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Юридична практика, що склалася, часто рухається в бік, протилежний задуму законодавця, зокрема, 
втіленого в Конституції України. На сьогодні в юридичній науці навіть постала теоретична проблема 

під назвою «конституціоналізація правопорядку», тобто приведення існуючих правовідносин 
у відповідність до Конституції України. Це серйозна комплексна проблема, яка потребує своєї уваги 

як з боку законодавця, так і з боку правозастосовувачів.

Принцип правозаконності
в контексті прав людини:

сучасні вимоги

У першому випадку мова йде 
про поточну законотворчу діяль-
ність Верховної Ради України, 
де, на жаль, не поодинокими є си-
туації, коли закони, що прийма-
ються, не відповідають Конституції 
України. Про це, наприклад, свід-
чить практика роботи Конститу-
ційного Суду України. Але багато 
недоліків законотворчої роботи 
виявляється поза межами юрис-
дикційної діяльності Конституцій-
ного Суду.

Так , зокрема , прогресивні 
норми Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» щодо об-
рання суддів вищих судів Украї-
ни за допомогою механізмів 

О. Л. Богініч
кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник
Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України

самовисування самих претендентів 
з числа висококваліфікованих 
спеціалістів різних галузей права 
(як практиків, так і науковців) 
через ретельний аналіз їх компе-
тентностей та моральних якостей 
із залученням громадськості були 
знівельовані положеннями щодо 
участі у такому конкурсі лише тих 
претендентів, що мають науковий 
ступінь, отриманий у вищих учбо-
вих закладах. Зрозуміло, що цей 
факт був дискримінацією науков-
ців, які отримали науковий ступінь 
поза межами таких закладів, на-
приклад, в установах Національної 
академії наук України. З точки зору 
принципу верховенства права, як 

провідного принципу Конституції 
України зазначене було порушен-
ням принципу рівності – рівності у 
правах (ст. 24 Конституції України). 

Вказаний недолік був пізні-
ше виправлений законодавцем, 
але «завдяки» вищезазначеним 
дефектним нормам велика кіль-
кість гідних претендентів на по-
саду суддів Верховного Суду була 
неправомірно зменшена, що без 
сумніву завдало шкоду якісному 
складу майбутнього суддівського 
корпусу. Така ціна браку в законо-
давчій роботі.

Але нормотворча практика 
центральних органів виконавчої 
влади – міністерств та відомств – 
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бюлетень міністерства юстиції україни

дає набагато більше прикладів 
дефектних актів, що суперечать 
Конституції. Прикладом, що ілю-
струє цю тезу, на нашу думку, 
є «Методика визначення обсягу 
та вартості електричної енергії, 
не облікованої внаслідок пору-
шення споживачами правил кори-
стування елект ричною енергією», 
затвердженою постановою НКРЕ 
від 4.05.2006 р. №562. 

Так, зокрема, відповідно до 
останньої, у разі виявлення у спо-
живача порушень, пов’язаних з са-
мовільним підключенням його 
електроустановок до електроме-
режі, добовий обсяг споживання 
електричної енергії через дроти, 
якими здійснено самовільне під-
ключення або підключення поза 
приладом обліку, визначається за 
певною формулою. У свою чергу, 
час використання самовільно-
го підключення протягом доби 
приймається рівним 8 годинам 
(п . 3.5 Методики) . Очевидно , 
що останній припис щодо при-
йняття за основу нарахування вар-
тості необлікованої електричної 
енергії її використання протягом 
8 годин на добу передбачає випад-
ки експлуатації електроприладів 
в умовах постійного проживання 
в міських квартирах або будинках, 
але не відповідає правовідноси-
нам щодо тимчасової експлуатації 
влітку дачних будинків при наяв-
ності постійного житла в містах. 

Інакше кажучи , в першому 
випадку – експлуатації житла 
в умовах постійного проживання 
в містах– зазначений припис пев-
ною мірою можна ідентифікувати 
як такий, що відповідає засадам 
справедливості та пропорційності 
покарання скоєному правопору-
шенню (три години користування 
електроенергією до роботи та п’ять 
годин– після). У другому випадку– 
тимчасового (сезонного) та корот-
кочасного проживання в будинку 
на дачній ділянці– останній одно-
значно буде порушувати засади 
справедливості, яка, як відомо, 

є метою права, і яка, зокрема, зна-
ходить свою конкретизацію через 
фіксацію у Конституції України 
принципу верховенства права 
та визнання України правовою 
державою. 

Зокрема, йдеться про гарантії 
здійснення права власності, які 
не можуть бути порушені шляхом 
її конфіскації без відповідного 
рішення суду у випадках, обсязі 
та порядку, встановлених законом, 
а не підзаконним актом. Правовий 
казус, який регулює вищезазначе-
на Методика, якраз і уособлює таку 
конфіскацію приватного майна 
(грошових коштів) на підставі при-
писів підзаконного акта.

У таких ситуаціях повинні сказа-
ти своє слово судові органи, тобто 
правозастосовувачі, які у випадку 
подання відповідних позовів по-
винні приймати рішення, виходя-
чи з конституційної вимоги ст. 129 
Конституції України та приписів 
ст. 2 Закону України «Про судоу-
стрій та статус суддів» – здійсню-
вати правосуддя на засадах верхо-
венства права.

На жаль, судова практика Украї-
ни не містить прикладів широкого 
використання цього принципу 
при здійсненні правосуддя. Біль-
шість суддів при винесенні рішень 
застосовують принцип законності, 
тобто послуговуються, у першу 
чергу, нормами законів та під-
законних актів, а не Конституції 
України, де зафіксований принцип 
верховенства права.

Це суттєва проблема правоза-
стосування в Україні. З проголо-
шенням України правовою дер-
жавою, де у якості засадничого 

визнаний принцип верховенства 
права (ст. 8 Конституції), принцип 
законності, з нашої точки зору, по-
винен бути замінений на принцип 
правозаконності.

Дійсно, за часів радянської 
влади принцип законності зай-
мав чільне місце в роботі органів 
держави, хоча його сутнісне «на-
вантаження», безумовно, спотво-
рювалося за умов, що є достат-
ньо відомими. Натомість, його 
обмеженість наочно себе вия-
вила в нових умовах існування 
України на засадах незалежності. 
При дефектності багатьох зако-
нодавчих актів, з точки зору їх не-
відповідності Конституції України, 
колізійності та наявності прога-
лин, його застосування не могло 
забезпечити реалізацію принци-
пу правозаконності, який ґрун-
тується на принципі верховенства 
права. Останній, як відомо, поля-
гає у визнанні людини найвищою 
соціальною цінністю, реалізацію 
прав якої покликана гарантувати 
держава, що, зокрема, знайшло 
своє відображення у ст. 3 Консти-
туції України, де утвер дження і за-
безпечення прав і свобод людини 
визнано її головним обов’язком.

Отже, на порядку денному пи-
тання зміни принципу законності на 
принцип правозаконності, тобто під-
порядкування як усіх нормативно -
правових актів, так і конкретних 
дій посадовців Конституції України. 
Не дивлячись на його формальне 
закріплення в Конституції держави 
(ст. 8), практичне його застосування 
дуже часто нівелюється поточною 
правотворчою діяльністю парла-
менту України та правозастосов-
ною практикою органів державної 
виконавчої влади та судових ор-
ганів. Слід сказати, що лише у ли-
стопаді 1996 р. Пленумом Верхов-
ного Суду України була прийнята 
постанова № 9 «Про застосування 
Конституції України при здійснен-
ні правосуддя». На жаль, наскільки 
нам відомо, відтоді жоден вищий 
спеціалізований суд країни (Вищий 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЗОБОВ’ЯЗУЄ 
ДЕРЖАВУ БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ 

ПЕРЕД ОСОБОЮ ЗА СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ,
У ПЕРШУ ЧЕРГУ, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ 
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПРАВ. 
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адміністративний суд України, 
Вищий господарський суд України, 
Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних і криміналь-
них справ) більше не звертався до 
розгляду питань реалізації принци-
пу верховенства права в діяльності 
підпорядкованих ланок судової си-
стеми. А тому питання верховенства 
права в рішенні конкретних судів 
дуже часто ігноруються, приносячи 
його в жертву принципу законності.

Під останнім, як зазначалося 
вище, розуміється практика судів, 
коли останні при прийнятті рішен-
ня здебільшого керуються при-
писами законів, навіть якщо вони 
суперечать Конституції України. 
Зазначене відбувається не див-
лячись на закріплення в більшості 
процесуальних кодексів України 
посилання на Конституцію при 
прийнятті судових рішень (ст. 8 
Цивільного процесуального ко-
дексу України, ст. 4 Господарського 
процесуального кодексу України, 
ст. 9 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, ст. 9 Кодек-
су адміністративного судочинства 
України (далі – КАСУ). На жаль, 
з невідомих причин суддям важко 
керуватися нормами чинної Кон-
ституції, а не положеннями за-
конів, коли вони їм суперечать.

З нашої точки зору, однією 
з причин цього становища, зо-
крема, у площині застосування 
Кодексу адміністративного судо-
чинства України, є некоректне 
формулювання ч. 5 ст. 8 цього ко-
дексу, яка зобов’язує суд у разі ви-
никнення під час розгляду справи 
сумніву щодо відповідності зако-
ну чи іншого правового акта Кон-
ституції України, вирішення пи-
тання про конституційність якого 
належить до юрисдикції Консти-
туційного Суду України, зверта-
тися до Верховного Суду України 
для вирішення питання стосовно 
внесення до Конституційного Суду 
України подання щодо конститу-
ційності закону чи іншого право-
вого акта. 

Дійсно, вирішення питання 
про конституційність того чи ін-
шого закону належить до ком-
петенції Конституційного Суду 
України, але згідно зі ст. 8 Кон-
ституції України вона має най-
вищу юридичну силу. А тому при 
виявленні суперечності, колізії 
у конституц ійних  приписах 
та приписах законів судді мають 
право та зобов’язані застосову-
вати норми Конституції, а не за-
конів. Зокрема, такий обов’язок 
суддів закріплений ст. 6 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів»: суди здійснюють право-
суддя на основі Конституції і за-
конів України та на засадах вер-
ховенства права. Інакше кажучи, 
їм не обов’язково визнавати ту чи 
іншу норму закону неконституцій-
ною, бо це складає виключну ком-
петенцію Конституційного Суду 
України, проте при вирішенні кон-
кретного казусу пріоритет у засто-
суванні беззаперечно має норма 
закону вищої юридичної сили – 
Конституції. При цьому правовим 
підґрунтям такого рішення буде 
виступати ст. 3 Конституції Украї-
ни, яка визнає людину, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпеку найвищою 
соціальною цінністю.

Важливим механізмом реаліза-
ції принципу верховенства права, 
тобто дотримання прав громадян 
при їх спорах з державними ор-
ганами, виступає діяльність адмі-
ністративних судів. Саме остан-
ні, згідно зі ст. 2 КАСУ, покликані 
здійснювати захист прав, свобод 
та інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин від по-
рушень з боку органів державної 
влади, органів місцевого самовря-
дування, їхніх посадових і службо-
вих осіб. Але й тут існують проблеми 
правозастосування, пов’язані насам-
перед з неправильним розумінням 
ролі суду у захисті прав громадян.

Йдеться про судову практику 
в адміністративних справах, коли 

громадянин позивається проти 
органу держави, який, на його по-
гляд, повинен здійснити на його 
користь певну дію. Досить по-
ширеними є рішення судів з цих 
питань, коли вони, задовольня-
ючи по суті позов громадянина 
проти державного органу, разом 
з тим не зобов’язують останній 
вчинити певні дії на його користь, 
посилаючись при цьому на дис-
креційні повноваження органу, 
зміст яких той і оскаржує. Зазна-
чене, з нашої точки зору, є не-
правомірним, оскільки внаслідок 
цього громадянин двічі потерпає 
від «діяльності» державних ор-
ганів: спочатку їх незаконних дій, 
а потім – «законного» рішення 
адміністративного суду. До речі, 
Європейський суд з прав людини 
в більшості аналогічних спорів 
стає на сторону саме громадяни-
на, а не органу держави.

Останній, взятий суто формаль-
но, без врахування правових засад 
Конституції України, яка визнає 
людину, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпе-
ку найвищою соціальною цінністю, 
а метою існування держави визна-
чає утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини, виконує ін-
коли деструктивну роль. 

Отже, правомірним є висновок, 
що без заміни принципу закон-
ності на принцип правозаконності 
як основну рушійну силу діяльності 
державних органів складно розра-
ховувати на забезпечення консти-
туційних прав громадян.   

ТАКИМ ЧИНОМ, ОЧЕВИДНОЮ, 
З НАШОЇ ТОЧКИ ЗОРУ,

Є НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
У ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ 

ЯК ЩОДО КОМПЕТЕНЦІЇ 
АДМІ НІСТРАТИВНИХ СУДІВ,

ТАК І ЩОДО ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ. 
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Павло Петренко
відкрив у Києві «Сквер закоханих» 

У травні Міністр юстиції вручив свідоцтва про шлюб першій родині, яка одружилася на новій локації. 
«Сквер закоханих» з’явився поруч з відділом реєстрації актів цивільного стану Дарницького району столиці.

«Це перша нова лока-
ція під відкритим небом. 
Її створення є спільною 
ініціативою місцевої гро-
мади , місцевої  влади 
і Міністерства юстиції. Я пе-
реконаний, що «Сквер за-
коханих» має стати одним 
із символів Києва, де буде 
створено багато українсь-
ких сімей»,– додав Міністр 
юстиції. При цьому він 
зазначив, що повне за-
вершення облаштування скверу завершиться в липні. 
Тоді всі бажаючі зможуть взяти тут шлюб. Міністр 
юстиції провів у сквері першу виїзну церемонію 
та вручив перші спільні документи подружжю Миколи 
та Олександри Климашів.

«Бажаю щасливо прожити це життя разом та наро-
дити купу діточок. Ми так само готові без бюрократії 
та черг видавати молодим свідоцтва про народжен-
ня. Кохайтеся, одружуйтеся, народжуйте! А про па-
пери подбає Мін’юст!», – побажав молодятам Павло 
Петренко. Він поінформував присутніх, що Міністер-
ство юстиції вже кілька років прибирає всі бюрокра-
тичні процедури в сферах, які стосуються кожного 

українця : народження , 
укладення шлюбу, реєстра-
ція бізнесу чи нерухомості.

«Тільки за минулий рік 
понад 8 тисяч українських 
пар скористалися нашою 
послугою «Шлюб за добу». 
Це сервіс, який дає мож-
ливість створити сім’ю 
без бюрократії за новою 
спрощеною процедурою. 
На сьогоднішній день 
35 міст України, почи-

наючи від прифронтових міст Донбасу і закінчуючи 
селищами на Закарпатті, долучилися до цього проекту. 
Понад 8 тисяч пар одружилися без бюрократії і радян-
ської тяганини, яка були символом весілля за старими 
стандартами», – наголосив очільник Мін’юсту.

За словами начальника  Головного територіаль-
ного управління юстиції у Києві Станіслава Куценка, 
Дарницький відділ державної реєстрації актів цивіль-
ного стану має стати новим лівобережним центром 
реєстрації шлюбів у Києві. «Вірю, що понад мільйон 
осіб, які проживають на лівому березі, активно ко-
ристуватимуться цим сервісом», – зазначив керівник 
столичної юстиції.   

«ДЛЯ МЕНЕ ВЕЛИКА ЧЕСТЬ, 
ЩО СЬОГОДНІ СПІЛЬНО З МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ 
МИ ВІДКРИВАЄМО «СКВЕР ЗАКОХАНИХ». 

МИ ВІДХОДИМО ВІД РАДЯНСЬКОЇ БЮРОКРАТІЇ 
І ПЕРЕХОДИМО ДО НОВИХ ПРОЦЕДУР, 

ЯКІ ДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ КОМФОРТНИМИ ПОСЛУГАМИ 

КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ», – 
ЗАЗНАЧИВ ОЧІЛЬНИК МІН’ЮСТУ.

‘‘‘‘
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До 20-річчя 
Дня науки в Україні

16 травня ц. р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбулася щорічна 
Міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні засади». 

На заході були присутні представники різних правових галузей і спрямувань, в першу чергу,
ті, хто є активними учасниками правотворення.

Також до висту-
пів долучилися ві-
дом і  н а у ко вц і : 
Олександр Петри-
шин , Олександр 
Копиленко, Анато-
лій Селіванов, На-
талія  Кузнєцова , 
Наталія Оніщенко 
та  багато  інших . 
Анатолій  Селіва-
нов  анал і з у вав 

З ВІТАЛЬНИМ СЛОВОМ ВИСТУПИВ ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ, 
АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ ЮРІЙ ШЕМШУЧЕНКО.

допустимість об-
м еж е н н я  п р а в 
і свобод людини 
при застосуванні 
у конституційному 
правосудді прин-
ципів справедли-
вості  та  співмір-
ності. Наталія Куз-
нєцова  говорила 
про поглиблення 
приватно-правових 

засад у правовому 
регулюванні суспі-
льних  в ідносин 
як прояв людино-
центризму. Наталія 
Он іщен ко  ро з -
глядала  правову 
аналітику: сутнісні 
п ідходи , реал і ї , 
розвиток на пер-
спективу. У висту-
пах багатьох пра-

вознавців йшлося 
про концепт лю-
диноцентризму в 
конституційно-пра-
вов і й  док трин і 
України.

Також відбула-
ся зустріч дирек-
тора  Державно -
го  підприємства 
«Українська пра-
вова інформація» 

В ’ячеслава Лема-
нинця  з  дирек-
тором  Інституту 
держави  і  права 
ім . В . М . Корець-
кого НАН України 
Юрієм Шемшучен-
ком, під час якої був 
проведений кон-
структивний  діа-
лог про подальшу 
співпрацю.   
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Захід проводився серед вищих 
навчальних закладів України 
та мав на меті формування нової 
генерації працівників у соціальній 
і правовій сферах діяльності, по-
шуках нових шляхів співпраці між 
інституціями органів державної 
влади і громадянського суспіль-
ства. Було більше 300 учасників, 
з яких 9 докторів наук та 30 кан-
дидатів наук в галузі права, пси-
хології, педагогіки, державного 
управління.

Науково-практична частина 
форуму передбачала проведення 
конференції «Суспільство, право, 
психологія та педагогіка: поступ 
у майбутнє» з виданням збірника 
матеріалів, а спортивно-ерудицій-
на частина– проведення змагання 
з міні-футболу, а також інтелекту-
альних конкурсів для визначення 
найбільш ерудованої команди. 
Активну участь у підготовці на-
укових доповідей взяли пред-
ставники Київського національ-

ного університету імені Тараса
Шевченка.

У форумі взяли участь команди 
з 10 вищих навчальних закладів 
України. В ерудиційній частині – 
це команди з факультету №2 На-
ціональної академії внутрішніх 
справ, Київської Трьохсвятитель-
ської духовної семінарії УГКЦ, 
Національного  педагогічного 
університету ім. М. П. Драгомано-
ва, Івано-Франківського універ-
ситету права імені короля Данила 

«STUDIO ВЕСНА 2017»
21квітня цього року на базі Міністерства юстиції України 

було проведено міжнародний курсантсько-студентський форум «STUDIO  ВЕСНА 2017».
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Галицького, Дніпропетровського 
державного університету внутріш-
ніх справ, Національної академії 
Служби безпеки України, Інституту 
кримінально-виконавчої служби. 

