігурацій її функціо-
нування. 

разом з тим можна додатково 
відмітити деякі вузькоспеціалі-
зовані наукові напрацювання, 
які  стосуються функціонування 
окремих органів судової влади, 
зокрема, о. гончаренка, о. крас-
ноборова [5; 14]; управління 
та організації роботи судових ор-
ганів, зокрема, Ю. георгієвського, 
н. литвин, а. Стрижака, л. Сушко 
[4; 16; 26; 29]; а також реаліза-
ції напрямів фінансового, госпо-
дарського, програмного забезпе-
чення судових органів, зокрема, 
н. добровольської, г. кравчука, 
М. Міняйла [7; 13; 18].

у цьому контексті варто зазна-
чити, що наявні дослідження, на 
жаль, не завжди є  результатом 
наукових пошуків найбільш ефек-
тивних системно-структурних під-
ходів щодо організації цілісної 
системи органів судової влади. 
почасти їх опосередковано од-
нією з характерних особливостей 
значної кількості вітчизняних на-
укових робіт, про яку вже зазна-
чалось, а  саме  – переважним 
впливом чинного (на момент про-
ведення дослідження) національ-
ного законодавства.у зв’язку з цим 
«профільні» наукові роботи іноді 
«зведено» до коментування норм 
поточного законодавства. оче-
видно, що з кожними його зміна-
ми втрачається і наукове значен-
ня цих досліджень.

натомість наукова тема сто-
совно структури та оптимальної 
«моделі» системи органів судо-
вої влади є надзвичайно важли-
вою. у першу чергу – для розвит-

ку практики державотворення. 
З цього приводу слушно зазначив 
проф. І. назаров, що наукова не-
визначеність щодо структурного 
складу судової влади аж ніяк не 
сприяє утвердженню її незалеж-
ності та самостійності [20].

Стосовно наявних наукових 
напрацювань щодо цього, варто 
звернути увагу на те, що в сучас-
ній науковій літературі всебічно 
опрацьовано питання щодо таких 
понять, як «система органів судо-
чинства», «система судів», «судова 
система» та інших їх аналогів.

так, М. фоміна запропонувала 
розуміти судову систему як єдину, 
взаємозалежну, ієрархічно побу-
довану сукупність судів у державі 
[30, с. 68]. 

Зазначений підхід підтримано 
і в дослідженні н. квасневської, 
а саме запропоновано такі тер-
міни: судовий орган (установа) – 
це первинна структурна одиниця 
в системі судової влади, включа-

м. с. Булкат  
кандидат юридичних наук,  
начальник відділу претензійно-позовної роботи 
Верховного суду України
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ючи суди, державну судову ад-
міністрацію, вищу кваліфікаційну 
комісію суддів, органи суддівсько-
го самоврядування тощо; судова 
система – зовнішньо та внутріш-
ньо упорядкована, організаційно 
єдина сукупність всіх судів, утво-
рених відповідно до конституції 
та законів україни, на які покла-
даються виключні повноважен-
ня щодо здійснення правосуддя  
[10, с. 112].

також у вітчизняній правовій 
науці зустрічаються підходи щодо 
«розширеного» тлумачення термі-
на «судова система». 

так, професор І .  назаров 
визначив це поняття як систему 
спеціальних державних органів – 
судів, які є носіями судової влади, 
створені для задоволення потре-
би у розгляді та вирішенні вини-
каючих правових спорів, мають 
загальні завдання, принципи ор-
ганізації й діяльності, відповіда-
ють рівню соціально-економічно-
го розвитку суспільства [19, с. 11].

однак, продовжуючи розро-
блення зазначених положень, 
науковець відмітив, що «судова 
влада не повинна асоціювати-
ся лише із  судовою системою, 
а суди – це не єдині органи су-
дової влади. Судова влада здій-
снює не тільки правосуддя, тому 
до її складу мають входити як уся 
судова система й  суддівський 
корпус, так і апарат судів, будин-
ки, в яких суди розміщуються, еле-
менти суб’єктів організаційного 
та ресурсного забезпечення» [20]. 

у зв’язку з цим можна зазна-
чити, що підхід до розуміння 
конкретних матеріальних об’єктів 
(будівель і т. ін.) у контексті еле-
ментів судової системи викликає 
обґрунтовані сумніви і потребує 
подальшого аналізу. питання про 
те, чи може бути конкретний бу-
динок, стіл, стілець і ручка еле-
ментами судової, виконавчої чи 
законодавчої влади, є  вельми 
дискусійним. натомість, серед ла-
конічних розумінь у межах такого 

підходу заслуговує уваги визна-
чення, запропоноване р. куйбі-
дою. науковець визначив судову 
систему як сукупність судів, ор-
ганів та установ, що їх обслуго-
вують [15, с. 6]. 

разом з тим наукова тема сто-
совно «розширеного» розуміння 
судової системи не обмежуєть-
ся вирішенням питання щодо 
«обслуговуючих» елементів . 
так,  в.  андрейцев зазначив, 
що суд виконує свою роль та при-
значення, відправляючи свою 
виключну юрисдикцію (конститу-
ційну тощо) і має чітку конститу-
ційну назву, як уповноваженого 
на здійснення відповідної судової 
влади від імені держави. у той же 
час, на думку вказаного науковця, 
в україні існує «система альтер-
нативного недержавного право-
суддя та судочинства відповідно 
до Закону україни про третейсь-
кі суди» [3, с. 19]. продовжуючи 
тему такого «розширеного» ро-
зуміння поняття судової системи, 
о. хотинська-нор запропонувала 
тлумачення її змісту у широкому 
та вузькому значеннях. у першому 
випадку – це цілісний комплекс 
правових інституцій, в яких дістає 
прояв судова влада, та їх зв’язків. 
у  вузькому значенні, на думку 
зазначеного науковця, йдеться 
не про систему судів із притаман-
ними їй зв’язками та властивостя-
ми, а про систему судових органів 
[32, с. 10].

Слід наголосити, що зазначені 
«розширені» визначення змісту 
поняття «судова система» – як су-
купності різних органів судової 
влади, викликають дискусійні 
запитання. так, терміни «судова 
система», «система судів», воче-
видь, передбачають наукове ві-
дображення саме структури судів, 
органів здійснення правосуддя. 
про це свідчать і мовленнєві зна-
чення слів у наведених термінах, 
і правова природа їх конструкції. 