У спортивній частині, окрім 
зазначених команд, до роботи 
форуму долучилися коледж при 
Київському інституті інтелектуаль-
ної власності та права Національ-
ного університету «Одеська юри-
дична академія», Національний 
університет оборони України імені 
Івана Черняховського, а також 
представники установ виконання 
покарань та навчальних закладів 
Чеської Республіки, Республіки 
Польща, Фінляндії.

Науковий захід відкрив на-
чальник Інституту кримінально-
виконавчої служби, доктор юри-
дичних наук, заслужений діяч 
науки і техніки України Євген 
Бараш. Від імені Міністерства 
юстиції України учасників фору-
му привітав заступник Міністра 

юстиції України Денис Чернишов. 
До вітальних слів долучилися 
Сімон Міхайлідіс – заступник ге-
нерального директора Служби 
ув’язнення з питань освіти і про-
фесійної підготовки, Чехія; пол-
ковник Францішек Влах – дирек-
тор Академії служби ув’язнення, 
Чехія; Соня Куртен-Вартіо – кан-
дидат суспільно-політичних наук 
шведського лінгвістичного універ-
ситету у Фінляндії, колишній член 
ЄКПТ, екс-заступник директора 
в’язниці Баша, Фінляндія; Наталія 
Кузнєцова – академік-секретар 
відділення цивільно-правових 
наук НАПрН України, доктор юри-
дичних наук, професор, академік 
НАПрН України; Наталія Оніщен-
ко – завідувач відділом теорії 
держави і права Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист 
України, академік НАПрН України; 
Олександр Ярмиш – завідувач 

сектору Інституту законодавства 
Верховної Ради України , док-
тор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН Украї-
ни; Дмитро Журавльов – перший 
заступник директора Інституту 
права та післядипломної освіти 
Міністерства юстиції України, док-
тор юридичних наук, доцент; Геор-
гій Попов– проректор Національ-
ної академії прокуратури України.

У змаганнях спортивної части-
ни форуму І місце здобула коман-
да Інституту кримінально-вико-
навчої служби, ІІ місце – команда 
факультету №2 Національної ака-
демії внутрішніх справ, ІІІ місце – 
команда  Дніпропетровського 
університету внутрішніх справ.

В ерудиційній частині фору-
му призові місці вибороли такі 
команди: І місце з мінімальним 
розривом балів поділили коман-
ди Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгомано-
ва, Національної академії Служ-
би безпеки України та Інституту 
кримінально-виконавчої служби; 
ІІ місце вибороли команди факуль-
тету №2 Національної академії 
внутрішніх справ та Дніпропе-
тровського університету внутріш-
ніх справ; ІІІ місце посіла команда 
Київської Трьохсвятительської ду-
ховної семінарії УГКЦ.   

Кубки та дипломи переможців урочисто вручили 
заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов, 
голова комісії з ліквідації ДПтС України Сергій Тюлєнєв 

і начальник Інституту кримінально-виконавчої служби Євген Бараш. 

Матеріали наукових досліджень учасників було видано у збірнику форуму. 

РОБОТА ФОРУМУ 
БУЛА НАСИЧЕНОЮ ТА ЦІКАВОЮ. 

КОМАНДИ ПОКАЗАЛИ 
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ. 
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Пропонуємо Вашій увазі інтерв’ю з директором 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
у м. Києві Оксаною Василякою.  

«Сьогодні в Україні
діє близько 100 центрів,які забезпечують 

правову допомогу в цивільних
і адміністративних справах», –

Оксана Василяка

Система безоплатної правової допомоги 
постійно змінюється і розвивається, 
тож які останні зміни у законодавстві 
Ви можете відзначити?

Хотілося б зазначити, що останні законодавчі зміни 
є дуже концептуальними для нас, адже вони розширю-
ють можливості доступу до безоплатної правової допо-
моги найбільш вразливих категорій громадян. У першу 
чергу, малозабезпечених, адже відтепер до центрів 
можуть звертатися ті, хто отримує допомогу або дохід 

3200 гривень. Раніше діяли законодавчі положення, 
які визначали розмір доходу у 1600 гривень, тобто 
кількість громадян, які не можуть самостійно оплатити 
правові послуги, але потребують їх– значно збільши-
лась. У другу чергу, розширено можливість звернен-
ня до центрів учасників АТО. Донедавна лише тих, 
які мають відповідні посвідчення, тобто підтверджений 
документальний статус, а відтепер– кожен, хто бажає 
отримати такі документи або відповідні довідки 
і не лише з питань їх соціального захисту, а з будь -
яких правових питань, які у них виникають. Окрім того, 
надано можливість отримання правової допомоги вну-
трішньо переміщеним особам не лише з питань визна-
чення соціальних гарантій чи пільг, а й для отримання 
відповідного статусу.

Також я хотіла відмітити, що розширена мере-
жа точок доступу до безоплатної правової допомо-
ги, адже на сьогодні в Україні діє близько 100 цен-
трів, які забезпечують правову допомогу в цивільних 
і адмініст ративних справах. А з вересня 2016 року і до-
тепер відкрито більше 400 бюро правової допомоги 
у віддалених куточках України для того, щоб кожна лю-
дина могла отримати як первинну консультацію з будь-
якого правового питання, так і доступ до вторинної пра-
вової допомоги (тобто представництва інте ресів у суді).

Чим особливий підхід у визначенні 
статусу малозабезпеченості?

Щодо малозабезпеченості, з розширенням досту-
пу до безоплатної правової допомоги змінено підхід 
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у визначенні такого критерію. Раніше за основу брався 
дохід всієї сім’ї заявника, а це інколи значно звужувало 
обсяг прав людини, що зверталась до центру. Напри-
клад, це могла бути жінка, яка хоче розлучитися з чо-
ловіком, але матеріально від нього залежить, або люди-
на похилого віку, яка має так само фінансову залежність 
від осіб, які її утримують. Відтепер береться за основу 
лише дохід того, хто звертається про допомогу і може 
підтвердити свій стан малозабезпеченості документаль-
но, наприклад, надавши довідку з податкової інспекції.

Друга категорія громадян – інваліди. Для них так 
само вдвічі підвищено рівень розміру доходу або пен-
сії. Такий підхід значно розширив доступ громадян 
до правової допомоги.

Інколи звертаються особи, які не мають від-
повідного статусу біженця, внутрішньо переміщеної 
особи або учасника антитерористичної операції і не 
сподіваються на допомогу. Але дарма.  Навіть якщо 
громадяни не мають відповідних документів, пра-
цівник центру обов’язково роз’яснить, куди зверну-
тися, щоб його отримати. Протягом десяти днів центр 
розглядає відповідне звернення заявника і визна-
чається щодо призначення адвоката або спеціаліста 
з відділів представництва. Адже відтепер в центрах 
присутні такі спеціалісти, які так само можуть нада-
вати безоплатну правову допомогу, представляючи 
інте реси громадян. Зауважу, що більший відсоток 
заявників, це люди, які потребують лише первинної 
правової допомоги, тобто юридичної консультації.

Чи обов’язково безпосередньо приходити 
до центрів і чи можливо отримати 
правову допомогу в інший спосіб?

На сьогодні для отримання правової допомоги 
не обов’язково приходити до центрів. Можна зате-
лефонувати за єдиною гарячою лінією за номером: 
080–213-103. Оператор обов’я зково з’ясує мету звер-
нення і місце вашого проживання чи розташування 
та перенаправить до найближчих центрів у кож-
ній окремій області, тому що територіально можна 
отримати допомогу в будь-якому центрі незалежно 
від місця реєстрації або проживання.

У Києві діє чотири центри, два з них – на ліво-
му березі, два – на правому. Адреси центрів та бюро 
правової допомоги можна дізнатися на сайтах Мі-
ніс терст ва юстиції України, Координаційного центру 
з надання первинної правової допомоги або регі о-
нальних центрів.

Підкреслю, що на сьогодні принциповим для нас 
є не очікування громадян, яким потрібна допомо-
га, а здійснення виїзних консультувань на місцях. 
Наприклад, у Києві за минулий рік ми провели майже 
300 виїзних консультувань, під час яких понад три ти-
сячі громадян отримали первинну правову допомогу 

або відповідним чином подали заяви щодо безоплат-
ної вторинної правової допомоги.

Консультування поза межами центрів можуть про-
водитися у такий спосіб:

виїзди додому до людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Ми реєструємо відповідні звернен-
ня по телефону і працівники центру спільно з адво-
катом, а інколи і з працівниками соціальних служб, 
якщо є така необхідність, приїздять безпосередньо до-
дому для надання консультації;

виїзні консультування у районних центрах зайня-
тості, обла сних та районних радах, управліннях соцза-
хисту, ЦНАПах, закладах освіти, гуртожитках, геріатрич-
них пансіонатах, пропускних пунктах у зоні розме-
жування, у бібліотеках тощо. Це так звані дистанційні 
та мобільні пункти доступу до безоплатної правової 
допомоги, які утворені у відповідь на потреби громад 
і за домовленістю із менеджментом цих закладів. Нам 
важливо вивчати потреби наших громадян і їх типові 
проблеми для того, щоб відповідним чином реагувати 
на виклики і максимально швидко орієнтуватися у на-
прямках допомоги;

на пункті консультування для учасників АТО, 
що знаходиться на Центральному автовокзалі у Києві. 
Там не лише консультують наші працівники, але й зна-
ходиться скринька, де кожен з бажаючих може залиши-
ти своє повідомлення: анонімне або підписане (з кон-
тактними номерами). Центр обов’язково опрацює таке 
звернення і надасть відповідну інформацію. Відповіді 
на типові питання ми розміщуємо на сайтах центрів, 
тому ті, хто має можливість користуватися інтернетом, 
можуть отримати консультацію у такий спосіб;

через регі ональні ЗМІ ми також активно поширює-
мо такі консультації.

Як отримати безоплатну правову допомогу
у «гарячих точках» України?

На сьогодні найближчі центри безоплатної право-
вої допомоги у «гарячих точках» діють у і Маріуполі, 
Краматорську, Сєвєродонецьку, Старобільську, Мілово-
му, а також 26 бюро правової допомоги в юрисдик-
ції центрів у цих областях. Правова допомога там на-
дається в повному обсязі. На непідконт рольній Україні 
території центри не можуть функціонувати з об’єктив-
них причин. Другий варіант, якщо є можливість, зателе-
фонувати на гарячу лінію. Її представники обов’язково 
з’ясують проблему і докладуть усіх зусиль, щоб мак-
симально допомогти. Третій варіант– можна написа-
ти на електронну пошту, так само працівники центру 
нададуть відповідь, проконсультують, складуть від-
повідні проекти документів і в такий спосіб допомо-
жуть тим, хто опинився у скрутній ситуації. Тобто, об-
равши будь-який механізм комунікації з центром, 
громадяни обов’язково отримають зворотний зв’я зок.

dpcoi.c
om.ua



№ 5(187) 2017 РОКУ16

сучасна юстиція україни           У фокусі юстиції

Чи можна отримати безоплатну 
правову допомогу у режимі он-лайн, 
чи є у центрів така можливість?

Майданчиком для спілкування є сайти регі о нальних 
центрів з надання правової допомоги. На ресурсі зна-
ходяться електронні скриньки, де громадяни залишають 
запитання, і працівник центру обов’язково в найкорот-
ший термін має надати відповідь. Зок рема, зорієнтовує, 
чи підлягає людина під статус заявника, надає первин-
ну консультацію або зразки документів з будь-яких пи-
тань. Наприклад, у Києві на сьогодні ми консультуємо 
щодо отримання субсидії, щодо платежів за комунальні 
послуги, щодо питань функціонування або створення 
ОСББ. Тобто, аналізуючи потреби громадян, орієнтує-
мось на ті питання, які наразі є актуальними, і одразу 
намагаємось готувати відповідні консультації, що теж 
сприяє підвищенню правової обізнаності громадян.

Окрім того, є сторінки наших центрів у соціальних ме-
режах, а також– практикуємо скайп-зв’я зок. У кожного 
центру є своя скайп-адреса, тому у визначені дні і години 
можна подзвонити до центру через скайп. До речі, така 
послуга можлива і через бібліотеки (зок рема, систему 
«Бубліоміст»). У більшості центрів по всій Україні 
щодо цього є відповідні домовленості з бібліо теками.

Чи можна поставити питання анонімно, 
не називаючи себе і не надаючи особисті дані?

Будь-яке звернення, що надходить до нас з елект-
ронної скриньки, навіть, якщо людина не називається, 
але ставить питання, що відноситься до нашої компе-
тентності, обов’язкове до розгляду і відповіді на нього. 
Якщо зрозуміло суть звернення, ми одразу консультує-
мо і надаємо відповідь. Кожен з центрів працює у тому 
режимі, щоб доступ людей до правової допомоги був 
максимально спрощеним.

Які види послуг на сьогодні включають
безоплатні первинна і вторинна 
правова допомога? І хто є суб’єктами 
надання вторинної правової допомоги?

Що стосується безоплатної первинної правової 
до помоги, це переважно консультації та роз’яснення 
з правових питань або підготовка правового доку-
мента чи документа правового характеру (крім про-
цесуальних).

Щодо надання вторинної правової допомоги, 
передусім, це допомога, пов’язана з судовим пред-
ставництвом, у складанні процесуальних документів, 
власне представництво інте ресів громадян у судах, 
як перед органами влади, так і перед іншими особами.

Якщо говорити про суб’єктів надання правової 
допомоги, то вторинну допомогу надають адвокати, 
обрані на конкурсній основі і внесені у відповідний 
реєстр адвокатів. Вони залучаються центрами на під-

ставі цивільно-правових угод. Окрім того, у центрі 
є відділ представництва інте ресів в судах, і його пра-
цівники так само залучаються до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Яким чином надається правова допомога
у кримінальних справах?

З січня 2013 року в Україні центри з надання без-
оплатної правової допомоги запрацювали у цілодо-
бовому режимі. Кожному затриманому ми призначає-
мо адвоката, який протягом двох годин має прибути 
до центру. Так само про факт затримання телефоном 
можуть сповістити близькі родичі або члени родини. 
Цей механізм прямого інформування є дуже ефектив-
ним, оскільки інколи правоохоронні органи при затри-
манні особи не завжди своєчасно повідомляють центр. 
Родичам слід передати інформацію, кого затримано, 
орієнтовно у якому районі, а далі кожен центр має від-
повідні механізми реагування.

Яка кількість з ваших відвідувачів центру 
потребують саме судового представництва?

Якщо говорити про цифри, наприклад по м.Києву, 
орієнтовно за 2016 рік до нас звернулось понад 
11 тисяч громадян. З них для представництва інте ресів 
у судах видано 1800 доручень. Тобто це лише 10-12 % 
від загальної кількості заявників. Саме тому основ-
ними напрямами роботи центру є не лише надання 
правової допомоги людям, які до нас звертаються, а й 
орієнтація на правоосвітню діяльність. Ми проводимо 
виїзні лекції, семінари та інші заходи, які сприяють 
навчанню громадськості актуальним аспектам права. 
Для того, щоб вже під час таких консультацій не тільки 
надавати роз’яснення і приймати документи, а й навча-
ти. І виявляється, що цей механізм є досить ефектив-
ним, бо, якщо людина знає, як реалізувати своє право, 
їй не завжди необхідно звертатися до судових органів.

Які пріоритети розвитку ставить перед собою 
система безоплатної правової допомоги?

Передусім, по-перше, якісне консультування грома-
дян. По-друге, проведення правоосвітньої роботи серед 
населення. По-третє, навчання суб’єктів, які надають таку 
допомогу. Це, зок рема, тренінги для адвокатів, праців-
ників центрів із залученням різноманітних експертів. 
Окрім того, центри забезпечують доступ до online 
сервісів Мі ніс терст ва юстиції України. 

Громадяни найчастіше звертаються до центрів щодо 
питань призначення пільг, субсидій, перерахунок пенсій, 
невиплата грошових вкладень, компенсацій, земельні 
питання, розлучення, встановлення батьківства. Нині по 
Києву маємо понад 50 виграних справ. Звичайно, центр 
не може гарантувати, що всі судові справи, з якими 
звертаються громадяни, можуть бути успішними.   
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Цієї весни делегація Інституту кримінально-виконавчої служби у складі начальника Інституту, 
генерал-майора внутрішньої служби, доктора юридичних наук, доцента, заслуженого діяча науки 
і техніки України Євгена Бараша; начальника науково-дослідного центру з питань діяльності 

органів та установ ДПтС України Інституту, доктора наук з державного управління, 
доцента Надії Калашник; доцента кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки Інституту, 

кандидата філософських наук, доцента Петра Чурмантаєва взяла участь у роботі 
ПЕРШОГО МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ВИПРАВЛЕННЯ (Бельгія).

ЗУСТРІЧ СВІТОВОГО 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
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Під час роботи заходу мали можливість обмі-
нятися думками представники навчальних і на-
укових закладів, а також структур кримінально-
виконавчих систем країн Європи (22 країни, 
у тому числі й Україна), Північної Америки 
(Канада, США), Середнього та Далекого Сходу 
(Туреччина, Катар, Ізраїль, Малі, Фіджі, Півден-
на Корея, Пакистан, Сінгапур), Африки (Нігерія, 
Південно-Африканська Республіка, Ефіопія), 
Австралії та ін.

Основними темами для наукової дискусії 
були: методологія наукового пізнання та тен-
денції у дослідженнях тюремної тематики; 
принципи, методи та засоби обробки стати-
стичних даних й інформації для досліджень 
тюремної тематики, а також закономірності 
її висвітлення і публічного доступу; нові тен-
денції у міждержавному тюремному співробіт-
ництві та роль наддержавних структур у ньому; 
управлінські механізми тюремного менед-
жменту різних рівнів тощо.

Новітніми розробками у сфері виправлення 
засуджених та організації наукового пізнання 
кримінально-виконавчої діяльності поділили-
ся фахівці Інституту кримінології Кембридж-
ського університету, Оксфордського, Лондон-
ського, Порстмундського та Ланкаширського 
університетів (Велика Британія), університетів 
Гента та Вріє (Бельгія), Лідена (Нідерлан-
ди), Намібії (Намібія), Лозанни (Швейцарія), 
Бар Іллан (Ізраїль), Мальти (Мальта), Аархуса 
(Данія), Південної Африки (Південно-Афри-
канська Республіка) тощо. Під час пленарного 
засідання начальником Інституту кримінально-
виконавчої служби доктором юридичних наук, 
доцентом Євгеном Барашом була представ-
лена доповідь на тему «Реформування кримі -
нально-виконавчої системи України: вибір век-
тору розвитку».    

Як було зазначено на самому заході,
такий щорічний симпозіум має стати новим щаблем 
не тільки міжнародного наукового співробітництва, 
а й розвитку системи виконання покарань у світі. 

У роботі симпозіуму взяли участь 
124 учасники з 34 країн світу.
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Проект Ради Європи розра-
хований на 2015-2017 рр. та пе-
редбачає перехід від карально-
го до реабілітаційного підходу 
в пенітенціарній системі України. 
Його завдання актуальні та збі-
гаються із завданнями, визначе-
ними у Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміж-
них правових інститутів на 2015-
2020 рр. , схваленій Указом Пре-
зидента України від 20 травня 
2015 р. №276.

У заході взяли участь пред-
ставники Ради Європи, праців-
ники Міністерства юстиції Украї-
ни, керівництво шести пілотних 
проектів пенітенціарних уста-
нов та персонал Білоцерківсь-
кого центру ПКП ДКВС України. 
Начальник Білоцерківського цен-
тру, полковник внутрішньої служби 
Олег Дука розповів про багаторіч-
ну співпрацю з проектом Ради 
Європи . Радник проекту Ради 
Європи, Генеральний директор 

11 травня, реалізуючи міжнародний проект 
«Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні» 

Рамкової програми співробітництва Ради Європи та Європейського Союзу 
для країн Східного партнерства, на базі Білоцерківського центру підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України було проведено презентацію посібника Джона Макґакіна 
«Сучасний в’язничний менеджмент». 

Адаптацію тексту до української специфіки здійснювали національні консультанти 
Ради Європи Андрій Галай та Дмитро Ягунов. 

Шляхом євроінтеграції: 
презентація 

важливого видання

з прав людини та верховенства 
права Ільдіко Немет-Салач зазна-
чила, що допомогу в розробці по-
сібника надавала велика команда 
фахівців. Він не є повністю новим 
для світової спільноти, проте об’єд-
нує в собі інформацію про су-
часний в’язничний менеджмент, 
яка багатьом відома, але ніколи 
не узагальнювалася в навчально-
му посібнику. З вітальним словом 
виступила менеджер проекту Ради 
Європи Ольга Сандакова.

Автор посібника Джон Макґакін 
наголосив: «Немає чітких відпові-
дей, як діяти в різних ситуаціях, 
проте є дороговказ, де їх знайти. 
Також кожен керівник повинен не 
боятися людей та не боятися ро-
бити помилки. Оскільки для успіху 
в управлінні помилки робити по-
трібно, але не повторювати старі, 
а весь час розвиватися і робити 
нові, виправляти їх та відкривати 
для себе нові горизонти. І найго-
ловніше, що потрібно пам’ятати – 
коли щось йде не так, як повинно, 
начальник повинен брати на себе 
відповідальність за невдачу, а коли 
в тій чи іншій ситуації досягається 
успіх – його потрібно розділити 
з колективом». 

Національний  консультант 
Ради Європи Андрій Галай зазна-
чив: «Цей посібник орієнтова-
ний не тільки на Україну, а на всі 
країни, що йдуть шляхом євро-
інтеграції». А Дмитро Ягунов ви-
світлив фундаментальну ідею 

«УПРАВЛІННЯ В УСТАНОВАХ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ – 

ПРОЦЕС ДИНАМІЧНИЙ, КОМПЛЕКСНИЙ, 
АДЖЕ МЕНЕДЖМЕНТ – 

ЦЕ КОМПАС, ЯКИЙ ВКАЗУЄ 
НАПРЯМОК, ЯКІ РІШЕННЯ 

МИ МОЖЕМО ПРИЙНЯТИ», –
ДЖОН МАКҐАКІН
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видання: «Управління в устано-
вах виконання покарання по-
винно бути твердим, але закон-
ним». Головний спеціаліст відділу 
інспектування дотримання прав 
людини в пенітенціарних закла-
дах Міністерства юстиції України 
Михайло Рахманний сказав: «Мі-
ністерство юстиції зробило крок 

вперед на шляху забезпечення 
захисту прав та законних інте-
ресів засуджених та ув’язнених 
і створило підрозділи, які будуть 
займатися внутрішнім інспекту-
ванням дотримання прав люди-
ни в пенітенціарних закладах. 
Ідея, що супроводжує весь по-
сібник, така: «Якщо адміністрація 

НА ЗАВЕРШЕННЯ ОЛЕГ ДУКА ПОДЯКУВАВ ГОСТЯМ І УЧАСНИКАМ ТА ЗАЗНАЧИВ: 
«МИ НЕ МОЖЕМО НЕ БРАТИ ДО УВАГИ ТАКІ ВАЖЛИВІ КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ. МИ ПОВИННІ ПОСТІЙНО РОЗВИВАТИСЯ САМІ 
ТА ВДОСКОНАЛЮВАТИ ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. 

ТОМУ ПРОВЕДЕННЯ ПОДІБНИХ ЗАХОДІВ ДУЖЕ АКТУАЛЬНЕ ТА НЕОБХІДНЕ». 

установи виконання покарань 
є справжнім лідером та командою, 
то тільки  там будуть дотримува-
тися права людини, та навпаки – 
якщо адмі ністрація перекладає 
виконання своїх повноважень на 
засуджених, то в такій установі 
дотримуватися прав людини не-
можливо».   
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На сьогодні в Україні існують правила, за якими діти можуть перетинати кордони України.

Специфіка
оформлення згоди батьків

на виїзд дитини за межі України

Т. С. Шевченко 
провідний спеціаліст  відділу контролю 
у сфері нотаріату Управління 
з питань нотаріату Департаменту 
державної реєстрації та нотаріату 
Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу Украї-
ни фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, 
має право на вільне самостійне пересування по тери-
торії України і на вибір місця перебування. 

Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти 
років, має право пересуватися по території Украї-
ни лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів 
та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповно -
важені ними. 

Фізична особа, яка є громадянином України, 
має право на безперешкодне повернення в Україну. 

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має 
право на вільний самостійний виїзд за межі України. 

Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, 
має право на виїзд за межі України лише за згодою 
батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому 
супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними. 

Фізична особа може бути обмежена у здійсненні 
права на пересування лише у випадках, встановлених 
законом.

Статтею 3 Закону України «Про порядок виїзду 
з України і в’їзду в Україну громадян України» пе-
редбачено, що перетинання громадянами України 
державного кордону України здійснюється в пунктах 
пропуску через державний кордон України після 
пред’явлення одного з документів, зазначених у ст. 2 
цього Закону, зокрема, паспорта громадянина Украї-
ни для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта 
України, службового паспорта України, посвідчення 
особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвід-

чення особи на повернення в Україну (дає право 
на в’їзд в Україну). У передбачених міжнародними 
договорами України випадках замість документів, 
зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду 
з України і в’їзду в Україну можуть використовуватися 
інші документи.

Правила перетинання державного кордону Украї-
ни громадянами України встановлюються Кабінетом 
Міністрів України відповідно до зазначеного вище  
Закону та інших законів України. 

Правила перетинання державного кордону гро-
мадянами України, затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.01.1995 р. № 57 (зі змінами), 
передбачають, що перетинання державного кордону 
для виїзду за межі України громадянами, які не до-
сягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох 
батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супро-
воді осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду 
з України досягли 18-річного віку.

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річно-
го віку, здійснюється за згодою обох батьків (усинов-
лювачів) (далі – батьки) та в їх супроводі або в супро-
воді осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду 
з України досягли 18-річного віку. 

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річ-
ного віку, в супроводі одного з батьків або інших 
осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально 
посвідченою згодою, здійснюється: 

1) за нотаріально посвідченою згодою другого 
з батьків із зазначенням у ній держави прямуван-
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ня та відповідного часового проміжку перебування 
у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті 
пропуску; 

2) без нотаріально посвідченої згоди другого 
з батьків: 

якщо другий з батьків є іноземцем або осо-
бою без громадянства, що підтверджується запи-
сом про батька у свідоцтві про народження дитини, 
та який (яка) відсутній у пункті пропуску; 

якщо у паспорті громадянина України для виїзду 
за кордон, з яким перетинає державний кордон гро-
мадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзно-
му документі дитини є запис про вибуття на постій-
не місце проживання за межі України чи відмітка 
про взяття на постійний консульський облік у дипло-
матичному представництві або консульській установі 
України за кордоном; 

у разі пред’явлення документів або їх нотаріально 
засвідчених копій: 

свідоцтва про смерть другого з батьків; 

рішення суду про позбавлення батьківських прав 
другого з батьків; 

рішення суду про визнання другого з батьків без-
вісно відсутнім; 

рішення суду про визнання другого з батьків 
недієздатним; 

рішення суду про надання дозволу на виїзд 
з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, 
без згоди та супроводу другого з батьків; 

довідки про народження дитини, виданої відділом 
реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням під-
став для внесення відомостей про батька відповідно 
до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України (під час виїз-
ду дитини за кордон у супроводі одинокої матері). 

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річ-
ного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома 
батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою 
згодою обох батьків із зазначенням держави пряму-
вання та відповідного часового проміжку перебування 
у цій державі. 

dpcoi.c
om.ua



23

бюлетень міністерства юстиції україни

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які не досягли 16-річ-
ного віку: 

1) які проживають (перебувають) у закладах охо-
рони здоров’я, навчальному або іншому дитячому 
закладі, – у разі пред’явлення нотаріально посвідченої 
згоди керівника цього закладу та у супроводі уповно-
важеної ним особи; 

2) які влаштовані на виховання та спільне прожи-
вання до прийомної сім’ї, –у разі пред’явлення ори-
гіналу договору про влаштування дитини до прийом-
ної сім’ї або його нотаріально засвідченої копії 
та у супроводі прийомних батьків або одного з них; 

3) які влаштовані на виховання та спільне прожи-
вання до дитячого будинку сімейного типу, – у разі 
пред’явлення оригіналу договору про організацію 
діяльності дитячого будинку сімейного типу або його 
нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-
вихователів або одного з них; 

4) які перебувають під опікою, піклуванням за рі-
шенням органів опіки та піклування, – у разі пред’яв-
лення оригіналу рішення про встановлення опіки 
(піклування) або його нотаріально засвідченої копії 
та у супроводі опікуна або піклувальника; 

5) які перебувають під опікою, піклуванням 
за рішенням суду, – у разі пред’явлення рішення 
суду про встановлення опіки (піклування) або його 
нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна 
або піклувальника; 

6) які відповідно до договору про патронат пере-
дані органом опіки і піклування на виховання в сім’ю 
іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення 
дитиною повноліття – у разі пред’явлення оригіналу 
зазначеного договору, посвідченого підписом уповно-
важеної особи відповідної місцевої держадміністра-
ції або міської (за винятком міст районного значен-
ня) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його 
нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронат-
ного вихователя. 

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного 
віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків- 
вихователів здійснюється за нотаріально посвідче-
ною згодою другого з батьків із зазначенням держави 
прямування та відповідного часового проміжку пере-
бування у цій державі, якщо другий з них відсутній 
у пункті пропуску через державний кордон. 

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які не досягли 16-річно-
го віку, зокрема тих, що проживають (перебувають) 
у районах проведення антитерористичної операції, 
попередньо повинен бути погоджений із службою 
у справах дітей відповідної місцевої держадміністра-
ції або міської (за винятком міст районного значення) 
ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики. 

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які не досягли 16-річного 
віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється 
у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред’явлення 
рішення суду про усиновлення або його нотаріально 
засвідченої копії. 

Водночас зазначаємо, що ст. 78 Закону України 
«Про нотаріат» (далі – Закон) передбачено, що но-
таріуси засвідчують справжність підпису на докумен-
тах, зміст яких не суперечить законові і які не мають 
характеру угод та не містять у собі відомостей, що по-
рочать честь і гідність людини. Нотаріуси, засвідчуючи 
справжність підпису, не посвідчують факти, викладені 
у документі, а лише підтверджують, що підпис зробле-
но певною особою. 

Заява – це  вид документа, за допомогою якого 
громадяни реалізують через державні, приватні 
або громадські організації (установи, заклади) надані 
їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціаль-
не забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси. 

Враховуючи вищевказане, згода батьків (усинов-
лювачів), піклувальників на виїзд дитини за кордон 
повинна оформлятися у вигляді заяви, а справжність 
підпису таких осіб (батьків (усиновлювачів), піклу-
вальників) на заяві має бути засвідчена у нотаріаль-
ному порядку. 

За вчиненням цієї нотаріальної дії можна звер-
нутися до будь-якої державної нотаріальної контори 
чи до приватного нотаріуса. Засвідчення справжності 
підпису на документах належить також до повнова-
жень консульських установ України за кордоном. 

Слід також зазначити, що посадові особи органів 
місцевого самоврядування також  засвідчують справж-
ність підпису на документах. Однак ці посадові особи 
не мають права на оформлення документів, призначе-
них  для дії за кордоном (ст. 37 Закону). 

При засвідченні нотаріусом справжності підпису 
на заяві остання має бути викладена на спеціальному 
бланку нотаріальних документів. 

Справжність підпису на документах може засвідчу-
ватись за додержання певних умов: 

1. Документи, на яких засвідчується справжність 
підпису, не повинні суперечити законові як за змістом, 
так і за формою, містити у собі відомостей, що поро-
чать честь і гідність людини. 

2. Документи, на яких засвідчується справжність 
підпису, не повинні мати характеру угод. В іншому ви-
падку може створюватись враження, що засвідчується 
не тільки справжність підпису, а й сама угода. 

Перед засвідченням справжності підпису на доку-
менті нотаріус повинен ретельно ознайомитися з доку-
ментом та перевірити наявність усіх умов засвідчення, 
про які зазначено вище, встановити особу заявника 
відповідно до вимог ст. 43 Закону та гл. 3, 4 розд. І По-
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рядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
від 22.02.2012 р. № 296/5, зареєстрованого в Міні-
стерстві юстиції України 22.02.2012 р. за № 282/20595.

Згідно зі статтею 45 Закону нотаріально посвід-
чувані угоди, а також заяви та інші документи підпи-
суються у присутності нотаріуса чи іншої посадової 
особи, яка вчиняє нотаріальну дію. Якщо угода, заява 
чи інший документ підписані за відсутності цих поса-
дових осіб, громадянин повинен особисто підтверди-
ти, що документ підписаний ним. 

Якщо громадянин унаслідок фізичної вади, хворо-
би або з інших поважних причин не може власноруч-
но підписати заяву чи інший документ, за його дору-
ченням і в його присутності та в присутності нотаріуса 
або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, 
заяву чи інший документ може підписати інший гро-
мадянин. Про причини, з яких громадянин, зацікавле-
ний у вчиненні нотаріальної дії, не міг підписати доку-
мент, зазначається у посвідчувальному написі. 

Зауважимо, що у разі засвідчення нотаріусом 
справжності підпису на документах їх примірники 
у справах нотаріуса не залишаються. Однак на сьо-
годні з метою недопущення випадків засвідчення 
справжності підписів батьків (усиновлювачів), піклу-
вальників на заяві про згоду на виїзд дитини за кор-
дон за їх відсутності у нотаріуса у справах нотаріуса 
в окремому наряді залишаються примірники заяв від 
таких осіб про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон 
їхніх дітей та заяви від неповнолітніх осіб віком від 
14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне 
місце проживання за кордон.

Крім того, хочеться згадати про засвідчення вір-
ності перекладу заяв про згоду на виїзд дитини за кор-
дон чи засвідчення справжності підпису перекладача 
на таких заявах. 

Відповідно до статті 79 Закону засвідчувати вір-
ність перекладу та засвідчувати справжність підпису 
перекладача мають право як державні, так і приватні 
нотаріуси, а також консульські установи. 

Нотаріус засвідчує вірність перекладу документа 
з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. 

У тому випадку, коли нотаріус не знає мови, 
якою потрібно перекласти документ, цей переклад 
може бути зроблено перекладачем, справжність під-
пису якого засвідчує нотаріус у порядку, що передба-
чений для засвідчення справжності підпису. У цьому 
випадку нотаріус повинен перевірити кваліфіка-
цію перекладача, а перекладач підтвердити її. 
Для цього нотаріус разом з документом, що встановлює 
особу перекладача, повинен витребувати  документ, 
який підтверджує його кваліфікацію. 

При засвідченні вірності перекладу з однієї мови 
на іншу до документів пред’являються такі самі вимо-

ги, як і до документів при засвідченні справжності під-
пису. Тобто вони не повинні суперечити законові як за 
суттю, так і за формою, мати юридичне значення тощо. 

Офіційні документи (у даному випадку – заяви), 
які були складені на території України, потребують 
процедури легалізації з метою використання їх на те-
риторії інших держав. 

Так, Конвенція 1961 року, що скасовує вимогу 
легалізації іноземних документів (далі – Конвенція), 
згода на обов’язковість якої надана Законом України 
«Про приєднання України до Конвенції 1961 р. , що 
скасовує вимогу легалізації іноземних документів» 
від 10 січня 2002 р., набрала чинності між Україною 
і державами – учасницями Конвенції, що не вислови-
ли заперечень проти її приєднання, з 22.12.2003р.  

Відповідно до статті 2 Конвенції кожна з Дого-
вірних держав звільняє від легалізації документи, 
на які поширюється ця Конвенція і які мають бути 
представлені на її території. 

Єдиною формальною процедурою, яка може ви-
магатися для посвідчення автентичності підпису, 
якості, в якій виступала особа, що підписала документ, 
та у відповідному випадку автентичності відбитка пе-
чатки або штампа, якими скріплений документ, є про-
ставлення апостиля компетентним органом держави, 
в якій документ був складений.  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про на-
дання повноважень на проставлення апостиля, перед-
баченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації 
іноземних офіційних документів» від 18.01.2003 р. 
№ 61 пе редбачено, що Міністерство юстиції простав-
ляє апостиль на документах, що видаються органами 
юстиції та судами, а також на документах, що оформ-
ляються нотаріусами України, для використання 
їх за кордоном. 

Положенням про Міністерство юстиції України, 
затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України 
від 2.07.2014 р. № 228, передбачено, що Мін’юст здій-
снює підготовку нотаріально оформлених документів 
для їх подальшої консульської легалізації. 

Компетентні органи з’ясовують, чи підлягають по-
дані документи консульській легалізації чи простав-
ленню апостиля; справжність підпису та якість, в якій 
виступала особа, що підписала документ, а також 
справжність відбитків печатки та/або штампа, про-
ставлених на документах. 

Враховуючи вищевказане, слід відзначити, 
що в Україні основні підходи до реалізації прав дітей 
у разі їх виїзду за межі України протягом останньо-
го часу істотно змінилися. Це пов’язано насамперед 
з посиленням уваги з боку держави до інте-
ресів дітей, удосконаленням механізму контролю 
за дотриманням чинного законодавства у сфері 
охорони дитинства.   
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА: 
ПОГЛЯДИ НА СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ

УДК 340

Контекст проблеми, що розгля-
дається, нам хотілося б пов’язати 
із констатацією про те, що якість 
нашого життя залежить від якісно-
го законодавства і конструктивного 
та дієвого права. Давно в цій царині 
сформовані «великі напрями» і «не-
великі спрямування» для досягнення 
певного ефекту в зазначеному фор-
маті: це і правова політика держави 
з відповідними інституціями, і певні 
канони нормотворчості, нормо -
проектування, правотворчості, пра-
вила юридичної техніки тощо. Ніби 
є зрозумілими всі тактики для  не-
обхідного стратегічного удоскона-
лення і підвищення ефективності в 
законодавчому полі. Втім, досягну-
того відчутного ефекту ми, пересіч-
ні громадяни, на жаль, не відчуває-
мо… Крім того, без перебільшення 
можна зазначити, що попри всі зу-
силля життя пересічної людини об-
тяжується досить часто з прийнят-
тям нового нормативно-правового 
акта і появою чергового нововве-
дення в регулюванні відповідних 
суспільних відносин (чого вартують 
славнозвісні тарифи, регулюван-
ня життєдіяльності учасників АТО, 
членів їхніх сімей, дітей-сиріт тощо). 
Більше того, це констатують вже 
не тільки спеціалісти-правники, 

а й люди, далекі від правової діяль-
ності. Проте, враховуючи, що сти-
лем спілкування і способом життя, 
ознакою сьогодення стає постійна 
констатація «погано» та «ще гірше», 
хотілося б не тільки обмежитися 
відповідною констатацією, а й зро-
бити певні спроби, запропонувати 
відповідні шляхи та напрацювання 
задля удосконалення відповідної 
стратегії правотворення в умовах 
кризових проявів в економіці, від-
січі агресії Російської Федерації, 
запобігання гострих соціальних 
конфліктів. Мова, на нашу думку, 
повинна іти про такий напрям на-
укового узагальнення, як правова 
аналітика. Запропонуємо словни-
ковий доробок: «аналітичний» – 
той, що ґрунтується на застосуванні 
аналізу; той, що використовують, 
проводячи аналіз [1]. Інше визна-
чення: «аналітика» – вчення про те, 
що стосується аналізу, ґрунтується 
на аналізі чи використовується для 
нього [2]. 