також очевидно, що усі зазна-
чені поняття є складовими від-

носно змісту терміна «система 
органів судової влади», який 
і має відображати структуру всіх 
органів цієї складової державної 
влади. однак сучасні науковці, 
як правило, «оминають» питання 
щодо тлумачення саме цього по-
няття. такий підхід невиправда-
ний. так, проф. о. Скакун у розділі 
свого підручника «Загальна ха-
рактеристика органів законодав-
чої, виконавчої та судової влади» 
запропонувала два терміни: су-
дова влада – незалежна галузь 
державної влади, що володіє 
виключним правом здійснювати 
правосуддя, ухвалювати рішення 
у процесі судочинства та доводи-
ти їх до виконання; судочинство – 
процесуальна форма здійснення 
правосуддя; установлений зако-
ном порядок розгляду і вирішен-
ня справ судами; правова форма 
реалізації судової влади [24]. 
вочевидь, у зазначеному підході 
окреслено суттєво «звужений» 
підхід до розуміння функціональ-
ності судової влади (а отже, її 
органів) – напрямами щодо здій-
снення правосуддя та виконан-
ня судових рішень. у свою чергу, 
в. кравченко, розглядаючи судову 
владу, зазначив, що однією з най-
важливіших ознак правової дер-
жави є високий статус суду в су-
спільному та державному житті. 
а  «існування самостійної гілки 
судової влади поряд із  законо-
давчою та виконавчою – це не-
обхідний атрибут будь-якої демо-
кратичної держави» [12, с. 372]. 
однак визначення поняття систе-
ми її органів вказаним автором 
також не запропоновано.

очевидно зазначений під-
хід обумовлено «традиційною» 
для відповідних наукових питань 
проблематикою, а саме – підміною 
таких термінів, як «судова влада», 
«судова система», «право суддя» 
тощо. а також продовженням «тра-
диції» радянської правничої науки 
щодо виокремлення «галузей 
або видів державної діяльності».

dpcoi.c
om.ua



№ 06(200)  2018 РОКУ42

думки експертів з права           теорія та історія держави і права

дещо іншим підходом є  ро-
зуміння органів судової влади 
у  контексті  концентрування 
уваги на одній з функцій судової 
влади – здійснення правосуддя. 
так, проф. І. петрухін свого часу 
відзначив: робота з  кадрового 
і матеріально-технічного забезпе-
чення судів не пов’язана безпосе-
редньо зі здійсненням правосуддя 
і не є формою здійснення судової 
влади [27, с. 85]. Згодом цей під-
хід було підтримано правниками 
країн близького зарубіжжя і вико-
ристано для визначення системи 
органів судової влади.

обстоюючи ці положення, нау-
ковці зазначають: організаційною 
формою судової влади виступає 
судова система, до складу якої 
входить сукупність діючих на те-
риторії конкретної держави судів, 
органів управління судовою си-
стемою й  квазісудових установ 
[1, с. 35]. у свою чергу, проф. І. на-
заров справедливо вказав, що за 
такою логікою органи, які  здій-
снюють функції судового забез-
печення, не є органами судової 
влади [20].

Ще одним із варіантів подіб-
ного підходу є акцентування уваги 
на призначенні судової влади 
у розумінні «захисту прав і свобод 
громадян, конституційних основ, 
забезпечення верховенства зако-
ну, викорінення правового нігіліз-
му». прихильники такого підходу 
зосереджують увагу на питаннях 
діяльності судів, яка не може бути 
«підмінена» діяльністю інших ор-
ганів. вони наголошують, що функ-
ціонування судів можна визнати 
ефективним тоді, коли всі судові 
рішення (які  вступили в  закон-
ну силу) будуть виконуватися без 
будь-яких винятків. Згідно з по-
ложеннями цього підходу, саме 
такий результат може свідчити 
про «сформованість самостійної 
судової влади» [2, с. 7]. однак без-
посереднього визначення поняття 
системи її органів у такому підході 
також не запропоновано.

до речі, такі положення підтри-
мано у багатьох спеціалізованих 
дослідженнях. Можливо, їх витоки 
пов’язують з науковими роботами 
проф. г. Єрмошина щодо проблем 
дефініціювання органів судо-
вої влади та органів правосуддя. 
так,  науковцем запропоновано 
два визначення поняття «суд»: як 
орган правосуддя, що є суб’єктом 
процесу, який здійснюють судді – 
носії судової влади; як державна 
установа – це конкретний органі-
заційно відокремлений орган 
судової влади [9]. Зауважимо, 
що  власне дефініції «системи 
органів судової влади» науков-
цем також не  запропоновано. 
крім того, поняття «суд», безпе-
речно, не охоплює змісту термінів 
«органи судової влади» або «си-
стема органів судової влади», 
є їх складовим, похідним. 

І з  цьо го  приводу проф. 
в.  Сердюк свого часу зазначив, 
що  діяльність судової влади 
не  обмежується правосуддям, 
а потребує здійснення також і до-
даткових видів діяльності (для ка-
дрового, інформаційно-аналітич-
ного, наукового забезпечення), 
яку, водночас, не можна ставити 
на  один рівень за  значимістю 
з правосуддям [23, с. 44].

вбачається, що основою ро-
зуміння змісту поняття «органи 
судової влади», «система ор-
ганів судової влади» у значенні 
суду (як органу державної влади) 
у таких випадках є концентрація 
уваги на одній з функцій судової 
влади – здійснення правосуддя. 
вочевидь, причиною такої підмі-
ни понять, крім іншого, є неповне 
розуміння правової природи су-
дової влади як складової держав-
ної влади демократично-правової 
держави.

отже, питання чіткого визна-
чення терміна «система органів 
судової влади» донині залишаєть-
ся відкритим.

однак відзначимо деякі про-
гресивні положення, які  ґрунту-

ються саме на доктрині складових 
державної влади демократично- 
правової держави. так,  надзви-
чайно влучно окреслено напрям 
щодо розуміння цього питан-
ня в. Смородинським. на думку 
науковця, первинним суб’єктом 
судової влади є народ як єдине 
джерело державної влади [25, 
с. 12]. однак, серед інших суб’єктів 
в. Смородинський також визначив 
суд і суддю.

Безперечно, виокремлення 
серед суб’єктів-носіїв судової 
влади народу – суттєвий здобуток 
вітчизняної науки на шляху до ро-
зуміння судової влади як складо-
вої державної влади. як було ар-
гументовано під час дослідження 
функцій судової влади, у кожному 
випадку «набір» функціонального 
«інструментарію» судової влади 
в певні періоди розвитку конкрет-
ної держави може бути уточнений 
саме з огляду на цілі та завдан-
ня, як і   ставить суспільство. 
тому під час формування поняття 
«система органів судової влади» 
концентрування уваги на одній 
з її функцій є недоречним.

отже, наявні розуміння систе-
ми органів судової влади характе-
ризуються певними особливостя-
ми, а саме: недостатня увага до 
тлумачення змісту поняття ціліс-
ної системи органів судової влади. 
натомість опис деяких його скла-
дових; ототожнення із поняттями 
«суд», «органи здійснення право-
суддя»; уподібнення із термінами 
«судова система», «система судо-
вих органів»; розширене тлума-
чення терміна «судова система» 
(як сукупність усіх органів судової 
влади). у той же час встановлено 
потребу у формуванні саме тео-
ретико-правових основ розуміння 
досліджуваного поняття.

З огляду на зазначене, для до-
стовірного обґрунтування змісту 
дефініції «система органів судо-
вої влади» доречним видається 
послідовне виконання наукового 
аналізу деяких аспектів, які ста-
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новлять основу розуміння цього 
питання, а  саме: визначення 
морфологічних розумінь слова 
«система»; окреслення загально-
наукових положень про систему, 
системність, системний аналіз 
у різних сферах; встановлення си-
стемоутворюючих факторів щодо 
державних органів; врахування 
результатів цього дослідження, 
отриманих у  процесі вивчення 
таких понять, як «судова влада», 
«функції судової влади», «прин-
ципи судової влади» тощо.

первинним аспектом під час 
здійснення такого аналізу є мор-
фологічні тлумачення слова «си-
стема». у відповідній довідковій 
літературі зазначено такі її ро-
зуміння: 1) порядок, зумовлений 
правильним, планомірним розта-
шуванням і  взаємним зв’язком 
частин чого-небудь; 2) сукупність 
яких-небудь елементів, одиниць, 
частин, об’єднуваних за спільною 
ознакою, призначенням; 3) будо-
ва, структура, що становить єд-
ність закономірно розташованих 
та функціонуючих частин тощо. 
отже, наведені мовленнєві зна-
чення слова «система» засвідчу-
ють про необхідність її розуміння 
як цілісної однорідної структури, 
що характеризується визначеним 
порядком розташування складо-
вих елементів, які її утворюють.

наступним аспектом у  ро-
зумінні терміна «система» є за-
гальні наукові положення про си-
стему, системність, системний 
аналіз у різних сферах.

так, фахівці із наведених пи-
тань відзначають, що  «наукові 
успіхи» пов’язані саме з тим, на-
скільки структуровано ми під-
ходимо до вирішення проблем, 
а невдачі – викликані відхилен-
нями від системності у процесі 
дослідження [22, с. 8-12].

у зв’язку з наведеним фахів-
цями з питань системного аналізу 
та формування логічно-обґрун-
тованих конструкцій запропо-
новано ряд термінів, які варто 

врахувати під час формування 
поняття «системи органів судо-
вої влади», а саме: вихід системи 
(output), кордон системи (boundary 
of a system), ієрархія (hierarchy), 
система (system), природна си-
стема (natural system) [22, с. 17],  
штучна система (artificial, man-
made system), складна система 
(complex system), соціально орієн-
тована система (socially oriented 
system), структурна схема системи 
(structural scheme) [22, с. 373-375].

З огляду на ці дефініції, від-
значимо характерні особливості, 
найбільш суттєві для розуміння 
змісту поняття «система органів 
судової влади».

Серед «вихідних» загально-
наукових положень щодо по-
няття «системи органів судової 
влади» можна виокремити такі: 
системність елементів судової 
влади (як  складової державної 
влади) є їх невід’ємною характе-
ристикою, як об’єктів державно- 
правової практики; «системою 
цінностей» для формування змі-
сту поняття «система органів су-
дової влади» є положення демо-
кратично-правової теорії поділу 
державної влади та зміст функцій 
судової влади конкретно визна-
ченої держави; система органів 
судової влади є «соціально орієн-
тованою системою»; система ор-
ганів судової влади є «складною 
системою» (вертикальні та гори-
зонтальні зв’язки між елемента-
ми, ускладнена ієрархічна під-
порядкованість тощо); система 
органів судової влади є «штуч-
ною системою» (створена на ос-
нові змісту функцій судової влади 
конкретно визначеної держави); 
системі органів судової влади 
притаманні характеристики «си-
стеми» як загальнонаукового по-
няття: цілісність, відносна відо-
кремленість від навколишнього 
середовища (інших державних 
систем), наявність зв’язків із сере-
довищем, наявність частин і зв’яз-
ків між елементами (структуро-

ваність), підпорядкованість всієї 
організації системи певній меті, 
завданням її створення та функ-
ціонування.

наступним аспектом, на який 
варто звернути увагу у контексті 
дослідження поняття «системи 
органів судової влади», є наукові 
положення про фактори, які впли-
вають на  утворення державних 
органів та їх систем.

так, «перехідними» (від понять 
про систему і системність до по-
ложень про формування системи 
державних органів) є твердження, 
обґрунтовані І. Малафіїк. вони пе-
редбачають дослідження «взає-
мин» елементів системи на декіль-
кох рівнях [17, с. 31]: по-перше, 
це безпосередньо взаємовідно-
сини між  елементами системи, 
у цьому випадку – взаємовідно-
сини між  судовими органами, 
по-друге, це  взаємовідносини 
системи з навколишнім середови-
щем, зі складовими інших систем-
них об’єктів, наприклад, з іншими 
системами органів державної 
влади, по-третє, це взаємовідно-
сини між елементами в підсисте-
мах, наприклад, між різними судо-
вими інстанціями як по вертикалі, 
так і по горизонталі.