В такий спосіб, дозволимо 
нам визначити правову аналітику 
як способи і прийоми, що стосу-
ються проведення аналізу в пев-
ній правовій сфері (напрямі) задля 
отримання відповідного знан-
ня (вчення). Структурно правова 

аналітика може і повинна обіймати 
як відповідний аналіз уже діючих 
норм, так і звернення «на прогно-
стику», на передбачення, що, мож-
ливо, дозволить запрограмувати 
необхідність, реальну дію, можли-
вості, потенції певного нормативно-
правового акта. 

Не є секретом, що норматив-
но-правові акти, на які покладена 
певна суспільна надія щодо упо-
рядкування суспільних відносин, 
на жаль, не спрацьовують і пояс-
нювати це тільки, посилаючись 
на складні економічні, політичні, 
соціальні тощо умови, мабуть, немає 
сенсу. Справа в тому, що кожний акт 
повинен мати своїм підґрунтям 
серйозне і всебічне вивчення його 
потенційної дії, певного конструкти-
ву, реального ефекту, відповідності 
суспільним очікуванням тощо.

Кожне явище розкривається 
саме у своїх функціях.

Декілька констатацій про функ-
ції правової аналітики. 

Функції правової аналітики 
можна розділити на дві групи:

1) теоретичні, що забезпечують 
розвиток та якісний приріст знань;

2) прагматичні функції, спрямо-
вані на вирішення завдань юридич-
ної практики.

Н. М. Оніщенко
завідувач відділом теорії держави і права 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, доктор юридичних наук, 
професор, академік НАПрН України, 
заслужений юрист України 
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До теоретичних функцій право-
вої аналітики можна віднести такі:

1. Гносеологічна (пізнавальна) 
функція. Правова аналітика сприяє 
розширенню та поглибленню на-
укових знань про правовий розви-
ток України, розкриваючи загальні 
та специфічні риси, аналізуючи ста-
більні і тимчасові правові ситуації 
в різних державах, досліджуючи 
функціонування певних елементів 
правової системи в особливих на-
ціональних, політичних і соціально-
економічних умовах. Аналіз та оцін-
ка загального і особливого у тих 
чи інших правових явищах до-
зволяють створювати відповідні 
типології та класифікації, спрогно-
зовані на майбутнє.

2. Еврестична функція. Право-
ва аналітика забезпечує не лише 
механічне накопичення знань 
про різні правові явища та проце-
си, а й аналізує стійкі, повторювані 
зв’язки між ними, виявляє зако-
номірності та тенденції виникнення, 
функціонування і розвитку різних 
правових явищ та окремих юридич-
них інститутів.

3. Прогностична  функція . 
Дослідження закономірностей 
і пріоритетів розвитку правових 
феноменів сучасності та загаль-
носвітових політичних, економіч-
них та юридичних процесів (таких, 
наприклад, як глобалізація) до-
зволяє спрогнозувати подальший 
розвиток як окремих засобів пра-
вового регулювання, так і права, 
законодавства загалом.

4. Критична функція. Правові 
дослідження дозволяють побачити 
недоліки та прорахунки розвитку 
власної правової системи та право-
вих систем інших кран, спрогнозу-
вати можливі похибки у правовому 
розвиткові.

До прагматичних функцій можна 
віднести, наприклад, такі:

1. Функція сприяння зако-
нотворчості. Правила сучасної нор-
мотворчої діяльності вимагають 
ретельної розробки текстів нор-
мативно-правових актів з ураху-

ванням не тільки місцевого, а й ре-
гіонального та загальносвітового 
досвіду регулювання відповідних 
суспільних відносин. Дослідження 
правознавців дозволяють отри-
мати необхідну інформацію, про-
аналізувати її та зробити висновки 
стосовно прийнятності або недо-
цільності використання правових 
моделей, розроблених в інших 
державах, передбачити наслідки 
їх впровадження у національне за-
конодавство.

2. Функція забезпечення на-
лежного  тлумачення  законо-
давства. В першу чергу, це сто-
сується тлумачення міжнародних 
договорів та актів міжнародних 
організацій, які застосовуються 
на території відповідної держави. 
Для того, щоб встановити дійсний 
зміст деяких положень вказаних 
джерел права, необхідно звер-
нутися до міжнародного досвіду 
чи досвіду тих країн, де вже скла-
лася відповідна практика. Це ж 
стосується й тих випадків, коли 
окремі норми права чи правові ін-
ститути запозичуються (рецепція) 
з інших правових систем. Безумов-
но, в цьому контексті є необхідним 
певне «аналітичне бачення».

3. Функція сприяння право-
застосовній практиці. Правова 
аналітика, серед іншого, досліджує 
моделі запобігання і регулювання 
соціальних конфліктів, вона має 
справу з широким колом типових 
рішень. Досвід, накопичений в різ-
них правових системах світу, роз-
ширює і збагачує вибір оптималь-
ного рішення конкретної справи 
в даних конкретних умовах темпо-
рально-правового ґатунку.

4. Інтеграційна функція. Пра-
вові аналітичні дослідження допо-
магають вирішувати такі завдання, 
як уніфікація й оптимізація розвит-
ку національного права, раціональ-
ної правової системи, гармонізація 
і зближення національних зако-
нодавств, необхідність подолання 
існуючих протиріч між законодав-
ством різних країн.

5. Освітньо-педагогічна функ-
ція. Юридична освіта не може 
вважатися повноцінною без отри-
мання знань про існуючі в світі 
моделі освіти, про особливості 
їх виникнення, побудови та функ-
ціонування, застосування в певних 
умовах праводержавотворення. 
Цей досвід є безцінним для Украї-
ни сьогодні.

Наступний фрагмент нашого 
розгляду пов’язаний з тим, що пра-
вова аналітика повинна бути власти-
вою не тільки практичному «зрізу» 
юрис пруденції, а й науковому до-
робку. Справа в тому, що ще більш 
«броунівським рухом» порівняно 
з практикою можуть виглядати сьо-
годні наукові напрацювання. Так,на-
приклад, не є секретом, що тема 
дисертаційного дослідження май-
бутнього дослідника обирається, 
в першу чергу, з урахуванням того, 
що вже «осягнув», «охопив» науко-
вим світоглядом майбутній науко-
вий керівник. Це не є само по собі 
погано, таким, що підлягає трива-
лому дискутиюванню. Втім, саме 
дисертаційні дослідження повин-
ні привносити відповідний ефект 
в удосконалення правової творчості 
та правового регулювання. Навряд 
чи на це можна очікувати, коли на-
писана «51-а чи 60-а» дисертація на 
одну і ту ж тему, під час розгляду якої 
«справжнім відкриттям» стають «ма-
ленькі нюансики», які б могли бути 
дослідженими під час семінарів 
чи «круглих столів». Зрозуміло, 
що саме дисертаційні дослідження 
повинні привносити відповідний 
ефект у вдосконалення правової 
творчості та правового регулюван-
ня. Тому правова аналітика повин-
на стати концентрацією напрямів, 
необхідних майбутньому правово-
му, в даному випадку пошуковому, 
розвиткові.

Крім того, ще один аспект роз-
гляду, який має забезпечувати пра-
вова аналітика, безумовно, пов’я-
заний з належним сприйняттям 
права громадянським суспільством 
та кожною пересічною людиною.
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Серед багатьох ракурсів науко-
вих досліджень у сфері «людина – 
право» проблематиці сприйняття 
права, на жаль, не приділялася 
належна увага на жодному з ета-
пів розвитку нашого суспільства. 
Безумовно, аналізувалися науково 
необхідні характеристики права, 
такі, як його сутність і природа, 
призначення і дієвість, ефектив-
ність правових норм, місце права 
в національних правових систе-
мах, врешті-решт, досліджувала-
ся категорія цінності та значення, 
«авторитету» або престижу права. 
Проте, на жаль, вчені-правознавці 
не замислювалися в рамках теоре-
тичних, монографічних, пошукових 
працях, наскільки та чи інша норма 
може і стане сприйнятою кожним 
індивідом, особою, громадянином, 
повага до права, його дотримання 
та підтримка будуть бажаними для 
кожного, а не насильницьким при-
мусовим процесом або, ще гірше– 
ставлення до правових норм харак-
теризуватиметься як презирливе, 
байдуже. Наявна сучасна законо-
давча база України свідчить про те, 
що в ній загалом враховані не тіль-
ки національні, а й європейські ви-
моги і стандарти, і при тому можна 
спостерігати повну «хворобливість» 
в сферах правового регулювання, 
правореалізації, правозастосуван-
ня, яку пояснити важко, якщо вра-
ховувати тільки вади тих чи інших 
правозастосувальних механізмів.

Наведений фрагмент, безумовно, 
не має на меті вичерпний аналіз сут-
нісної проблеми сприйняття права 
як явища соціальної дійсності, проте 
саме в межах правової аналітики 
слід наголосити, що дослідження 
цієї проблеми має проводитись 
принаймні в двох площинах: 1) яким 
повинне бути європейське право ,  
щоб сприйматися пересічним гро-
мадянином, бути його «фортецею», 
надією щодо самореалізації, засо-
бом особистого зростання; 2) яким 
повинен бути загальнокультурний, 
соціальний, суто правовий рівень 
пересічного громадянина, щоб він 

був здатний, готовий до настанов 
сучасного права, як відображення, 
віддзеркалення правового демо-
кратичного розвитку.

Саме правова аналітика в цих 
умовах повинна відповісти, чи га-
рантує прийнята норма: відчуття 
захищеності кожним, гарантова-
ності прав та законних інтересів, 
протистояння сваволі у процесі 
впорядкування суспільних відно-
син, безсумнівної дії механізмів 
щодо впровадження правового 
порядку в усіх сферах суспільного 
життя, гарантування та забезпечен-
ня системи безпеки, що пов’язана 
із соціальною діяльністю, особливо 
тією, що несе потенційну загрозу 
життєво важливим інтересам особи, 
суспільства та держави. А це далеко 
не повний перелік наших очікувань 
від сучасного права. Багато в чому 
успіхи демократичних перетворень 
залежать від того, наскільки право 
в суспільстві підтримується та пова-
жається різними соціумами загалом 
та кожним індивідом зокрема. Без 
чіткого уявлення про це неможли-
вий демократичний розвиток в кож-
ній сфері життєдіяльності людини.

Отже, не викликає сумніву, 
що боротьба із правовим нігіліз-
мом, правовим песимізмом повин-
на мати своїм підґрунтям, в першу 
чергу, потенціал правової аналітики. 

Наголосимо, ще одним кроком, 
який має «обслуговувати» правова 
аналітика, є ретельне вивчення усіх 
складових, що допоможуть забез-
печенню якісної юридичної освіти 
в державі. Не маючи ніяких сум-
нівів в необхідності реформування 
означеної сфери, все ж, зауважимо, 
що обов’язково  тут слід враховува-
ти саме потреби пересічної людини 
і відчувати імпульси, що їх надає 
громадянське суспільство.

З розвитком європейських інте-
граційних процесів, їх поширенням 
на всі сфери суспільного життя, по-
явою нових більш складних інте-
граційних систем, пов’язаних як із 
поглибленням інтеграції, так і з роз-
ширенням самого інтеграційного 

об’єднання, активізувалися спроби 
теоретичного і практичного пошуку 
нових освітніх юридичних програм.

Зміни, що відбуваються в Україні, 
в світі, зокрема, активно впливають 
і на сучасну соціокультурну ситу-
ацію, яка, в свою чергу, вимагає 
від суспільства певної мобільності 
і адекватної відповіді на сучасні 
вимоги до освіти.

Пріоритетним завданням юри-
дичної освіти стає створення таких 
умов розвитку суспільства, які за-
безпечили б у майбутньому його 
готовність жити й успішно діяти 
у світі гуманістичних цінностей. 
У педагогічному аспекті це означає, 
що основним результатом освіт-
нього процесу повинна стати не си-
стема знань, умінь і навичок сама 
по собі, а готовність до сучасних 
інтелектуальних, соціально-право-
вих, комунікативних, інформацій-
них практик, сприйняття права, його 
потенціалу, як загальнолюдських 
цінностей.

Система юридичної  освіти ґрун-
тується на єдиній державній політи-
ці, яка спрямована на забезпечен-
ня динамічного розвитку сучасної 
освіти в прямому поєднанні з ро-
звитком юридичної науки. Сучасна 
правова освіта має забезпечувати 
задоволення потреб особистості 
в постійному зростанні, підвищенні 
конкурентоспроможності в умовах 
професійної мобільності та соціаль-
ної захищеності.

В такий спосіб можемо конста-
тувати, що правова аналітика є не-
обхідним супровідним елементом 
і юридичної практики, і юридичної 
науки, і юридичної освіти. Окремо 
зазначимо, що її сутність і прогно-
стичний характер повинні слугува-
ти важливим інструментом пізнання 
правової дійсності, засобом вста-
новлення істини щодо необхідного 
правового регулювання суспільних 
відносин. Саме це спрямування 
(правова аналітика) є методикою 
аналізу, певними тактиками, страте-
гією і прогностикою сучасного пра-
вового розвитку.  
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Проблеми змісту 
діяльності уповноваженого органу

з питань пробації

УДК 343.8

На всіх етапах розвитку Украї-
ни система організації виконання 
покарань, не пов’язаних з ізоля-
цією засуджених, була одним із 
атрибутів держави та інструментів 
забезпечення її сталого функціону-
вання. При цьому на кожному з ета-
пів державотворення виникали 
нові ідеї, підходи та бачення ефек-
тивності пробації як потужного 
апарату публічного примусу. Наразі 
протягом усього періоду розвитку 
сфери організації виконання по-
карань, не пов’язаної з ізоляцією 
засуджених суверенної України, 
науковці та практики шукали опти-
мальну модель її функціонування, 
яка могла б належним чином не 
тільки забезпечити захист інте-
ресів суспільства, а й відповідала б 
міжнародним стандартам. 

Слід зазначити, що проблеми 
змісту діяльності уповноваженого 
органу з питань пробації дослід-
жували як вітчизняні, так і зарубіж-
ні автори, а саме: І. Г. Богатирьов, 
О. І. Богатирьова, І. В. Боднар, 
В. М.Дрьомін, О. М. Джужа, Т.А.Де-

нисова, О. М. Звенигородський, 
О. Г. Колб, Л. Г. Остапчук, А. Х. Степа-
нюк, В. М. Трубніков, С. І. Халимон, 
Д. В. Ягунов, І. С. Яковець та ін. 

Зауважимо, що ця публікація 
спрямована на вирішення завдань 
щодо дослідження змісту діяль-
ності уповноваженого органу з пи-
тань пробації, як передумови ре-
формування  системи виконання 
покарань України.

Одним із суб’єктів виконання по-
карань та реалізації кримінально-
виконавчої політики держави є 
уповноважений орган з питань 
пробації, який входить до другої 
групи означених суб’єктів. У стат-
ті 13 Кримінально-виконавчо-
го кодексу України визначено, 
що уповноважений орган з питань 
пробації у межах своїх повно-
важень забезпечує: здійснення 
нагляду за засудженими, звільне-
ними від відбування покарання 
з випробуванням, звільненими від 
відбування покарання вагітними 
жінками і жінками, які мають дітей 
до трьох років;  виконання пока-

рання у виді позбавлення права 
обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю, громадсь-
ких і виправних робіт;  реалізацію 
пробаційних програм стосовно 
осіб, звільнених від відбування по-
карання з випробуванням;  прове-
дення соціально-виховної роботи 
із засудженими, до яких застосова-
но пробацію;  здійснення заходів 
з підготовки осіб, які відбувають 
покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний 
строк, до звільнення;  направлення 
засуджених до обмеження волі для 
відбування покарання до виправ-
них центрів у порядку, визначено-
му ст. 57 цього Кодексу;  здійснення 
інших визначених законодавством 
заходів, спрямованих на виправ-
лення засуджених та запобіган-
ня вчиненню ними повторних 
кримінальних правопорушень [1].

У Концепції державної політи-
ки у сфері реформування Дер-
жавної кримінально-виконавчої 
служби України, схваленій Указом 
Президента України, об’єктивно 

В. В. Карелін 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального, 
кримінально-виконавчого права 
та кримінології Академії 
Державної пенітенціарної служби України
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бюлетень міністерства юстиції україни

визнається неефективність системи 
виконання покарань, не пов’язаних 
із позбавленням волі, та вказується, 
що процес їх виконання не забез-
печує соціально-виховного впливу 
на засуджених і переважно поля-
гає у формальному  контролі за ви-
конанням засудженими обов’язків, 
покладених на них судом. 

Підвищення ефективності вико-
нання покарань, не пов’язаних з по-
збавленням волі, передбачається 
досягти шляхом: створення право-
вих і матеріально-технічних умов 
для реформування кримінально-
виконавчої інспекції у службу про-
бації; розширення кола державних 
та недержавних організацій, що 
залучаються до діяльності, спря-
мованої на забезпечення соціаль-
но-психологічного, педагогічного 
та профілактичного впливу на 
засуджених; розроблення і впро-
вадження системи реабілітаційних 
та корекційних програм для осіб, 
до яких застосовані покарання, 
не пов’язані з позбавленням волі, 
та осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням; роз-
роблення волонтерських програм, 
заходів постпенітенціарної опіки 
та соціального патронажу осіб, 
звільнених із місць позбавлення 
або обмеження волі; розроблен-
ня програм підготовки персоналу 
служби пробації; удосконалення 
механізму відповідальності за ухи-
лення від відбування криміналь-
ного покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, особами, яким 
таке покарання призначено у по-
рядку заміни покарання у виді 
позбавлення або обмеження волі 
більш м’яким на підставі рішення 
суду або акта про помилування [2].

На продовження зазначимо, 
що у наукових розробках з цього 
питання можна знайти аргументи 
підвищення необхідності рефор-
мування кримінально-виконавчої 
системи у напрямі ширшого вико-
ристання покарань, не пов’язаних 
із позбавленням волі. Покарання, 
що не пов’язані з позбавленням 

волі, дають можливість широко 
залучати громадськість і трудові 
колективи до виправлення й ре-
соціалізації засуджених та кон-
тролю за їх поведінкою. Саме таке 
завдання визначено в п. 8.1 Мі-
німальних стандартних правил 
поводження із в’язнями, де зазна-
чено, що необхідно заохочувати 
державні організації, приватний 
сектор і громадськість до надання 
підтримки громадським організа-
ціям, які сприяють застосуванню 
покарань, не пов’язаних з ізоляцією 
від суспільства [3].