отже, врахування відповідного 
комплексу взаємодій з урахуван-
ням зазначених вище загальних 
положень із теорії функціонуван-
ня систем, дозволяє встановити 
всі можливі складові системи 
і  сформувати обґрунтоване ро-
зуміння щодо питання функ-
ціонування як системи загалом, 
так і окремих її елементів.

Стосовно чинників, які  де-
термінують конкретну систему 
державних органів, слід звер-
нути увагу на  такі положення. 
Серед системоутворюючих фак-
торів державних органів науков-
ці виокремлюють такі: географіч-
не розташування, національний 
склад населення, форма дер-
жавного устрою, політичного 
режиму тощо [8, с. 29]. у дослід-
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женні л. наливайко також зазна-
чено, що система органів держа-
ви певним чином визначається 
пануючою у  країні ідеологією, 
політичною доктриною, консти-
туційно-правовою концепцією 
тощо [21].

у цьому контекст і  проф. 
в. чиркін свого часу відзначив, 
що  сукупність різних факторів, 
які впливають на форму системи 
державних органів, обумовлює 
існування трьох моделей систем 
державних органів – централі-
зовано-сегментарної, моноце-
фальної і монотеократичної [33, 
с. 61]. проф. Ю. фрицький зазна-
чив, що в україні існує централі-
зовано-сегментарна система 
державних органів, сутність якої 
виходить із доктрини поділу дер-
жавної влади, наявності системи 
стримувань і противаг, проголо-
шення принципів демократизму 
держави, верховенства права 
тощо [31, с. 169].

так, у вищезгаданому дослід-
женні л. наливайко слушно зау-
важено, що «визначення певної 
сукупності державних органів 
як системи потребує наявності 
таких ознак, як: функціональ-
на (предметна) єдність; єдність 
стратег ічних цілей, завдань 
і  багатоаспектність конкретних 
повноважень; стійкі організа-
ційні (координаційні, ієрархічні, 
субординаційні тощо) відносини 
та зв’язки; діяльність систем (під-
систем) як самостійних утворень 
та інші специфічні риси й особ-
ливості. визначальними ознаками 

є функціональна та організаційна 
єдність органів держави» [21].

Слушно відзначено М. Суховій, 
що  у  вивченні питання інсти-
туалізації судової влади, прин-
ципи її  організації ґрунтуються 
на комплексі зв’язків і відносин, 
що виникають в системі судових 
органів. такі взаємини не тільки 
формують нові якості цієї систе-
ми, а  й  визначають специфічні 
властивості судової влади. вста-
новлення відповідних якостей 
можливе тільки засобом вивчен-
ня структури, функцій та органі-
зації судової влади, які, в  свою 
чергу, невіддільні від «середови-
ща і умов її існування» [28, с. 77].

отже, застосовуючи зазна-
чені положення до розуміння по-
няття «система органів судової 
влади», серед основних факторів, 
що впливають на її формування 
у  кожній конкретній демокра-
тично-правовій державі, можна 
виокремити такі: специфіку істо-
ричних, геополітичних, національ-
них та ментальних особливостей 
функціонування органів судової 
влади у конкретній державі; осо-
бливості форми державного і те-
риторіального устрою; кореговані, 
уточнені розуміння призначен-
ня (мети) держави та державної 
влади, її складових (зокрема, су-
дової влади); уточнені змістов-
ні характеристики взаємодії 
між складовими державної влади; 
специфіку змісту внутрішньої 
взаємодії системи органів судової 
влади (по горизонталі та по вер-
тикалі); особливості предметної 

сфери діяльності кожного з ор-
ганів судової влади.

Ще одним аспектом, необ-
хідним для формування змісту 
поняття система органів судової 
влади, є теоретико-правові ро-
зуміння дефініцій судової влада, 
функції судової влади, система 
функцій судової влади, принципи 
судової влади, система принципів 
судової влади.

при цьому у ході формування 
зазначених дефініцій запропоно-
вано розуміння співвідношення 
дотичних понять у теорії держа-
ви і права – система і структура. 
так, система – це певна організова-
на сукупність однорідних об’єктів, 
понять, явищ. тоді як структура – 
це організаційна характеристика 
системи, що відображає сукупність 
рівнів та зв’язків у ній. виходячи 
з цього, вбачається доречним ро-
зуміти їх як частину та ціле.

таким чином, ґрунтуючись 
на наукових положеннях, отрима-
них у результаті послідовного ви-
конання наукового аналізу, можна 
сформувати теоретико-правові 
основи дефініцій відповідних по-
нять: орган судової влади – струк-
турна одиниця (елемент) в системі 
органів судової влади; система 
органів судової влади – сукупність 
елементів цієї складової держав-
ної влади, що відповідає змісту 
функцій судової влади (функ-
ціональна єдність), ґрунтується 
на відповідній системі принципів 
її організації (стійкі організаційні 
зв’язки) та має відносно відокрем-
лену структуру.   dpcoi.c
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Система органів судової влади:  
характеристика поняття

м. с. Булкат 
У статті представлено результати наукового аналізу щодо поняття системи органів 

судової влади. У ході проведеного дослідження вітчизняної доктрини судової влади 
встановлено, що питання чіткого визначення терміна «система органів судової влади» 

донині залишається відкритим. За результатами проведеного дослідження  
сформовано дефініцію «система органів судової влади»

Ключові слова: судова влада, система, система органів судової влади.
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the system of bodies of judicial power: 
characteristic of the concept

м. S. Bulkat 
The article presents the results of scientific analysis of the notion of the system of bodies  

of the judicial power. In the course of the investigation of the domestic doctrine of the judiciary,  
it was established that the question of a clear definition of the term «system of bodies  

of judicial power» remains open to this day. According to the results of the study,  
the definition of the «system of bodies of judicial power» was formed.

Keywords: judicial power, system, system of bodies of judicial power.
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ЯК складова ПрОцеСУ МОДернІЗАцІї 

в УКрАїнІ: чИЙ ДОСвІД ОБрАТИ?