Дослідження сучасних напра-
цювань у сфері забезпечення прав 
засуджених осіб і діяльності систе-
ми виконання покарань дозволяє 
виділити деякі достатньо прогре-
сивні думки, які засвідчують необ-
хідність підвищення ролі та місця 
уповноваженого органу з питань 
пробації.

Пробація в Україні є відносно 
новим інститутом, який виконує 
досудову функцію, функцію вико-
нання кримінальних покарань та 
пенітенціарну функцію. Орган про-
бації виконує покарання, не пов’я-
зані з позбавленням волі, зокре-
ма: громадські роботи, виправні 
роботи, позбавлення права обій-
мати певні посади або займатись 
певною діяльністю, він також веде 
облік осіб, звільнених з місць по-
збавлення волі з випробуванням, 
а також звільнених від відбування 
покарання вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох 
років. Ураховуючи категорію осіб, 
які є суб’єктами пробації,  наголо-
симо, що діяльність органу проба-
ції покликана зменшити відсоток 
рецидиву серед засуджених до 
позбавлення волі. Таким чином, 
особа, засуджена до покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, 
позбавляється морально-психічно-
го тиску, який вона може отримати, 
перебуваючи у кримінально-вико-
навчих установах. Вона не втрачає 
соціальних зв’язків, уникає можли-
вості отримання криміногенного 

«зараження» особистості. Необхід-
но також зазначити, що утримання 
особи у виправній колонії є вкрай 
витратним в умовах сучасної еко-
номіки, а покарання, не пов’язані 
з позбавленням волі, які виконує 
служба пробації, вигідні з еко-
номічної точки зору. Саме тому 
збільшення у відсотковому зна-
ченні застосування покарань , 
не пов’язаних з позбавленням волі, 
є правильним кроком, показником 
подальшої гуманізації криміналь-
них покарань в Україні [4, с. 90].

20 січня 2010 року Комітетом 
міністрів Ради Європи було прий-
нято Рекомендацію СМ/Rec щодо 
європейських правил пробації. 
Згідно з цими Правилами пробація 
була визначена як система вико-
нання покарань, призначених пра-
вопорушнику, що передбачає коло 
заходів виховного впливу, таких, 
як нагляд, контроль та надання 
допомоги, що мають на меті залу-
чення засудженого до суспільного 
життя та забезпечення безпеки су-
спільства.

«Фундаментом»  пробаці ї 
в Україні стала ратифікація Вер-
ховною Радою України у ве-
ресні 2014 р. Угоди про асоціа-
цію з Євро пейським Союзом та 
прийняття Концепції державної 
політики у сфері реформування 
Державної кримінально-виконав-
чої служби України [2] та Концеп-
ції розвитку кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх в Україні [5]. 
Щодо останньої, то в ній до основ-
них заходів з розвитку криміналь-
ної юстиції щодо неповнолітніх 
віднесено створення ефективної 
системи реабілітації неповноліт-
ніх, які вчинили правопорушен-
ня. А одним із засобів досягнення 
цієї мети називається сприяння 
створенню служби пробації для 
неповнолітніх, однією з функцій 
якої має бути збір, узагальнення 
та надання суду інформації со-
ціально-психологічного характеру 
про особу неповнолітнього право-
порушника, а також забезпечення 
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здійснення належного патронажу 
щодо неповнолітніх, які перебува-
ють у спеціальних виховних устано-
вах або звільнені з них, сприяння їх 
соціальній адаптації та реінтегра-
ції, зокрема, шляхом забезпечення 
таких неповнолітніх соціальним 
житлом, надання допомоги у праце-
влаштуванні, отриманні освіти. 

Крім того, на сьогодні реалізуєть-
ся багато проектів, якими коорди-
нується питання запровадження 
іноземного досвіду з питань проба-
ції: Проект ЄС «Підтримка реформ 
у сфері юстиції в Україні» і Проект 
технічної допомоги між Урядами 
Канади та України «Реформування 
системи кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні». Вагомим 
кроком запровадження пробації 
стало прийняття Закону України 
«Про пробацію» [6], завдяки якому 
в державі розпочалось запровад-
ження принципово нової системи 
заходів кримінально-виправного 
характеру зі сталим орієнтиром на 
міжнародні стандарти. 

Враховуючи позитивний за-
рубіжний досвід, Законом України 
«Про пробацію» визначено, що 
пробацією є система наглядових 
та соціально-виховних заходів, що 
застосовуються за рішенням суду 
та відповідно до закону до засуд-
жених, виконання певних видів 
кримінальних покарань, не пов’я-
заних з позбавленням волі, та за-
безпечення суду інформацією, 
що характеризує обвинуваченого. 
Пробація може застосовуватися 
виключно за рішенням суду.

На цьому етапі орган пробації 
створюється у складі Державної 
кримінально-виконавчої служ-
би України шляхом реорганізації 
кримінально-виконавчої інспекції, 
яка забезпечує виконання пока-
рань, не пов’язаних із позбавлен-
ням волі. Для реалізації завдань 
пробації  збільшується  обсяг 
повноважень працівників: на від-
міну від працівника криміналь-
но-виконавчої інспекції, працівник 
пробації набуває статусу учасника 

кримінального процесу з відповід-
ними обов’язками та правами. 

Взагалі поняття «пробація» 
вживається у декількох значеннях: 
1) як концепція соціальної роботи 
з правопорушниками та іншими 
соціально вразливими групами; 
2) як ієрархічна організаційна 
структура; 3) як орган державної 
влади (служба); 4) як умовне не-
винесення вироку або як умовне 
звільнення від покарання з випро-
буванням; 5) як специфічний про-
цес виконання альтернативних по-
карань; 6) стан, у якому перебуває 
злочинець упродовж певного тер-
міну: злочинець (probationer) пере-
буває «на пробації», тобто під про-
баційним наглядом (on probation, 
under probation supervision); 
7) як з’єднувальна ланка між кри-
мінальним процесом, виконанням 
покарань і соціальною роботою 
[7, с.148].

Л. Г. Остапчук вважає, що про-
бація – це, перш за все, система 
наглядових і соціально-виховних 
заходів, що застосовуються за рі-
шенням суду згідно із законом 
до засуджених, та забезпечення 
суду інформацією, що характе-
ризує обвинуваченого. Вона умов-
но поділяється на досудову, нагля-
дову та пенітенціарну і включає 
низку заходів, зокрема: забезпе-
чення суду досудовими виступами 
про обвинувачених; виконання 
покарання у вигляді позбавлення 
права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю; гро-
мадських робіт; виправних робіт; 
здійснення нагляду за засудже-
ними; соціально-виховної роботи 
із засудженими; реалізація апро-
баційних програм стосовно осіб, 
звільнених від відбування пока-
рання з випробуванням; підготов-
ка до звільнення засуджених, які 
відбувають покарання у вигляді 
обмеження волі та позбавлення 
волі на певний строк [8, с.165-166].

Якщо говорити про голов-
ні функції служби пробації, то 
на думку вітчизняного вченого 

Д. В. Ягунова, до них відносяться: 
робота в судах, коли офіцери про-
бації вивчають особу злочинця, 
який притягується до кримінальної 
відповідальності, і надають від-
повідні рекомендації суддям щодо 
міри покарання (так звані досудові 
доповіді (pre-sentence reports) 
або досудові дослідження (pre-
sentence investigations); нагляд 
за правопорушниками під час ви-
конання альтернативних покарань 
та надання їм соціальних послуг, 
що передбачає візити додому зло-
чинця, кооперацію з установами 
з питань працевлаштування і охо-
рони здоров’я, релігійними органі-
заціями та іншими соціальними 
службами; надання соціальних по-
слуг ув’язненим та підготовка їх до 
звільнення; надання допомоги по-
терпілим від злочинів та сприяння 
у налагодженні діалогу між потер-
пілим та злочинцем; робота у сім’ї 
[9, с. 61-63].

Однією з найважливіших функ-
цій, яку виконує служба пробації, 
є досудова; вона здійснюється на 
стадії розслідування злочину, одно-
часно з проведенням інших слідчих 
дій, покладених на органи дізнання 
та слідства. У ході виконання досу-
дової функції забезпечується збір 
інформації про правопорушника 
з метою надання допомоги суду у 
визначенні найбільш ефективного 
для цієї особи виду покарання (по-
збавлення волі чи іншого альтер-
нативного покарання) на основі 
прогнозу подальшої поведінки 
особи та можливостей її ресоціалі-
зації у в’язниці чи на волі. Ця функ-
ція отримала назву «соціальне до-
слідження особистості підсудного»; 
вона має велике значення не лише 
тому, що її здійснення дає суду 
можливість отримати додаткову 
інформацію про злочинця, яка не 
завжди може бути отримана в ході 
слідства та судового засідання. Ця 
інформація потрібна також пра-
цівникам служби пробації для ро-
зробки програми ресоціалізації 
злочинця, якщо йому судом буде 
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призначено альтернативний вид 
кримінального покарання. У ви-
падку ж призначення підсудному 
позбавлення волі, дані про нього 
стануть основою програми вихов-
ного впливу на нього у в’язниці 
[10, с.138].

Наглядова функція органів про-
бації полягає у здійсненні нагляду 
та проведенні соціально-виховної 
роботи щодо засуджених до пока-
рань, не пов’язаних з позбавленням 
волі, який буде проводитись у по-
рядку, затвердженому централь-
ним органом виконавчої влади, що 
формує державну політику у сфері 
пробації. Наглядові функції щодо 
осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням, здій-
снюватимуться на підставі апроба-
ційних програм, що призначають-
ся таким особам за рішенням суду 
[11, с.107]. 

Тепер орган пробації, крім ви-
конання покарань, альтернативних 
позбавленню волі, здійснюватиме 
пробаційний нагляд, що перед-
бачає як контроль за поведінкою, 
так і індивідуальний план соціаль-
ної, психологічної допомоги, про-

філактичних і виховних заходів, 
які базуються на проведеній оцінці 
ризику вчинення повторного зло-
чину та потреб правопорушника. 
Виправданим є те, що за рішен-
ням суду щодо осіб, звільнених від 
відбування покарання з випро-
буванням, будуть застосовувати-
ся пробаційні програми психо-
корекційного змісту (наприклад, 
подолання агресивної поведінки, 
шкідливих звичок, психологічних 
проблем) або соціально-реабіліта-
ційні програми (набуття позитив-
них соціальних звичок) [12, с.110]. 

А. І. Богатирьов пропонує систе-
му запобігання вчинення злочинів 
особами, які перебувають на об-
ліку в органі пробації, крім трьох 
основних функцій (регулятивної, 
охоронної та виховної), доповни-
ти такими функціями, як мотива-
ційна (зміна мотивації та потреб 
засудженого); причинно-наслідко-
ва (усунення причин та обставин, 
що вплинули на девіантну по-
ведінку, негативних особистісних 
рис, негативного оточення); орієн-
товно-смислова (позитивна зміна 
особистісних орієнтирів та пере-

конань, світогляду засудженого); 
саморегулятивна (самоконтроль 
та саморегуляція психічних станів, 
законослухняна самокерована по-
ведінка) [13, с.177].

Дослідивши зміст діяльності 
уповноваженого органу з питань 
пробації, уявляється необхідним 
підсумувати, що кожен із видів 
діяльності установ та органів ви-
конання покарань передбачає 
відповідні провадження й про-
цедури, які здійснюються уповно-
важеними суб’єктами відповідно 
до встановлених норм. Уявляється, 
що запровадження пробації дасть 
можливість зосередити функції 
виховної, профілактичної, психо-
логічної, соціальної та наглядової 
роботи із засудженими до альтер-
нативних покарань у повноважен-
нях спеціального органу з питань 
пробації. Відповідно, будуть роз-
роблятися та удосконалюватися 
нові шляхи, напрями та інструмен-
ти роботи із засудженими особа-
ми, які передбачатимуть більш ін-
дивідуальний, а не «шаблонний» 
підхід до кожного конкретного 
випадку.  
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ПРОБАЦІЯ – 
ШЛЯХ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ПОКАРАНЬ

УДК 343.1

Європейські пріоритети вимага-
ють здійснення покладених завдань 
і функцій органами та установами 
виконання покарань на принципах 
законності, справедливості, гуманіз-
му, дотримання прав людини і гро-
мадянина. Але система виконання 
покарань безпосередньо залежить 
від економічного, соціального, 
політичного і правового розвитку 
українського суспільства. Вели-
чезний розрив між цими умовами 
та євро пейськими стандартами не 
дає можливості відійти від системи, 
побудованої за радянських часів. 
Однак держава, взявши курс на 
проведення реформи у правоохо-
ронній сфері, робить все можливе 
для покращення діяльності системи 
виконання покарань. Одним із таких 
заходів є прийняття Закону України 
«Про пробацію» (далі– Закон), який 
закладає основи та нові підходи 
стосовно значної категорії засуд-
жених. Водночас все нове потребує 
практичного і наукового відпрацю-
вання та осмислення [1].

Аналіз наукової літератури по-
казує, що питання пробації стали 
предметом вивчення таких україн-
ських вчених, як: В. А . Бадира, 
О. В. Беца, О. І. Богатирьова, Т.А.Де-
нисова, О. Г. Колб, В. О. Корчинсь-
кий, А.Х. Степанюк, В. М.Трубников, 
В.Д.Шкалюк,   Д. В.Ягунов, І.С. Яко-
вець, О. Б. Янчук  та ін.

Значний вклад у вивчення цієї 
проблеми  внесли зарубіжні вчені 
М.Р. Гета, В. М.Давиденко, Н. Є.Кри-
лова, С. П. Кубанцев, З. Ш. Мехму-
дов, О.М.Шатанкова та ін.

Розглядаючи положення Закону, 
слід проаналізувати його позитив-
ні і проблемні сторони, загострити 
увагу на питаннях, які бажано вирі-
шити у контексті розвитку норма-
тивного регулювання пробації.

Призначення і виконання по-
карань, не пов’язаних з позбавлен-
ням волі, у світі не нове. Пробація 
широко застосовується в країнах 
Європи, Америки, інших держа-
вах. Треба погодитись з фактом, 
що пробація, а для України, мабуть, 

краще назвати «післясудове випро-
бування», існує і тепер та існувала 
раніше. Проте не слід забувати, 
що це має інші правові й практич-
ні підходи. Не можна заперечува-
ти,  що інспекції виправних робіт, 
кримінально-виконавчі інспекції не 
займались питаннями нагляду і кон-
тролю за засудженими до покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі. 
Можна також згадати, що подіб-
не існувало в царській Росії , 
а у 70-х-80-х рр. минулого століття 
існував інститут умовного покаран-
ня, пов’язаний з використанням за-
суджених на будівництвах народно-
господарських об’єктів. Таким чином 
існує певний досвід у нашій країні 
і доволі великий. Головне вивчити 
його, дослідити і науково обґрунту-
вати необхідність та практику засто-
сування пробації.

Сучасні українські вчені такі, 
як Т.А.Денисова [2, c. 26], О. Г. Колб 
[3, c. 144], О. Г.Богатирьова [4, с. 87], 
І.С. Яковець [5, с. 219] та ін., всебіч-
но підійшли до розгляду поняття та 
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суті пробації і виклали своє бачен-
ня на сторінках наукової літерату-
ри. Закон є тією дорожньою картою, 
за допомогою якої повинна від-
бутися кардинальна робота з ба-
гатьма категоріями засуджених за 
нетяжкі злочини, вчинені як умис-
но, так і з необережності. Але Закон, 
на нашу думку, не дає достатньої 
відповіді на питання, які будуть 
виникати в процесі здійснення за-
ходів пробації, і низка його поло-
жень має відсильний характер або 
зовсім ставить завдання підготов-
ки додаткових нормативних актів. 
Так,вже у ст. 1 Закону, вказуючи, що 
цим нормативно-правовим актом 
визначається правовий статус пер-
соналу пробації, не розкривається 
його зміст. І тільки у ст. ст. 18 та 19 
знаходимо відповідь на це питання, 
посилаючись на Закон «Про Дер-
жавну кримінально-виконавчу 
службу України».

Не ставлячи завдання дати ко-
ментар кожної зі статей Закону, 
більш корисним буде розібратись 
у видах пробації та процесі прак-
тичного їх здійснення. Законом 
(ст. 8) визначено три види проба-
ції: досудова, наглядова та пені-
тенціарна. Основним завданням 
досудової пробації є підготовка 
досудової доповіді, тобто «забез-
печення суду формалізованою 
інформацією, що характеризує 
обвинуваченого, з метою прийнят-
тя судом рішення про міру його 
відповідальності» (ст. 9). Для цього 
персонал пробації має право отри -
мувати про обвинуваченого різно-
сторонню інформацію.

Аналізуючи ці положення, ви-
никає питання, чи не є це дублю-
ванням роботи попереднього 
розслідування, дій слідчого, про-
курора, захисника? У процесі роз-
слідування справи, відповідно до 
Кримінального процесуального ко-
дексу України, вказані вище учас-
ники процесу збирають найбільш 
повну інформацію про особу обви-
нуваченого, яка його характеризує. 
Прокурор, як державний обвину-

вач, оприлюднює в суді відповідні 
дані про таку особу. А суд, відповід-
но до своїх повноважень, приймає 
до уваги наявну інформацію і ві-
дображає її при постанові вироку. 
Водночас адвокат збирає макси-
мум позитивної, нерідко неправди-
вої, інформації про підсудного. По-
трібно мати на увазі, що у більшості 
випадків необхідною інформацією 
володіють оперативні працівники 
та дільничні інспектори поліції.

Взагалі досудова пробація 
викликає багато запитань: напри-
клад, чи до всіх категорій обвину-
вачених вона застосовується, чи 
застосовується до неодноразово 
засуджених, осіб, які вчинили тяжкі 
і особливо тяжкі злочини, суб’єк-
тів злочинів у сфері господарської 
діяльності, чи обвинувачених у зло-
чинах, вчинених з необережності? 
Практика роботи правоохоронних 
органів свідчить про те, що перша 
категорія осіб виробила свій сте-
реотип поведінки і мислення, який, 
за рідкісними винятками, не під-
лягає зовнішньому коригуванню. 
Особи ж, які вчинили тяжкі і осо-
бливо тяжкі злочини, після звіль-
нення з місць позбавлення волі 
є фактично маргіналами, готовими 
до девіантної поведінки.

Що ж стосується осіб, які вчи-
нили злочини у сфері господарсь-
кої діяльності, наприклад, ст. 205 
Кримінального кодексу України 
(далі – КК України) «Фіктивне під-
приємництво»; ст. 207 КК України 
«Ухилення від повернення ви-
ручки в іноземній валюті»; ст. 209 
КК України «Легалізація (відми-
вання) грошових коштів та іншого 
майна, здобутих злочинним шля-
хом»; ст. 212 КК України «Ухилення 
від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів», а також 
злочини , передбачені ст. 364 
КК України «Зловживання вла-
дою або службовим становищем»; 
ст. 365 КК України «Перевищення 
влади або службових повнова-
жень працівником правоохорон-
ного органу»; ст. 368 КК України  

«Прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної ви-
годи службовою особою» та багато 
інших складів злочинів, то суб’єкти 
цих злочинів мають, як правило, 
достатній освітній рівень, займа-
ють високі посади і на скоєння 
кримінальних правопорушень 
«ідуть свідомо», розраховуючи на 
можливість ухилення від покаран-
ня. Такі обвинувачені не потребу-
ють, на нашу думку, впливу органів 
пробації.