в. а. трофименко 
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри філософії  

Національного юридичного університету  
імені Ярослава Мудрого 

досить часто виникає питан-
ня: чи  завершилось становлен-
ня україни як  демократичної 
та  правової держави? чи  цей 
процес досі триває? вбачається, 
що правова, демократична дер-
жава починається з громадянина, 
з його усвідомлення себе носієм 
прав та обов’язків. Маючи своєю 
ціллю формування у суспільстві 
правової культури та  правової 
свідомості, сприяння підвищен-
ню рівня знань та поінформова-
ності громадян щодо реалізації 
та  захисту своїх прав, гаранто-
ваних конституцією та законами 
україни у різних сферах життя, 
в україні сформовано значну нор-
мативно-правову базу, якою вре-

гульовано механізми, спрямовані 
на підвищення рівня правового 
виховання наших співвітчизників.

передусім правове вихован-
ня – це процес виховання грома-
дян у дусі поваги до прав і сво-
бод громадян, закону і держави. 
Цей соціальний інститут є одним 
із запобіжників збереження де-
мократичного устрою держави 
та  суспільства. правове вихо-
вання також є профілактичною 
діяльністю з метою запобігання 
зростанню криміногенної ситу-
ації у  країні. тому  актуальність  
досл ідження  проблематики 
право вого виховання завжди 
буде зберігатись для демократич-
ної держави.

ро з р о б л е н і с т ь те м а т и к и 
на сьогодні дуже широка. але різ-
номаніття підходів до правового 
виховання в різних частинах світу, 
країнах відкриває нові аспекти 
дослідження цієї тематики.

Метою нашої статті є спроба 
запропонувати власний націо-
нальний шлях правовиховної 
діяльності держави та громадсь-
кості.

укра їнська  держава   вже 
декілька десятків років продов-
жує своє відродження, крокуючи 
шляхом демократичної країни 
та євроінтеграції. поступово ре-
формування україни починає 
виділяти нові проблеми в цьому 
напрямку. Сьогодні науковці по-

думки експертів з права           теорія та історія держави і права

Д. с. трофименко
головний спеціаліст відділу систематизації 

законодавства, правової роботи та правової освіти 
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чинають бити тривогу: може ви-
никнути ситуація, коли рівень 
правової культури та правосвідо-
мості громадян почне гальмувати 
реформаційні процеси. наша дер-
жава звернула на проблему пра-
вового виховання свою увагу, 
і тому сьогодні на теоретичному 
рівні існує декілька концепцій, 
які  вимальовують лише фунда-
мент цього напрямку державного 
розвитку.

але  сьогодення дозволяє 
сприйняти правовиховний досвід 
країн світу (СШа, країни Захід-
ної Європи, країни Сходу тощо), 
які  вже сформували власні мо-
делі правового виховання. різ-
номанітність підходів у  системі 
правового виховання, розмаїття 
змістовних чинників дозволяють 
створити власний погляд на цю 
проблему. І, перш за все, необхід-
но зрозуміти: якого громадянина 
бажає виховати країна? Зверне-
мось до  існуючого міжнародно-
го досвіду.

правовиховній діяльності 
у СШа приділяється велика увага. 
держава не тільки координує ве-
лику кількість різноманітних не-
державних організацій, а й сама 
бере в них активну учать. усі про-
цеси правового виховання в цій 
країні направлені на формуван-
ня громадянина, який  обізна-
ний у своїх правах і, тим більше, 
обов’язках [1]. культивація стату-
су «платника податків», «добро-
чесного громадянина», існуван-
ня судової системи, спрямованої 
на всебічний і  всеохоплюючий 
захист, приводить до виховання 
громадянина, прив’язаного і за-
лежного, на нашу думку, до дер-
жави. людина розуміє, що сплата 
податків дає їй можливість отри-
мати захист, але при цьому дер-
жава під гаслом захисту громадян 
може робити навіть недемокра-
тичні кроки. 

країни Західної Європи метою 
правового виховання мають фор-
мування автономної активної 

особистості. те, що демократичні 
країни все більше відмовляються 
від втручання в суспільне життя, 
вимагає виховати людину, яка 
здатна самостійно будувати своє 
соціальне буття, робити певні 
вчинки та нести відповідальність. 
всі  правовиховні заходи якраз 
і направлено на формування са-
мостійної, активної особистості, 
не «прив’язаної» до якоїсь кон-
кретної держави. навіть зовнішня 
політика країн ЄС підтверджує це. 
прикладом може слугувати ство-
рення Шенгенської зони.

правове виховання країн ЄС 
та СШа має одну загальну рису – 
воно направлене на формуван-
ня правосвідомості та правової 
культури людини-індивідуаліста. 
якщо звернутись до східних 
країн,то тут бачимо іншу ситуацію.  
правове  виховання цих країн 
орієнтоване на колектив, понят-
тя якого розуміється по-різному, 
що можна побачити на прикладі 
китаю та японії.

виховання в китайській на-
родній республіці не має чіткого 
правового забарвлення. конфу-
ціанство як базис виховної си-
стеми сповідує людинолюбство, 
що вимагає відшукування ком-
промісу, а не створення конфлік-
ту. право для китайців – це остан-
ній засіб вирішення конфліктів, 
проти яких вони виступають, тому 
воно теж розглядається як щось, 
що не відповідає природі. уся си-
стема виховання, зокрема, право-
вого, направлена на формування 
принципу колективізму і «куль-
тури сорому». людині повинно 
бути соромно за скоєне не перед 
собою, а перед іншими, колекти-
вом. таким  колективом у  китаї 
є держава, задля якої повинен іс-
нувати громадянин [2, с. 112-114].

Система виховання в  японії 
теж орієнтується на  колектив, 
але на принципах корпоративіз-
му, тобто кожна людина є членом 
певної «корпорації»: організації, 
установи, підприємства, всередині 

якої діє власний кодекс поведін-
ки, обов’язковий для кожного 
члена. традиційно, таким чином, 
в  японії склався примат таких 
кодексів поведінки над правови-
ми нормами. тому система вихо-
вання спрямовується на молодь, 
яка знаходиться в процесі отри-
мання освіти та ще не є членом 
якогось стабільного колективу  
[2, c. 116-118]. 