Осіб, які вчинили злочин з не-
обережності у вигляді злочинної 
самовпевненості чи злочинної 
недбалості,  не можна вважати по-
тенційними злочинцями. Тому до-
цільно у кожному окремому випад-
ку працівникам служби пробації 
підходити виважено. Наприклад, 
при скоєнні злочину передбаче-
но ст. 286 КК України «Порушення 
правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту осо-
бами, які керують транспортними 
засобами» при підготовці досудо-
вої доповіді необхідно врахову-
вати такі обставини, як вчинення 
правопорушень у стані сп’яніння чи 
наркотичного збудження, неодно-
разове вчинення адміністративних 
правопорушень у сфері дорожньо-
го руху та ін.

Викладене вище дозволяє зро-
бити висновок, що розглянуті поло-
ження Закону повинні бути узгод-
жені з іншими правоохоронними 
службами та судом.

Подібної думки дотримується 
і фахівець у цій галузі – О. В. Беца 
[6, с. 21-25].

У частині четвертій статті 9  
Закону передбачена можливість 
обвинуваченого брати участь 
у підготовці досудової доповіді. 
Безумовно, такі особи зацікавлені 
тільки в позитивній інформації, 
негативна їх не влаштовує, а це 
викликає конфлікт інтересів між 
органом пробації і обвинуваче-
ним. Виникають також ризики тиску 
на співробітників органу пробації 
з боку зацікавлених осіб. Крім того, 
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уявляється, що підготовка вказаної 
доповіді повинна бути узгоджена зі 
слідчим, що веде чи вів справу, опе-
ративними працівниками та діль-
ничними інспекторами поліції 
(превентивною службою). У даному 
контексті виникає питання про сам 
порядок складання такої доповіді, 
який має бути визначений у май-
бутньому у нормативних докумен-
тах [4, с. 192-230].

Викликає зацікавленість ст. 10 
Закону «Наглядова пробація», 
яка передбачає здійснення на-
глядових та соціально-виховних 
заходів щодо засуджених до по-
карань у виді позбавлення права 
обіймати певні посади або зай-
матися певною діяльністю, гро-
мадських робіт, виправних робіт; 
осіб, яким покарання у виді обме-
ження волі або позбавлення волі 
на певний строк замінено пока-
ранням у виді громадських робіт 
або виправних робіт; осіб, звіль-
нених від відбування покарання 
з випробуванням; звільнених від 
відбування покарання вагітних 
жінок і жінок, які мають дітей віком 
до трьох років, а також направлен-
ня засуджених до обмеження волі 
для відбування покарання до ви-
правних центрів.

Майже по кожному із видів 
зазначених покарань виникають 
питання відносно порядку здій-
снення наглядових та соціально-
виховних заходів.

Наприклад, позбавлення бух-
галтера обіймати дану посаду або 
займатися такою діяльністю про-
контролювати майже не можливо; 
проведення соціально-виховних за-
ходів з такими засудженими– марна 
трата часу, тому що вони самі кого 
хоч виховають. А займатись вказа-
ною діяльністю, якщо це справжні 
фахівці, вони зможуть, не оформ-
ляючи ніяких трудових договорів, 
офіційно не працюючи. 

Наглядова пробація , перш 
за все, залежить від самої засуд-
женої особи, її соціального статусу, 
рівня освіти, сімейного стану тощо.

Виникають питання щодо прове-
дення пробаційних заходів стосов-
но осіб, засуджених до обмеження 
волі і направлених для відбування 
покарання до виправних центрів.

У даному випадку відсутня від-
повідь: яким чином буде здійсню-
ватися направлення засуджених 
до виправних центрів, не визначе-
но, як повинні взаємодіяти поса-
дові особи виправних центрів і ор-
ганів пробації, яка відповідальність 
кожної із сторін за виконання чи 
невиконання, у зв’язку з вказаним, 
обов’язків.

Що стосується відповідальності 
суб’єктів пробації, то чинним за-
конодавством, наприклад, ст. 164 
Кримінально-виконавчого кодексу 
України, передбачаються відповідні 
правові заходи.

Немає чіткості відносно поряд-
ку здійснення нагляду та прове-
дення соціально-виховної роботи 
із засудженими (ст. 10 ч. 2 Закону).

У статті наголошується, що цей 
порядок затверджується централь-
ним органом виконавчої влади, 
що формує державну політику 
у сфері пробації. На нашу думку, 
цей орган повинен розробити 
разом з іншими зацікавленими 
державними структурами і недер-
жавними організаціями чіткий по-
рядок пробації, передусім з проку-
ратурою, поліцією, організаціями 
захисту прав людини, які повинні 
виконувати певні обов’язки у вирі-
шенні завдань пробації, а потім вже 
його затвердити.

Що стосується поліції, відповід-
но до положення про службу діль-
ничних інспекторів на зазначених 
працівників покладається обов’я-
зок проведення індивідуальної 
профілактики з метою поперед-
ження правопорушень з особами, 
які стоять на обліку.

Не зовсім зрозумілим є твер-
дження ч. 3 ст. 10 Закону, що «орган 
пробації під час наглядової проба-
ції реалізовує пробаційні програми 
стосовно осіб, звільнених від від-
бування покарання з випробуван-

ням». Це положення акцентує увагу 
тільки на даній категорії засудже-
них, у той час, як у ч. 1 вказується 
зовсім інше і перераховується 
значний контингент осіб, які по-
требують проведення наглядових 
заходів. При цьому слід зауважити, 
що у ст. 10 Закону обійшли увагою 
неповнолітніх, хоча ст. 12 цю по-
милку виправляє.

У частині 4 статті 10 Зако-
ну  вказується, що «до реалізації 
пробаційних програм можуть за-
лучатися підприємства, установи 
та організації незалежно від форми 
власності». Вважаємо, що таке по-
ложення повинне мати імпера-
тивний характер і у цій нормі слід 
наголосити на обов’язковості залу-
чення певних суб’єктів до виховної 
чи наглядової роботи, бажано зро-
бити наголос на взаємодії та ко-
ординації дій. Наприклад, кожний 
із засуджених проживає на кон-
кретній території, яка обслуговуєть-
ся дільничним інспектором поліції. 
Тому тим чи іншим чином діль-
ничний буде цікавитись, якщо не 
більше, цими особами, водночас 
це входить до кола його повнова-
жень [7]. А це означає, що праців-
ники уповноваженого органу з пи-
тань пробації можуть ефективно 
здійснювати свої обов’язки під час  
взаємодії з органом поліції.

Як свідчить практика, до рефор-
ми поліції працівники патрульно-
постової служби теж повинні були 
здійснювати наглядові заходи 
відносно засуджених та інших ка-
тегорій осіб з нестандартною по-
ведінкою. Але сьогодення змінило 
ситуацію: фактично патрульна полі-
ція виконує свої функції, не врахо-
вуючи тих громадян, які цікавлять 
службу пробації.

І останнє у даному контексті: 
це ч. 5 ст. 10 Закону, яка фактич-
но повинна обійняти інше місце. 
З її змісту випливає, що «порядок 
розроблення та реалізації про-
баційних програм визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України». 
Щоб не викликати зайвих емоцій, 
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не будемо розбиратись у суттєвих 
проблемах вказаного положення, 
залишивши його на розгляд інших, 
бажано законотворців.  

Що стосується статті 11 За-
кону «Пенітенціарна пробація», 
то наміри і мета цієї пробації мають 
благородну мету, але разом з тим 
виникає низка запитань відносно 
її здійснення.

Незрозуміло, хто конкретно 
займається підготовкою осіб до 
звільнення – адміністрація уста-
нови виконання покарань чи 
уповноважений орган з питань 
пробації. У Законі сказано, що це 
уповноважений орган з питань 
пробації, але чи є у нього можли-
вості без працівників установи 
виконання покарань досконало 
вивчити суб’єкта звільнення? Також 
чи є можливості та готовність дер-
жави, її органів виконати те, що 
передбачено у ч. 2 ст. 11 Закону, 
а саме: визначити місце прожи-
вання засудженого, влаштування 
до спеціальних установ для звіль-
нених (яких?); госпіталізації – хто 
потребує медичної допомоги; 
праце влаштування. Вже під час 
таких задумів виникає ряд питань, 
наприклад, відносно працевлашту-
вання. Не є чимось новим, що під-
приємці не мають бажання прийма-
ти таких осіб на роботу, особливо 
неодноразово засуджених. У той 
же час останні не завжди прагнуть 
чесно заробляти на життя. Виникає 

питання: що ж робити у таких ви-
падках органу пробації? Є побою-
вання того, що при неможливості 
реалізувати пробаційні програми, 
«крайніми» будуть визнані кон-
кретні працівники, хоча об’єктивно 
не все від них залежить, а заходи 
пробації– це комплексна робота. 

Крім того, багато осіб, що звіль-
няються, мають не виплачені борги 
за позовами потерпілих. Як у таких 
випадках вирішувати питання про-
бації? Виходить, що порушуються 
права потерпілих від злочинів на 
користь тих, хто їх вчинив. Показо-
во, що ряд вчених підтримує думку 
відносно такої умови застосування 
пробації, як відшкодування засуд-
женими потерпілим матеріальної 
шкоди [4, с. 267]. І це потрібно вра-
ховувати як при підготовці досудо-
вої доповіді, так і при умовно до-
строковому звільненні засуджених.

Із розширенням застосування 
покарань, не пов’язаних з позбав-
ленням волі, впровадженням про-
бації, підлаштуванням, урахуван-
ням європейських вимірів, є ризик, 
що в умовах української дійсності 
мета покарання, передбачена ч. 2 
ст. 50 КК України, яка знаходиться 
у чотирьох площинах: кара щодо 
засудженого, його виправлення, 
запобігання вчинення ним нового 
злочину і запобігання вчиненню 
злочинів іншими особами, може 
бути не досягнута. Достатньо на-
вести приклад дії «Закону Савчен-

ко», щоб переконатись, наскільки 
складно досягти того, що вказано 
в ст. 50 КК України. Тільки за ко-
роткий час звільнені за цим За-
коном вчинили більше п’ятдесяти 
вбивств, а скільки інших злочинів, 
та ще до того ж, не розкритих. 
Як свідчить практика, зміст пока-
рання – кара, засудженими сприй-
мається як несправедливість дер-
жави до них, хоча вони і скоїли 
злочини, у тому числі тяжкі та осо-
бливо тяжкі.

З іншого ж боку населення, по-
терпілі від злочинів, переконані 
у тому, що злочинці повинні сидіти 
у в’язницях.

Підводячи підсумки викладено-
го, можна стверджувати, що:

– вирішення у державі питання 
про запровадження інституту про-
бації є актуальним і необхідним;

– впровадження пробації має 
враховувати стан економічного, 
політичного і правового розвитку 
суспільства даної держав и;

– пробація може бути застосо-
вана тільки до певної категорії осіб, 
які сприймають це як милосердя 
і гуманізм суспільства, самі готові 
до певних випробувань та мають 
бажання бути законослухняними;

– перехід до широкомасштаб-
ної пробації потребує значних 
матеріальних витрат, досконалого 
правового забезпечення і адекват-
ного сприйняття цього процесу су-
спільством.  
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Адміністративні права 
Міністерства юстиції України
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О. В. Марченко 
здобувач відділу проблем публічного права
Науково-дослідного інституту публічного права 

У зв’язку з політичними та еко-
номічними змінами в Україні де-
мократизація суспільних відносин 
та адаптація законодавства нашої 
країни активізували питання ролі 
Міністерства юстиції (Мін’юсту) 
в державному механізмі, а також 
його права, обов’язки та завдання. 
В умовах сьогодення, нагляд за 
правильним застосуванням законів 
та підзаконних нормативно-право-
вих актів посадовими особами дер-
жавної влади особливо важливий. 
Адже порушення прав та свобод 
людини в демократичній державі є 
неприпустимим сегментом у право-
вих відносинах.

Міністерство юстиції відіграє 
важливу роль у забезпеченні дер-
жавно-правової політики держави, 
тому його права становлять особ-
ливий стрижень правової матерії, 
за допомогою яких воно здійснює 
свою адміністративну діяльність. 
Відповідно сучасний тип демокра-
тичних правовідносин у нашій дер-
жаві та стандартизація політичного 
типу до стандартів Європейського 
Союзу вимагають удосконалення 
прав та обов’язків у сфері Мін’юсту. 

Загалом актуальність теми зу-
мовлюється не тільки недостатніми 

теоретичними напрацюваннями 
сутності адміністративних прав 
Міністерства юстиції, а й практич-
ними потребами у забезпеченні 
цього міністерства державними 
службовцями, які будуть здатні ви-
конувати поставлені для них склад-
ні завдання, визначені державою 
і Законами України.

Провідне місце щодо забез-
печення прав, свобод та законних 
інтересів громадян належить Міні-
стерству юстиції України, діяльність 
якого базується на певних осно-
воположних засадах, які відобра-
жають основи справедливості і 
гуманності державної влади. Тому, 
говорячи про адміністративні права 
Мін’юсту, неможливо не звернути 
увагу на численні нормативно-пра-
вові акти, якими воно керується у 
своїй адміністративно-правовій 
діяльності, яка безумовно полягає 
у забезпеченні основоположних 
прав громадян.

Отже, всі ці чинники зумовлю-
ють здійснювати подальші наукові 
дослідження в цій сфері для удо-
сконалення та аналізу основних 
прав Міністерства юстиції.

Питання  прав  адміністра-
тивної діяльності Міністерства 

юстиції розглядалися такими 
вченими- юристами, як В. Б. Авер’я-
нов, Ю. С. Шемшученко, О. М. Бан-
дурка, В. М. Бевзенко, В. В. Галунь-
ко, Н. А. Железняк, С. О. Козуліна, 
І.Б.Коліушко, Р.О.Куйбіда, Р.С.Мель-
ник, О. В. Негодченко, А. В. Омель-
ченко, В. Ф. Опришко, М. І.Ославсь-
кий, А.С.Фастовець. Більше того, цей 
аспект становить наукову цінність 
і для представників науки між-
народного права, зокрема, таких, 
як А.Є.Тамм, В.О.Ріяка, Д. Н. Бахрах, 
Р.А.Петров та ін. Однак, детального 
дослідження даної проблематики 
здійснено на доктринальному рівні 
досі не було, що й зумовлює роз-
гляд цієї теми.

Мета цієї статті – на основі теорії
адміністративного права, аналізу 
відповідних нормативно-право-
вих актів, праць вчених та інших 
джерел охарактеризувати та кла-
сифікувати адміністративні права 
Міністерства юстиції.

 Розглядаючи основне питан-
ня нашого дослідження, звернемо 
увагу на думку вченої  Н.А. Желез-
няк, яка зазначає, що однією з важ-
ливих державно-правових реформ 
є забезпечення процесу формуван-
ня досконалої правової системи, 
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яка була б здатна зумовити побу-
дову правової держави і громадян-
ського суспільства в Україні. І в цій 
справі важлива роль відводиться 
Міністерству юстиції України, яке є 
провідним органом у системі цен-
тральних органів виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію держав-
ної правової політики, спрямованої 
на розвиток національної правової 
системи, створення і реалізацію 
правових норм, зміцнення режиму 
законності та безпеки, формування 
у населення розвиненої правової 
культури та правового світогляду, 
утвердження принципів справед-
ливості, верховенства права, захист 
прав і свобод людини як найвищої 
соціальної цінності [1].

Тобто законотворчість та діяль-
ність органів державної влади 
базуються на основоположних 
принципах, обов’язках та правах, в 
які закладено базові витоки пра-
вильного функціонування правової 
системи. Оскільки Україна обра-
ла шлях незалежного розвитку в 
напрямі євроінтеграції, її осново-
положними засадами є верховен-
ство права та визнання людини 
найвищою соціальною цінністю. 
Саме Міністерство юстиції стоїть на 
сторожі втілення принципу закон-
ності в державотворенні і станов-
ленні справедливого українського 
законодавства.

Органи виконавчої влади, як у 
своєму дослідженні вважає О. Син-
кова, – це первинні елементи апара-
ту державного управління, що утво-
рюються державою для здійснення 
від її імені завдань і функцій дер-
жавної виконавчої влади [2, с. 61].

В. Авер’янов визначає, що кож-
ний окремий орган виконавчої 
влади виконує діяльність, яка ха-
рактеризується чітко визначеною 
державою спрямованістю, цілями, 
завданнями та функціями, пев-
ним обсягом компетенції (прав 
і обов’язків) [3, с. с. 84].

Погоджуємось з цією думкою,
оскільки фактично кожне міністер-
ство є центральним органом вико-

навчої влади, яке спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів 
України. Тому вони мають зовсім 
різну державну спрямованість і ви-
конують завдання, які кардинально 
відрізняються від інших.

Однак, як бачимо, серед адмі-
ністративістів досі існує розбіж-
ність поглядів на структуру адмі-
ністративно-правового статусу 
центрального органу виконавчої 
влади, що зумовлено відсутністю 
єдиного підходу у визначенні ос-
новного структурного елементу – 
компетенції [2, с. 61].

Свідченням неоднозначності 
визначення поняття є багатоманіт-
ність наукових думок. Зокрема, 
Д. Н. Бахрах вважає компетенцію 
«основною частиною правового 
статусу, яка складається із сукуп-
ності владних повноважень від-
носно певних предметів відання». 
Цей автор поділяє зміст компетен-
ції на дві складові: перший еле-
мент – обов’язки та права, пов’я-
зані зі здійсненням влади, участю 
у владних відносинах, у тому числі 
і право видавати певні акти. Другий 
елемент – підвідомчість, правове 
закріплення кола об’єктів, пред-
метів, справ, на які поширюються 
владні повноваження [4, с. 178].

З вищенаведених прикладів 
думок різних вчених, можемо зро-
бити однозначний висновок, що 
в одному вони, все ж таки, погод-
жуються, компетенцією є сукупність 
адміністративних прав та обов’яз-
ків, які визначені законодавством, 
для здійснення своїх повноважень.

Відповідно до тлумачного слов-
ника української мови право – 
це офіційний  дозвіл , допуск 
до виконання якихось обов’язків, 
до зайняття певної посади, вступу 
до вузу і т. ін. [5, c. 860].

Міністерство юстиції за своїм 
правовим статусом є централь-
ним органом виконавчої влади, 
тому відповідно до теорій поділу 
державної влади виконавча влада 
є однією з самостійних гілок, 
яка реалізується органами вико-

навчої влади. Відповідно, що сто-
сується завдань виконавчої влади, 
то вони полягають в: реалізації 
та виконанні Конституції та законів 
України, прийнятих парламентом; 
забезпеченні прав та свобод лю-
дини і громадянина; регулюванні 
економіки, соціально-культурної 
та адміністративно-політичної 
сфер життєдіяльності суспільства; 
сприянні задоволенню життєвих 
потреб населення [6, с. 21].