виховання громадян у  му-
сульманських країнах базується 
на догматах корану та невеликій 
кількості міжнародних актів ло-
кального значення, які, до речі, 
не мають обов’язкового значення. 
проголошується перевага прав 
мусульман над правами немусуль-
ман. Саме право має персоніфіко-
ваний характер: воно діє лише 
для людей – прибічників ісламу. 
в такому ж сенсі йде виховання 
громадян [3, c. 308-309].

Звертаючись до  українсь-
кої дійсності, необхідно, перш 
за все, відмітити неприйнятність 
мусульманської моделі, де люди-
на та  її  цінність розглядаються 
з позицій причетності до певної 
релігії. Звертаючись до світських 
моделей правового виховання, 
науковці пропонують такі етапи 
правовиховної роботи в україні. 
на першому етапі можливо сприй-
няти елементи правового вихо-
вання східних країн з їхнім прин-
ципом колективізму. український 
народ  можна об’єднати на націо-
нальних, патріотичних, культурних 
засадах. Метою цього етапу є ви-
ховання законослухняної людини, 
яка знає і дотримується законів. 
З подальшим розширенням демо-
кратичних інститутів, зростанням 
рівня правової культури та право-
свідомості громадян реалізуєть-
ся другий етап правовиховної 
діяльності. на цьому етапі дореч-
но використовувати досвід країн 
Західної Європи: формувати авто-
номну активну особистість, здатну 
брати участь у суспільному житті 
і самостійно вирішувати існуючі 
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проблеми соціального та держав-
ного характеру.

реалізуючи ці етапи, важливо 
звернути увагу на  нормативне 
забезпечення правовиховного 
процесу. Сьогодні в україні прохо-
дить процес децентралізації, мета 
якого – передати якомога більше 
повноважень місцевим громадам. 
Звертаючись до  правового ви-
ховання та його мети, варто від-
значити його вплив на такі сфери 
державного існування: національ-
на безпека, внутрішня та зовніш-
ня безпека та  охорона право-
порядку, інформаційна безпека 
тощо. тобто це ті сфери, які є від-
повідальними за цілісність та не-
залежність держави. тому, на нашу 
думку, сьогодні не доречно пе-
редавати управління правовим 
вихованням виключно на місця. 
необхідно оновити низку за-
гальнодержавних нормативно- 
правових актів (концепції, про-
грами, критерії рівня правового 
виховання, його основні напрям-
ки – патріотичне, національне, мо-
лодіжне – тощо). І вже на основі 
цієї нормативної бази регіони 
повинні розробити власну право-
ву базу з проведення правового 
виховання.

однією з  важливих проблем 
правового виховання у нашій дер-
жаві є необхідність його поширен-
ня на всі верстви населення. Зважа-
ючи на економічний стан в україні, 
сьогодні воно поширюється на 
окремі верстви населення та на 
окремі питання, наприклад, необ-
хідність своєчасної сплати податків. 
Ця практика є не зовсім правиль-
ною. За врахування мінімальності 
бюджету правового виховання 
більш доречним було б його на-
правлення на фінансування більш 
загальної проблематики – роз’яс-
нення конституції, прав та свобод 
людини та громадянина, основ дер-
жавного устрою і таке інше. також 
варто відмітити, коли необхідно 
розпочинати процес правовихов-
ного впливу на громадянина.

усі сучасні розвинені країни, 
на які ми сьогодні орієнтуємось, 
починають цей процес з почат-
ком процесу соціалізації люди-
ни. правове виховання фактично 
і є соціалізацією людини. така ін-
теграція проявляє ставлення 
до права у європейських країнах 
та  СШа. в  умовах проведення 
правової реформи таке ставлення 
до право вого виховання є дуже 
доречним у нашій державі.

окреме місце в системі право-
вого виховання займає юридична 
освіта. Звертаючись до неї, голов-
ну увагу необхідно приділити про-
грамі навчання. відомо, що до цієї 
програми включено галузеві пра-
вові навчальні дисципліни (кон-
ституційне право, цивільне право, 
кримінальне право, адміністра-
тивне право тощо), гуманітар-
ні дисципліни загального циклу 
(політологія, соціологія, філосо-
фія, іноземна мова тощо), а також 
дисципліни міжгалузевого харак-
теру (філософія права, соціологія 
права тощо). на нашу думку, якраз 
міжгалузеві навчальні дисципліни 
більшою мірою формують право-
свідомість та  правову культуру 
майбутнього юриста.

у чому недолік викладання 
галузевих правових навчаль-
них дисциплін? головний ухил 
у  викладанні йде до  аналізу 
та  тлумачення галузевих нор-
мативно-правових актів. голов-
ні  моменти: об’єкти та  суб’єкти 
тих чи інших правовідносин, його 
права і обов’язки, відповідальність 
за порушення галузевого законо-
давства. фактично пропагандуєть-
ся ціннісно-нейтральне ставлення 
до правової норми, коли правник 
не замислюється – справедлива 
вона чи ні. готується «прямий» 
право реалізатор.

гуманітарні науки загального 
циклу більшою мірою направлені 
на  формування світогляду сту-
дента як інтелігента. при цьому 
дуже слабо прослідковується 
зв’язок з майбутньою професією 

такої молодої людини. розширю-
ючи загальносвітоглядні еле-
менти особистості, гуманітарні 
науки звертають невелику увагу 
на право свідомість.

Зв’язуючим ланцюгом між 
правовими та  загальними на-
вчальними дисциплінами якраз 
і виступають міжгалузеві. як при-
клад, усі правові навчальні дис-
ципліни оперують терміном 
«права і свободи людини і  гро-
мадянина», але фактично жодна 
правова наука не  дає єдиного 
розуміння цього важливого пра-
вового інституту, витлумачуючи 
його під свої потреби. та ж філо-
софія права є наукою, яка надає 
квінтесенцію розуміння базових 
правових феноменів і цінностей. 
Це чи не єдина наука, яка най-
ближче стоїть до вирішення пи-
тання про єдине універсальне 
розуміння категорії «право». 
жоден студент не може, ви-
вчаючи галузеві правові науки, 
сказати, що ж таке головна пра-
вова цінність – справедливість, 
чому необхідно робити правову 
оцінку, як працюють правові цін-
ності. як наслідок, ні один студент 
не може сказати, в чому цінність 
права! право для нього – це лише 
законодавство, а юрист – лише 
застосовує право! а чи кожна лю-
дина бажає бути лише гвинтиком 
великої обмежуючої чи карної ма-
шини? І тут ми можемо говорити 
про появу ще однієї проблеми.