Оскільки Міністерство юстиції 
є центральним органом виконав-
чої влади, який завдяки своїй діяль-
ності втілює принцип законності 
та забезпечує основні права та 
обов’язки громадян нашої держа-
ви, при дослідженні цього питання 
ми звернулися до загальної теорії 
адміністративного права, в якій 
зазначено, що виконавча влада 
характеризується такими особли-
востями (правами), як: 1) можливі-
стю оперативно приймати рішення. 
Оскільки процедури, які викори-
стовуються у сфері функціонування 
виконавчої влади, є значно прості-
шими порівняно з процедурами 
законотворчості та судочинства, 
що забезпечує швидкість вирішен-
ня завдань, які ставляться перед 
такою гілкою влади; 2) можливі-
стю користуватися всім обсягом 
виконавчо-владних повноважень, 
визначених у законі, у тому числі 
правом застосування прямого при-
мусу; 3) розпорядництвом. Вико-
навча влада не лише виконує зако-
ни, прийняті законодавчою владою, 
а й видає власні – підзаконні нор-
мативні акти (наприклад, постано-
ви Кабінету Міністрів, накази цен-
тральних органів виконавчої влади 
тощо), тобто видає обов’язкові для 
виконання розпорядження; 4) са-
мостійністю, яка полягає у можли-
вості виконавчої влади самостійно, 
тобто без погодження із законодав-
чою та судовою владою приймати 
рішення та забезпечувати їх вико-
нання [6, c. 22].

Таким чином , Міністерство 
юстиції, відповідно до законодав-
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ства України має ряд специфічних 
можливостей, які притаманні вико-
навчій гілці влади. А саме: у своїй 
адміністративно-правовій діяль-
ності має можливість оперативно 
приймати рішення, має право кори-
стуватися всім обсягом виконавчо-
владних повноважень, видавати 
власні підзаконні нормативно-пра-
вові акти, самостійно приймати 
рішення та забезпечувати і контро-
лювати їх виконання.

Визначаючи адміністративні 
права Міністерства юстиції України, 
в першу чергу,  потрібно зверну-
тися до Положення про Міністер-
ство юстиції України, затверджене 
2 липня 2014 р. № 228 [7], в якому 
найбільш повно розкрито його при-
значення. Відповідно, Мін’юст є го-
ловним органом у системі централь-
них органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує 
державну правову політику, держав-
ну політику з питань банкрутства та 
використання електронного циф-
рового підпису, у сфері нотаріату, 
організації примусового виконан-
ня рішень судів та інших органів 
(посадових осіб) (далі – викона-
ння рішень), державної реєстрації 
актів цивільного стану, державної 
реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень, державної 
реєстрації юридичних осіб, громад-
ських формувань, що не мають ста-
тусу юридичної особи, та фізичних 
осіб – підприємців, реєстрації стату-
ту територіальної громади м. Києва, 
реєстрації статутів Національної 
академії наук та національних га-
лузевих академій наук, державної 
реєстрації друкованих засобів ма-
сової інформації та інформаційних 
агентств як суб’єктів інформацій-
ної діяльності, у сфері виконання 
кримінальних покарань та пробації; 
забезпечує формування державної 
політики у сфері архівної справи 
і діловодства та створення і функ-
ціонування державної системи стра-
хового фонду документації. 

Далі в Положенні про Міністер-
ство юстиції зазначено його основ-

ні права, відповідно до яких Мін’юст 
має право: 1) залучати в установ-
леному порядку спеціалістів цен-
тральних та місцевих органів вико-
навчої влади, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх 
керівниками), вчених, представ-
ників інститутів громадянського 
суспільства (за згодою) до розгля-
ду питань, що належать до компе-
тенції Міністерства; 2) отримувати 
безоплатно від міністерств, інших 
центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцево-
го самоврядування необхідні для 
виконання покладених на нього 
завдань інформацію, документи 
і матеріали, зокрема, від органів 
статистики – статистичні дані; 3) ко-
ристуватися відповідними інфор-
маційними базами даних держав-
них органів, державною системою 
урядового зв’язку та іншими техніч-
ними засобами; 4) скликати наради, 
утворювати комісії, у тому числі по-
стійно діючі, та робочі групи, прово-
дити наукові конференції, семінари 
з питань, що належать до компетен-
ції Міністерства (ст. 6) [7].

Тобто Міністерство юстиції Украї -
ни має всі права, які необхідні для 
виконання повного та неуперед-
женого виконання поставлених 
обов’язків. Тому адміністративні 
права Мін’юсту можна класифікува-
ти на такі види (відповідно до сфери 
їхнього поширення): щодо співпра-
ці з населенням, внутрішньооргані-
заційної діяльності, роботи з інфор-
маційними ресурсами та заходи 
адміністративного примусу. 

Також  Міністерство юстиції має 
й інші права у зв’язку з його взає-
модією з іншими органами вико-
навчої влади, тому для прикладу 
розглянемо деякі з них. У ст. 3 п. 58 
Закону України «Про нотаріат» 
зазначено, що Мін’юст має право 
здійснювати державне регулюван-
ня нотаріальної діяльності, зокре-
ма, встановлювати умови допуску 
громадян до її провадження, здій-
снювати контроль за організацією 
нотаріату, керівництво державни-

ми нотаріальними конторами, пе-
ревірку організації нотаріальної 
діяльності нотаріусів, дотримання 
ними порядку вчинення нотаріаль-
них дій та виконання правил но-
таріального діловодства, видава-
ти та анулювати в установленому 
законом порядку свідоцтва про 
право на зайняття нотаріальною 
діяльністю, встановлювати поря-
док виготовлення та знищення 
печатки приватного нотаріуса, ви-
моги до робочого місця (контори) 
приватного нотаріуса, затверджує 
порядок проведення перевірки 
організації нотаріальної діяльності 
державних і приватних нотаріусів, 
дотримання ними порядку вчинен-
ня нотаріальних дій та виконання 
правил нотаріального діловодства, 
порядок підвищення кваліфіка-
ції працівників органів нотаріату, 
нотаріусів та помічників нотаріусів, 
встановлювати правила професій-
ної етики нотаріусів, здійснювати 
аналітично-методичне забезпечен-
ня нотаріальної діяльності, узагаль-
нювати та регулювати нотаріальну 
практику, готувати для нотаріусів 
роз’яснення з питань, що належать 
до компетенції Міністерства, забез-
печувати надання нотаріусам мето-
дичної допомоги у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень [8].

Наприклад, Міністерство юсти-
ції у межах своєї компетенції за-
твердило наказ з метою сприяння 
становленню цілісного підходу 
до визначення функцій нотаріату 
та побудови чіткої структури но-
таріальних органів для надання 
населенню послуг правового та но-
таріального характеру у відповід-
ності до міжнародних стандартів, 
а також поступового і системного 
реформування українського но-
таріату як інституту позасудового 
захисту цивільних прав фізичних 
та юридичних осіб [9]. 

Це доводить нам, що Мін’юст, 
маючи адміністративні права, ви-
конує завдання за допомогою
реформ державних органів, на які 
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воно має вплив, і ці задачі, в першу 
чергу, поставлені громадянським 
суспільством України, які спрямо-
вані на захист їх основоположних 
прав та свобод.

Відповідно до Закону України 
«Про безоплатну правову допомо-
гу» Міністерство юстиції має право 
на утворення регіональних, облас-
них та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги, а також здійснення ко-
ординації їх діяльності та інших 
управлінських обов’язків, передба-
чених ст. ст. 16, 28 цього закону [10]. 

Прикладом зазначеного є те, що 
за допомогою Міністерства юстиції 
в Україні на сьогодні діє 548 точок 
доступу до безоплатної правової 
допомоги. Беручи до уваги стати-
стику за 2016 р., більше 33 тис. гро-
мадян отримали правову допомогу, 
тим паче що звернутися із заявою 
про допомогу може кожен пересіч-
ний громадянин. Тому це є однією 
із важливих змін, яка доводить нам, 
що наша країна на вірному шляху 
до євроінтеграції [11].

Отже, Міністерство юстиції 
в межах своєї компетенції має ба-
гато інших прав та обов’язків щодо 
органів виконавчої влади в сфері 
своєї адміністративної діяльності, 

і в тому числі, видає нормативно-
правові акти (накази), за допо-
могою яких керується діяльність 
органів державної влади, а також 
контролює та здійснює нагляд 
за ними. Відповідно до покладених 
на нього владних прав та обов’яз-
ків втілює принцип верховенства 
права, який є основним у діяль-
ності всіх гілок влади без винятку. 
Тому цей орган державної влади, 
як уже зазначалося, можна назвати 
«органом справедливості», оскіль-
ки він захищає основоположні 
права, свободи гідність та честь 
громадян нашої держави.

Тому відповідно до здійснено-
го нами аналізу адміністративних 
прав Міністерства юстиції пропо-
нуємо класифікувати їх за таким 
критерієм:

загальногромадянські права – 
полягають в забезпеченні осново-
положних прав і свобод громадян 
та обов’язків, закріплених в Консти-
туції України, міжнародно- правових 
актах та інших законах України. 
Загальногромадянські права по-
діляються на: 1) особисті – право 
на життя, право на повагу гідності, 
право на свободу та особисту недо-
торканність; 2) соціально-економіч-
ні – право на працю, відпочинок, 

соціальний захист; 3) політичні – 
обирати і бути обраним, брати 
участь в управлінні державними 
справами; 

загальнослужбові  права – 
це ті права, які Мін’юст виконує 
у сфері реалізації державно-право-
вої політики відповідно до Законів 
України, зокрема, в адміністратив-
ній діяльності, пов’язаній із очи-
щенням влади, адміністративної 
діяльності пенітенціарної служби, 
архівної служби, департаменту дер-
жавної реєстрації, департаменту ви-
конавчої служби, у сфері безоплат-
ної правової допомоги, та контролю 
і нагляду за діяльністю нотаріату. 
А також право на видання наказів, 
вказівок, розпоряджень, обов’язко-
вих для їх виконання, та здійснення 
нагляду і перевірок за ними.

Адміністративні права Міні-
стерства юстиції – це сукупність 
функціональних правил поведінки, 
що є спрямованими до посадових 
осіб і органів цього міністерства, 
за допомогою яких вони виконують 
покладені на них владні обов’язки, 
з метою реалізації державної пра-
вової політики у системі органів 
виконавчої влади, як органу спра-
ведливості щодо громадян України 
та до органів державної влади.  
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Адміністративні права Міністерства юстиції України
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У статті сформовано, що адміністративні права Міністерства юстиції – це сукупність 
функціональних правил поведінки, що є спрямованими до посадових осіб і органів цього 
міністерства, за допомогою яких вони виконують покладені на них владні обов’язки, 
з метою реалізації державної правової політики у системі органів виконавчої влади, 
як органу справедливості щодо громадян України та до органів державної влади.
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Основні напрями 
удосконалення банківського 

законодавства України 
з метою імплементації
Основних принципів

ефективного банківського нагляду 

УДК 346.6

Банківські кризи, які спіткали 
Україну в 2008-2009 рр. та 2014-
2015 рр. , виявили ряд серйозних 
недоліків у вітчизняному регулю-
ванні банківської діяльності та ак-
туалізували потребу досліджень 
провідного світового досвіду регла-
ментації цієї діяльності. Провідною 
спеціалізованою міжнародною ін-
ституцією, в рамках якої здійснюєть-
ся розробка міжнародно-правових 
стандартів банківської діяльності, 
є Базельський комітет з банківсько-
го нагляду (далі – Комітет). За понад 
42 роки існування Комітет за-
твердив більш ніж 57 стандартів, 
66 методичних рекомендацій, під-

готував більш ніж 26 оглядів най-
кращої практики з різноманітних 
питань банківського регулювання 
та нагляду. Одним з основополож-
них міжнародно-правових стан-
дартів банківської діяльності, ро-
зроблених Комітетом, є Основні 
принципи ефективного банківсь-
кого нагляду (далі – Принципи). 
Чинна редакція документа була 
затверджена на XVII Міжнародній 
конференції органів банківського 
нагляду, що проходила 13-14 верес-
ня 2012 р. ум.Стамбул, Туреччина [8]. 
Обов’язок України імплементувати 
в національне законодавство Прин-
ципи Комітету передбачено ст. 127 

Угоди про асоціацію між Україною 
та Євро пейським Союзом, а отже, 
є невід’ємною складовою комплек-
су заходів з європейської інтеграції 
нашої держави. Разом з тим ступінь 
дослідження проблематики, пов’я-
заної з імплементацією Принципів 
у банківське законодавство Украї-
ни, залишається недостатнім.

Окремі аспекти цього питання 
досліджувалися у роботах таких 
фахівців, як О. А. Мірошниченко, 
М.В.Сенаторов, О.В.Сенаторова [4], 
В. І. Міщенко, С. В. Науменкова [5], 
О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко 
[1], Н. Р. Швець [7]. Праці більшості 
авторів присвячені переважно до-
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слідженню нормативного змісту 
Принципів та економічним аспек-
там їх впровадження. Питанням 
стану імплементації Принципів в 
банківське законодавство України 
та напрямів удосконалення віт-
чизняного банківського законодав-
ства для забезпечення їх імплемен-
тації приділено недостатньо уваги.

Метою нашого дослідження 
є визначення напрямів удоскона-
лення банківського законодавства 
України з метою забезпечення 
повної імплементації Принципів. 

Досягнення поставленої мети 
зумовило необхідність вирішен-
ня таких завдань: дослідити зміст 
Принципів, визначити їх положен-
ня, які на сьогодні не імплементо-
вані в банківське законодавство 
України, надати пропозиції щодо 
удосконалення банківського зако-
нодавства України для забезпечен-
ня повної імплементації Принципів.

Для досягнення мети досліджен-
ня використовувалися система філо-
софсько-світоглядних, загально-
наукових та спеціально-наукових 
методів, зокрема, діалектичний, 
формально-логічний і порівняльно-
правовий методи, методи систем-
ного аналізу, прогнозування та мо-
делювання.

Чинна редакція Принципів, за-
тверджена у 2012 р., містить 29 ос-
новоположних принципів банківсь-
кого регулювання та нагляду і 
структурно складається з 2 частин:

1. Принципи, що стосуються ста-
тусу, повноважень та відповідаль-
ності органів банківського регулю-
вання та нагляду, а також статусу 
банків (13 принципів).

2. Принципи, що визначають 
пруденційні вимоги до діяльності 
банків в окремих сферах (16 прин-
ципів).

Перша частина, що складаєть-
ся з 13 принципів, врегульовує 
загальні питання статусу, повнова-
жень та відповідальності органів 
банківського регулювання та нагля-
ду, а також статусу банків як об’єктів 
банківського регулювання та нагля-

ду. Так, принципи 1-3 визначають 
статус органів банківського ре-
гулювання та нагляду, їх цілі і обсяг 
відповідальності, обов’язок спів-
робітництва з іншими державними 
органами та іноземними органами 
банківського регулювання та нагля-
ду. Принципи 4 і 5 стосуються ста-
тусу банку, видів діяльності банків 
та визначення ліцензійних умов 
здійснення банківської діяльності. 
Принципи 6-13 визначають загаль-
ні повноваження з регулювання 
та нагляду за діяльністю банків: 
оцінка прозорості структур влас-
ності і корпоративного управління 
банків, погодження набуття істот-
ної участі в банках, встановлення 
вимог до інвестиційної діяльності 
банків, оцінка ризиків банківської 
системи та окремих банків, інст-
рументи банківського нагляду, 
повноваження органів банківсько-
го регулювання та нагляду із вжиття 
превентивних заходів і застосуван-
ня санкцій, особливості здійснення 
консолідованого банківського на-
гляду, транскордонне співробітни-
цтво органів банківського регулю-
вання та нагляду.

Друга частина, що включає 
16 принципів, стосується повнова-
жень органів банківського регулю-
вання та нагляду зі встановлення 
пруденційних вимог в окремих 
сферах діяльності банків: корпо-
ративне управління, управління 
ризиками, нормативи достатності 
капіталу, формування резервів, 
робота з проблемними активами, 
система внутрішнього контролю 
і аудиту, фінансова та статистична 
звітність, недопущення використан-
ня банківської системи для вчинен-
ня кримінальних правопорушень.

Значна частина положень , 
що містяться в Принципах, вже ім-
плементовані в Україні. З-поміж ос-
новних положень, що залишаються 
неімплементованими в банківське 
законодавство України, слід від-
значити такі:

1. Встановлення пруденцій-
них вимог залежно від профілю 

ризиків та системної важливості 
банків. Критеріями до принципу 1 
«Відповідальність, цілі та повно-
важення» Принципів передбачено 
необхідність наявності в органу 
банківського нагляду повноважень 
з установлення підвищених пру-
денційних вимог для окремих 
банків та банківських груп залежно 
від їх профілю ризиків і систем-
ної важливості. На сьогодні зако-
нодавство України не передбачає 
відповідних повноважень Націо-
нального банку України. З метою 
надання Національному банку 
України відповідних повноважень 
та повної імплементації цього 
принципу необхідно ініціювати 
внесення змін до Законів України 
«Про Національний банк України» 
і «Про банки і банківську діяль-
ність» (далі – Закон).

2. Проведення інспекційних 
перевірок учасників банківських 
груп, материнської компанії банку 
та пов’язаних з нею осіб. Відповід-
но до критеріїв до принципу 1 
«Відповідальність, цілі та повно-
важення» Принципів , орган 
банківського нагляду повинен 
бути наділений повноваженнями 
з перевірки діяльності банківської 
групи, а також материнської ком-
панії банку та пов’язаних з нею осіб 
з метою оцінки їх впливу на безпе-
ку і стабільність банківської групи. 
Також, згідно з критеріями до прин-
ципу 9 «Методи та інструменти на-
гляду», орган банківського нагля-
ду повинен мати повноваження 
з виїзного та безвиїзного нагляду 
за банківськими групами. 

На сьогодні статтею 72 За-
кону передбачено, що учасни-
ки банківських груп можуть бути 
об’єктом перевірки Національного 
банку України. Водночас аналогіч-
ної норми для материнської ком-
панії банку та пов’язаних з нею 
осіб зазначеним Законом не пе-
редбачено. Крім того, пропонується 
уточнити, що учасники банківських 
груп можуть бути об’єктами інспек-
ційної перевірки Національного 
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банку України як посиленої форми 
банківського нагляду (у порівнянні 
зі звичайними перевірками), що 
передбачає здійснення виїзної пе-
ревірки безпосередньо в об’єкта 
нагляду.

3. Колективна оцінка придат-
ності членів правління та спо-
стережної ради банку. Згідно 
з критеріями до принципу 5 «Лі-
цензування» Принципів, орган лі-
цензування банківської діяльності 
повинен здійснювати колективну 
оцінку придатності членів прав-
ління та спостережної ради банку 
на предмет того, щоб всі члени 
зазначених органів спільно мали 
достатній рівень знань з основних 
напрямів діяльності банку і пов’яза-
них ризиків. 

Станом на 1.01.2017 р. Націо-
нальний банк України здійснює 
оцінку професійної придатності 
та ділової репутації кожного керів-
ника банку на індивідуальній ос-
нові. З метою повної імплементації 
зазначеного принципу пропонуєть-
ся перейти від індивідуальної оцін-
ки кожної особи до колективної 
оцінки всього складу правління 
і спостережної ради банку. 