чи є наша правова система 
справедливою? Суддя обмежений 
у вирішенні справи наявним зако-
нодавством, слідчий «вимушений» 
дотримуватись існуючого проце-
суального законодавства, вчинок 
визнається злочином (правопору-
шенням) лише коли він закріпле-
ний як такий у законі, образа лю-
дини похилого віку не визнається 
державою як злочин… продовжу-
вати перелік можна дуже довго. 
тобто сьогоднішня правова систе-
ма держави «заточена» під юри-
ста, який не  переймається цін-
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ністю права. Йому  незрозумілі 
поняття гуманізму та антропоцен-
тризму… як наслідок, іноді людина 
розглядається як засіб досягнення 
певної практичної мети (отриман-
ня хабара, задоволення владних 
амбіцій тощо), що і є результатом 
низької правової культури та пра-
вової свідомості.

таким чином, система право-
вого виховання не може існува-
ти без всеохоплюючої правової 
реформи. питання виховання 

трансформується у питання вста-
новлення нових напрямків прове-
дення правової реформи.

національна система правово-
го виховання постійно вдоскона-
люється, законодавча база цього 
напрямку суспільної і державної 
роботи розширюється. Сьогодні 
необхідно вже чітко визначитись 
з напрямками та кроками право-
вого виховання. якщо  держава 
не приділить належної уваги цій 
проблематиці, побачимо гірші ре-

зультати, ніж просто низький рівень 
правосвідомості, правової культури 
та правовий нігілізм на загально- 
національному рівні. За умови іс-
нування слабкої правоохоронної 
системи та невеликої довіри до 
неї, що ми сьогодні спостерігає-
мо в  україні, рівень правового 
виховання громадян та повага до 
права може стати межею між ста-
лим суспільством і різноманітними 
формами девіантної неправової 
поведінки, зокрема, злочинності.   
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ПрАвОве вИхОвАннЯ ЯК складова ПрОцеСУ 
МОДернІЗАцІї в УКрАїнІ: чИЙ ДОСвІД ОБрАТИ?

в. а. трофименко, Д. с. трофименко  
статтю присвячено відродженню важливого соціального інституту – інституту 

правового виховання громадян. Незважаючи на важливість та наявну нормативну базу, 
держава лише нещодавно почала систематично впроваджувати його на практиці. 
Інтегрованість України у світову та європейську спільноту дозволяє використати  

вже існуючий досвід інших країн. Автори аналізують іноземний досвід та пропонують  
своє бачення подальшого становлення інституту правового виховання в Україні.

Ключові слова: правове виховання, правова культура,  
правосвідомість, модернізація.

стаття надійшла до редакції: 14.06.2018.

 LeGAL eDucAtiON As A PARt OF tHe MODeRNiZAtiON PROcess  
OF uKRAiNe: WHOse eXPeRieNce tO cHOOse? 

V. A.Trofimenko, D. S. Trofimenko
The article is devoted to the revival of an important social institution – the institution  

of legal education of citizens. Despite the importance and the existing regulatory framework,  
the state just recently began to implement systematically it in practice. Ukraine’s integration into 

the world and European community allows us to use the already existing experience  
of other countries. The authors analyze foreign experience and offer their vision  

for the further formation of the Institute of legal education in Ukraine.

Keywords: legal education, legal culture, legal awareness, modernization.
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нагородження

нагородження
  рУвІн Олександр Григорович  

директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 
ОРДеН «За ЗаСЛУги» І І СтУПеНЯ 

Указ Президента України від 27 червня 2018 року №188/2018  
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»

  ЗАЙцев Дмитро Миколайович   

заступник завідувача відділу лабораторії Київського науково-дослідного інституту  
судових експертиз Міністерства юстиції України 

ОРДеН ДаНиЛа гаЛицьКОгО
Указ Президента України від 27 червня 2018 року №188/2018  

«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

  КрИЛОвСьКИЙ вячеслав Станіславович  

завідувач Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту  
судових експертиз Міністерства юстиції України

ПОчеСНе ЗВаННЯ «ЗаСЛУЖеНиЙ ЮРиСт УКРаЇНи»

Указ Президента України від 27 червня 2018 року №188/2018  
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»

  ЛІщИнА Іван Юрійович  

заступник Міністра юстиції – Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
ПОчеСНе ЗВаННЯ «ЗаСЛУЖеНиЙ ЮРиСт УКРаЇНи» 

Указ Президента України від 27 червня2018 року №188/2018  
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

  СОвА наталія Петрівна  

директор Департаменту персоналу Міністерства юстиції України 
ОРДеН КНЯгиНІ ОЛьги I I I СтУПеНЯ

Указ Президента України від 21 червня 2018 року №175/2018  
«Про відзначення державними нагородами України»
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бюлетень міністерства юстиції україни

Призначення
  Янчук Олег Борисович  

в. о. директора Державної установи «Центр пробації»
наказ МЮУ від 03.04.2018 № 1300/к

  Кузнець Максим Миколайович  

начальник Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 
наказ МЮУ від 26.04.2018 № 1631/к

  Грень Тарас Ярославович  

начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області
наказ від 17.04.2018 № 1489/к

  Сауляк руслан володимирович  

начальник Головного територіального управління юстиції в Одеській області 
наказ від 04.04.2018 № 1334/к

  Тимощук Ольга валеріївна  

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

Головного територіального управління юстиції у Харківській області
наказ від 04.04.2018 № 1336/к

  Купріянова Анастасія Олександрівна   

заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю  
за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального  

управління юстиції у Харківській області
наказ від 04.04.2018 № 1335/к
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призначення       

  Шепіта Олег Григорович  

заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України 
наказ від 18.04.2018 № 1498/к

Інформація надана Департаментом персоналу  
Міністерства юстиції України

  вельцен валентина Сергіївна  

заступник начальника міжрегіонального управління з питань дотримання прав засуджених та осіб,  
узятих під варту Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання  

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
наказ від 05.04.2018 № 1346/к

  Ярмоленко Олександр володимирович  

заступник начальника міжрегіонального управління з питань дотримання прав засуджених та осіб,  
узятих під варту Центрального міжрегіонального управління  

з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
наказ від 18.04.2018 № 1501/к 

  Малахов Олександр Анатолійович  

перший заступник начальника міжрегіонального управління  
Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації  

Міністерства юстиції України 
наказ від 18.04.2018 № 1502/к 

  Малахов Олександр Анатолійович  

в. о.  начальника міжрегіонального управління Південного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

наказ від 18.04.2018 № 1503/к 

Призначення
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бюлетень міністерства юстиції україни

воловик 
Максим Борисович 

Директор Адміністративно-господарського 
департаменту

Шановний Максиме Борисовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо невичерпної енергії,  

плодотворної праці і надійних друзів.

12 червня

Шановна Наталю Валентинівно!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо успіхів і перемог, невтомності і натхнення!

20 червня

Бєлашова
наталя валентинівна

Директор Департаменту 
комунікації, документообігу та контролю 

вітаємо
з Днем народження!

воробйов 
Олексій володимирович

 Директор Департаменту  
державної виконавчої служби

Шановний Олексію Володимировичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо нових здобутків у професійній діяльності,  
міцного здоров’я і процвітання.

29 червняdpcoi.c
om.ua
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З повагою  
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

директора Інституту законодавства Верховної Ради України, доктора юридичних наук,  
професора, член-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України, заслуженого юриста України, 

члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» 

Копиленка Олександра Любимовича
26 червня

вітаємо
Члена наукової ради журналу 

«Бюлетень Міністерства юстиції України» 

з Днем народження!

вітаємо з днем народження       
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бюлетень міністерства юстиції україни

директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України
чижмарь Катерину Іванівну

1 червня

першого заступника Південно-східного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

Сала Дмитра володимировича 
7 червня

 першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
Яцюк наталію василівну

8 червня

в. о. начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
Крикушенка Олександра Георгійовича

9 червня 

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

Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Прилуцьку Марину Олександрівну 
10 червня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
Фірсову Інну володимирівну

15 червня

вітаємо
з Днем народження!

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Предместнікова Олега Гарійовича

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

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Гудзенко Люцину Гарифівну 
24 червня

 першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області
Івановського віктора віталійовича

23 червня 

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

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

Пятницького Андрія васильовича
21 червня

вітаємо
з Днем народження!

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

начальника Північно-східного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

романова Георгія владиславовича
29 червня 

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

хому Миколу васильовича
17 червня

вітаємо з днем народження       
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бюлетень міністерства юстиції україни

заступника начальника управління стратегічного планування та фінансів – 
начальника фінансового відділу Координаційного центру з надання правової допомоги

Кострибу наталію Іванівну
2 червня

 начальника відділу публікацій Координаційного центру з надання правової допомоги
Козирєву Фаїну володимирівну

6 червня

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

Калюжну Барбару володимирівну
11 червня

директора Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Дутчака василя володимировича 

10 червня 

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

Бузиля володимира Аврамовича
10 червня 

вітаємо
з Днем народження наших колег!

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

харенко вікторію вікторівну
13 червняdpcoi.c
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начальника організаційного відділу управління «Львівська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна 
платформа» Координаційного центру з надання правової допомоги

Канатаєва Тімура Абібуллайовича
17 червня 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області
 Овдіюка василя Петровича

18 червня

заступника директора Другого львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Стефак Уляну Йосипівну

19 червня 

директора Першого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

Бородіну Ольгу Йосипівну
30 червня 

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

росоловського ростислава Михайловича
23 червня 

вітаємо
з Днем народження наших колег!

З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

вітаємо з днем народження       
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бюлетень міністерства юстиції україни

  наказ від 08.05.2018 № 1468/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 24 березня 2017 року № 954/5
Дата та номер державної реєстрації 21.05.2018 № 614/32006

  наказ від 29.05.2018 № 1646/5  

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю  
в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях,  

що належать до сфери його управління
Дата та номер державної реєстрації 04.06.2018 № 660/32112

  наказ від 31.05.2018 № 1676/5  

Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію  
до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації та Порядку скасування рішення  

про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру
Дата та номер державної реєстрації 31.05.2018 № 648/32100

ПереЛІК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України,  
виданих у травні 2018 року

Управління систематизації законодавства  
та координації правової роботи  

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

om.ua
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наукові статті повинні відповідати постанові президії вищої атестаційної комісії україни № 7–05/1 від 15 січня 
2003 року «про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків вак україни» (зі змінами і доповненнями).

Загальні вимоги до структури наукових статей:
••  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
••  аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і, на які спирається 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
••  формування цілей статті (постановка завдання);
••  виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
••  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
вимоги до оформлення тексту наукових статей:
••  обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах 

10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
••  у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, 

почесне звання, посада та місце роботи автора;
••  нижче – код унівесальної десяткової класифікації (удк статті);
••  нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напів жирним шрифтом;
••  посилання на використані джерела здійснюється у квадра тних дужках із зазначенням номера джерела  

та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26]. назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті  
(розділ «Список використаних джерел»);

••  у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, 
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видав-
ництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мо-
вами. анотації розміщуються після списку використаних джерел та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я,  
по батькові автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування 
на сайті видання).

вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
••  роздрукований примірник наукової статті, підписаний на кожній сторінці автором;
••  електронний варіант статті;
••  електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см,  

300 крапок на дюйм;
••  довідку про автора (співавторів) в електронному і друкованому вигляді, зразок якої розміщений на нашому сайті;
••  якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з прото-

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

вого відділу або доктора наук з відповідної спеціальності.
••  з 1 вересня 2016 р. скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті – 540 грн за 10 сторінок 

(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про передплату на журнал 
(1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).

••  з 25 травня 2018 року за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку.
матеріали: стаття; довідка про автора надсилають ся поштою, а їх електронні варіанти на адресу:  

bulleten@dpcoi.com.ua
назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов фото – jpeg; Іванов до відка – doc).
редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхи-

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

адреса: м. Київ, вул. Євгена сверстюка, 15, к. 801. офіційний сайт: http://pravinform.gov.ua
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