Для повної імплементації цього 
принципу необхідно внести зміни 
до Закону, а також затвердити 
спеціальний нормативно-право-
вий акт Національного банку Украї-
ни з колективної оцінки керівників 
банку.

4. Застосування превентивних 
заходів. Принципом 11 «Повно-
важення органу банківського на-
гляду із застосування превентив-
них заходів та заходів впливу» 
Принципів та критеріями до цього 
принципу передбачено, що в ор-
гану банківського нагляду повинні 
бути повноваження із застосування 
як заходів впливу за порушення 
вимог банківського законодавства, 
так і превентивних заходів з метою 
недопущення вчинення порушень. 
В свою чергу, превентивні заходи 
можуть включати завчасне інфор-
мування керівництва банку про 

погіршення ситуації з одночасним 
висуненням вимоги про своєчасне 
її виправлення. Якщо ж порушен-
ня попередити не вдалось, орган 
банківського нагляду може засто-
сувати адекватний захід впливу. 
Також превентивні заходи можуть 
передбачати проведення діалогу 
між органом банківського нагляду 
і членами спостережної ради й кон-
тролерами банку про можливість 
приєднання слабкого банку до 
більш сильного та фінансово здо-
рового банку (до того, як слабкий 
банк стане неплатоспроможним). 

Статтею 73 Закону наразі пе-
редбачено право Національного 
банку України застосувати за-
ходи впливу у разі порушення 
вимог банківського законодавства 
або здійснення ризикової діяль-
ності. Повноважень Національного 
банку України із вжиття превентив-
них заходів, спрямованих на попе-
редження та недопущення пору-
шень, банківським законодавством 
України на сьогодні безпосередньо 
не передбачено. З метою повної 
імплементації вищезазначеного 
принципу пропонується внести від-
повідні зміни до Законів України 
«Про Національний банк України», 
«Про банки і банківську діяльність», 
а також затвердити окремий нор-
мативно-правовий акт Національ-
ного банку України з питань засто-
сування превентивних заходів.

5 . Удосконалення  контро-
лю за власниками істотної участі 
в банку. Згідно з критеріями до 
принципу 6 «Передача істотної 
участі» Принципів, до повнова-
жень органу банківського нагляду 
повинно належати вжиття заходів 
для відміни переходу контролю 
над банком, що відбувся без погод-
ження органу банківського нагляду. 
Також законодавством має бути 
передбачений обов’язок банків 
повідомляти орган банківського 
нагляду про будь-яку інформацію 
щодо власників істотної участі, яка 
може негативно вплинути на їх 
прийнятність і відповідність вимо-

гам, які висуваються до власників 
істотної участі.

На сьогодні законодавством 
України передбачені повноважен-
ня Національного банку України 
з накладення штрафу на особу, 
яка набула або збільшила істот-
ну участь в банку без погодження 
регулятора, а також право тимча-
сово, до усунення порушення, за-
боронити використання власником 
істотної участі у банку права голо-
су. З метою повної імплементації 
вищезазначеного принципу про-
понується внести зміни до Зако-
ну, спрямовані на запровадження 
механізму примусового відчужен-
ня істотної участі, набутої в банку 
без погодження Національного 
банку України, а також обов’язок 
банків повідомляти Національний 
банк України про будь-яку інфор-
мацію щодо власників істотної 
участі, яка може негативно вплину-
ти на їх прийнятність та відповід-
ність встановленим вимогам.

6. Перехід до ризик-орієн-
тованого банківського нагляду. 
Запровадження нових підходів 
до банківського нагляду. Згід-
но з критеріями до принципу 9 
«Методи та інструменти нагляду» 
Принципів орган банківського на-
гляду повинен використовувати 
такі методи та інструменти, що до-
зволяють регулярно оцінювати 
безпечність і стабільність банків, 
їх суттєві ризики, бізнес-моделі 
діяльності, стан корпоративного 
управління для виявлення ризиків, 
які лише зароджуються, та на-
прямів, які потребують подальшої 
уваги. При здійсненні банківсько-
го нагляду повинен враховуватися 
профіль ризиків банку.

Існуюча система банківсько-
го нагляду в Україні засновується 
переважно на постфактичному 
аналізі стану банку, виходячи з ві-
домостей фінансової та статистич-
ної звітності, поданих до Націо-
нального банку України. Перехід до 
ризик-орієнтованого нагляду ви-
магає впровадження проактивного 
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реагування на ризики, що полягає 
у здатності їх своєчасно передба-
чити і не допустити їх виникнення, 
ескалацію та переходу граничної 
межі. Це, в свою чергу, вимагає 
побудови принципово нової мето-
дологічної основи банківського на-
гляду із врахуванням індивідуаль-
них особливостей банків, виходячи 
з їх профілю ризиків.

Також критеріями до принципу 
9 «Методи та інструменти нагляду» 
Принципів передбачено ширше 
коло питань, що повинні охоплюва-
тися наглядовою діяльністю регуля-
тора, порівняно з існуючим станом 
справ в Україні. 

Так, орган банківського на-
гляду повинен проводити регу-
лярні оцінки банківської системи, 
в т. ч. з метою виявлення, оцінки 
та мінімізації ризиків, які зарод-
жуються і стосуються банківської 
системи для недопущення негатив-
ного впливу на її стабільність. 

При здійсненні банківського на-
гляду компетентний орган повинен 
підтримувати регулярні контакти з 
членами спостережної ради, прав-
ління банку, керівництвом банку 
вищої і середньої ланки для ро-
зуміння та оцінки таких внутрішніх 
аспектів діяльності банку, як страте-
гія розвитку банку, структура групи, 
стан корпоративного управління, 
адекватність капіталу, ліквідність, 
якість активів, системи управління 
ризиками і внутрішнього контролю. 
Орган банківського нагляду пови-
нен зустрічатися з членами спосте-
режної ради та правління банку для 
обговорення висновків, отриманих 
при здійсненні наглядової діяль-
ності, результатів інспекційних пе-
ревірок і зовнішнього аудиту. За 
необхідності, орган банківського 
нагляду повинен проводити окремі 
зустрічі з незалежними членами 
спостережної ради банку.

Орган банківського нагляду по-
винен проводити окрему оцінку 
діяльності служби внутрішнього 
аудиту банку для виявлення здат-
ності внутрішніх аудиторів реально 

виявляти сфери потенційного ризи-
ку для банку.

Для повної імплементації вище-
вказаних положень в банківське 
право України, в т. ч. запровадження 
ризик-орієнтованого нагляду, про-
понується ініціювати внесення від-
повідних змін до Законів України 
«Про Національний банк України», 
«Про банки і банківську діяльність», 
а також ініціювати затверджен-
ня нового нормативно-правового 
акта Національного банку України, 
що визначатиме порядок здійснен-
ня Національним банком України 
наглядової діяльності.

7. Удосконалення корпоратив-
ного управління в банках. Кри-
теріями до принципу 14 «Корпо-
ративне управління» Принципів 
передбачено ряд положень, які не 
імплементовані в банківське право 
України. Зокрема, орган банківсь-
кого нагляду повинен регулярно 
проводити оцінку стану корпо-
ративного управління в банках 
на предмет її відповідності про-
філю ризиків та рівню системної 
важливості банку.

До компетенції спостережної 
ради банку повинно належати за-
твердження стандартів професій-
ної придатності та добросовісності 
для вищого керівництва банку, 
планів управління наступництвом 
(заміни керівників, що звільняють-
ся), формування корпоративної 
культури і цінностей банку (на-
приклад, шляхом затвердження 
кодексу професійної поведінки 
працівників банку). Спостережна 
рада банку повинна забезпечува-
ти, щоб система оплати праці, в т. ч. 
система заохочень, була побудо-
вана таким чином, щоб працівни-
ки обачливо ставилися до ризиків 
та не заохочувалися до прийняття 
надмірних ризиків.

Додатковим критерієм до прин-
ципу 14 передбачено обов’язок 
банків негайно повідомляти На-
ціональний банк України будь-яку 
інформацію, що може негативно 
вплинути на оцінку професій-

ної придатності і добросовісності 
членів спостережної ради та вищо-
го керівництва банку.

З метою повної імплемента-
ції вищевказаних положень не-
обхідно ініціювати внесення змін 
до Закону і нормативно-правового 
акта Національного банку України, 
що визначає порядок визначення 
професійної придатності та діло-
вої репутації керівників банку, – 
Положення про порядок реєстрації 
та ліцензування банків, відкрит-
тя відокремлених підрозділів, за-
твердженого постановою Правлін-
ня Національного банку України 
від 8.09.2011 р. № 306 [6]. Також до-
цільно затвердити окремий норма-
тивно-правовий акт Національного 
банку України з питань організації 
корпоративного управління в бан-
ках. При розробці відповідних 
документів необхідно врахову-
вати Принципи корпоративного 
управління в банках, затверджені
Базельським комітетом з банківсь-
кого нагляду 8.07.2015 р. [9].

8. Удосконалення управління 
ризиками в банках. Критеріями 
до принципу 15 «Управління ри-
зиками» Принципів встановлено 
ряд вимог до системи управління 
ризиками в банках та її оцінки ор-
ганом банківського нагляду, що не 
імплементовані в банківське право 
України. 

Так, орган банківського нагля-
ду повинен затвердити стандарти 
з управління окремими видами 
ризиків, зокрема, кредитним, рин-
ковим, операційним ризиками, 
ризиками ліквідності і зміни про-
центної ставки. При розробці від-
повідних стандартів необхідно вра-
ховувати критерії до принципів 17 
«Кредитний ризик», 19 «Ризик кон-
центрації та ліміти максимального 
ризику», 21 «Ризик країни та ризик 
обмеження переказу коштів (транс-
фертний ризик)», 22 «Ринковий 
ризик», 23 «Ризик процентної 
ставки в банківському портфелі», 
24 «Ризик ліквідності», 25 «Опера-
ційний ризик» Принципів. 
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У банках повинні існувати вну-
трішні процеси для оцінки адекват-
ності капіталу і ліквідності з ураху-
ванням ризик-апетиту та профілю 
ризиків банку. 

Банки повинні мати адекватні 
політики, що забезпечують інфор-
мування членів спостережної ради 
банку і правління банку про ризики, 
пов’язані із запровадженням нових 
банківських продуктів, внесенням 
суттєвих змін до існуючих продук-
тів, істотними змінами в діяльності 
банку (зокрема, запровадження 
нових інформаційних систем, про-
цесів, бізнес-моделей, інвестиції на 
значну суму). Відповідні дії повинні 
здійснюватися після попереднього 
погодження спостережною радою 
банку або окремим комітетом з пи-
тань управління ризиками при спо-
стережній раді.

Банки повинні затвердити про-
грами стрес-тестування, спрямовані 
на оцінку перспективної ситуації, 
співрозмірні з профілем ризику 
банку та рівнем його системної 
важливості. Орган банківського на-
гляду повинен оцінювати програми 
стрес-тестування банків на предмет 
охоплення суттєвих джерел ризику 
і негативних сценаріїв розвитку 
подій. Результати стрес-тестування 
повинні враховуватися при прий-
нятті банком рішень, побудові про-
цесів управління ризиками та оцін-
ці достатності капіталу і ліквідності.

Орган банківського нагляду 
повинен оцінювати правильність 
врахування банком ризиків у вну-
трішніх процедурах ціноутворення, 
при розрахунку фінансових резуль-
татів роботи банку та затвердженні 
нових продуктів з усіх основних 
напрямів діяльності банку.

Деякі з вищезазначених пи-
тань на сьогодні врегульовані Ме-
тодичними рекомендаціями щодо 
організації та функціонування си-
стем ризик-менеджменту в банках 
України, схваленими постановою 
Правління Національного банку 
України від 2.08.2004 р. № 361 
[3]. Водночас цей документ не має 

обов’язкової сили для банків і є ре-
комендаційним. Крім того, вказані 
Методичні рекомендації в значній 
частині застарілі. З огляду на це, 
найбільш доцільним варіантом для 
повної імплементації принципу 15 
в банківське право України вба-
чається розробка відповідних змін 
до Закону України «Про Національ-
ний банк України» та затвердження 
окремого нормативно-правового 
акта Національного банку України 
з питань організації системи управ-
ління ризиками в банках і управ-
ління окремими видами ризиків.

9. Посилення вимог до капіталу. 
Повна імплементація принципу 16 
«Адекватність капіталу» Принципів  
потребує внесення в банківське 
право України ряду змін. 

Так, згідно з критеріями до 
цього принципу, вимоги до капіта-
лу повинні відображати профіль 
ризиків та рівень системної важли-
вості банку в контексті ситуації на 
ринках і макроекономічних умов 
та обмежувати зростання позичко-
вого капіталу (левериджу) як банку, 
так і всієї банківської системи. 
У зв’язку з цим доцільно ініціювати 
внесення змін до нормативно-пра-
вових актів Національного банку 
України, передбачивши вимоги до 
капіталу з урахуванням таких видів 
ризиків, як ринковий ризик, опера-
ційний ризик, ризик зміни процент-
ної ставки в банківському портфелі, 
ризик обмеження переказу коштів 
(трансфертний ризик), ризик краї-
ни, ризик концентрації.

Також критеріями до принци-
пу 16 передбачено можливість на 
підставі рішення органу банківсь-
кого нагляду використання бан-
ками власної оцінки ризику для 
розрахунку регулятивного капіта-
лу. В такому випадку до процесу 
власної оцінки ризику повинні 
застосовуватися жорсткі критерії. 
Орган банківського нагляду пови-
нен проводити оцінку відповід-
ного внутрішнього процесу банку 
для визначення стану дотримання 
встановлених вимог та правиль-

ності внутрішньої оцінки з ураху-
ванням ризиків, на які наражається 
банк. Наглядовий орган вправі від-
кликати погодження на здійснення 
банком власної оцінки ризику для 
розрахунку регулятивного капіталу 
у випадку невиконання банком кри-
теріїв прийнятності або встановле-
них умов. З огляду на зазначене, 
пропонується ініціювати розробку 
окремого нормативно-правового 
акта Національного банку Украї-
ни, яким передбачити можливість 
власної оцінки банком ризику для 
розрахунку регулятивного капіта-
лу за умови отримання погоджен-
ня регулятора, а також встановити 
вимоги до процесу власної оцінки 
ризику.

Для забезпечення імплемен-
тації Принципів необхідно внести 
зміни та доповнення в банківсь-
ке законодавство України, в тому 
числі в нормативно-правові акти 
Національного банку України, 
спрямовані на надання Націо-
нальному банку України повнова-
жень із встановлення пруденцій-
них вимог залежно від профілю 
ризиків і системної важливості 
банків, проведення інспекційних 
перевірок учасників банківських 
груп, материнської компанії банку 
та пов’язаних з нею осіб, здійснен-
ня колективної оцінки придатності 
членів правління і спостережної 
ради банку, застосування до банків 
превентивних заходів, удоскона-
лення контролю за власниками 
істотної участі в банку; забезпечи-
ти перехід до ризик-орієнтованого 
банківського нагляду та запрова-
дити нові підходи до банківсько-
го нагляду, удосконалити систе-
му корпоративного управління 
і управління ризиками в банках, 
посилити вимоги до капіталу 
банків. Подальші дослідження 
з цього питання можуть включати 
розробку проектів законів Украї-
ни і нормативно-правових актів 
Національного банку України 
для забезпечення повної імпле-
ментації Принципів.  
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Призначення

  Тюпляєв Ярослав Геннадійович  

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

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
наказ МЮУ від 20.03.2017 № 1113/к 

  Кашнікович Андрій Григорович  

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

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
наказ МЮУ від 09.03.2017 № 982/к

Інформація надана Департаментом персоналу 
Міністерства юстиції України

  Бойчук Володимир Володимирович  

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

наказ МЮУ від 23.03.2017 № 1140/к

  Індік Дмитро Анатолійович  

перший заступник начальника Північно-Східного міжрегіонального управління 
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

н аказ МЮУ від 27.03.2017 № 1209/к
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вітаємо
з Днем народження!

Рейтер 
Оксана Костянтинівна

Начальник управління зовнішніх зв’язків

Шановна Оксано Костянтинівно!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо успіхів у Вашій трудовій діяльності, 
поваги від колег, весняного настрою та оптимізму.

1 травня

Шановна Наталіє Анатоліївно!
Прийміть найтепліші вітання 

з нагоди Вашого Дня народження!
Бажаємо нових трудових звершень, 
міцного здоров’я, щасливих років.

11 травня

Железняк 
Наталія Анатоліївна

Директор Департаменту реєстрації 
та систематизації правових актів

Кравченко 
Людмила Миколаївна

Директор Департаменту публічного права

Шановна Людмило Миколаївно!
Вітаємо Вас з Днем народження!

Бажаємо підтримки та розуміння колег, 
миру, добробуту.

14 травняdpcoi.c
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З повагою

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

вітаємо з днем народження       

Ференс
 Олена Миколаївна
Директор Департаменту 

приватного права

Шановна Олено Миколаївно!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо Вам сонячних років, успіхів в усіх починаннях, 
міцного здоров’я і благополуччя.

21 травня

Шановний В’ячеславе Миколайовичу!
Прийміть найщиріші вітання з Днем народження!

Бажаємо досягнення всіх поставлених цілей, 
міцного здоров’я, щастя, сонячної долі.
Невичерпної Вам енергії та ентузіазму!

24 травня

Леманинець
В’ячеслав Миколайович
Директор Державного підприємства 

«Українська правова інформація» 
Міністерства юстиції України

Іванищук
Леся Анатоліївна
Директор Департаменту 
фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку – 
головний бухгалтер

Шановна Лесю Анатоліївно!
Вітаємо Вас з Днем народження!

Хай збуваються Ваші бажання, а життя буде наповнене
миром, теплом і новими здобутками!

26 травня
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вітаємо
Члена наукової ради журналу

«Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!

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

доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН України, 
заслуженого юриста України, члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Коваленка Валентина Васильовича
15 травня
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вітаємо
з Днем народження!

начальника Головного територіального управління у Житомирській області
Грабара Олександра Володимировича 

1 травня 

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

Головного територіального управління юстиції у Київській області

Білан Світлану Володимирівну
4 травня 

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

Нєвєрова Костянтина Володимировича
5 травня

начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
Возняка Романа Івановича

12 травня

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

Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

Коваля Володимира Вікторовича
14 травня 

начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області
Кольцова Едуарда Станіславовича

17 травня

вітаємо з днем народження       
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начальника головного територіального управління юстиції у Луганській області
Філатову Тетяну Дмитрівну 

17 травня 

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

Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

Корж Нону Нодарівну
24 травня 

першого заступника начальника головного територіального управління юстиції у Житомирській області
Волошину Ірину Петрівну

25 травня 

начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області
Кухарика Валентина Івановича 

25 травня

першого заступника начальника Північно-Східного міжрегіонального управління 
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

Індіка Дмитра Анатолійовича 
26 травня

З повагою 
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ», 

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

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

Бойчука Володимира Володимировича 
30 травня
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вітаємо
з Днем народження наших колег!

 заступника начальника управління – начальника відділу правового аналізу та нормопроектування
Ковтун Світлану Миколаївну

1 травня

директора  Регіонального центру з надання БВПД у Чернівецькій області
Мунтяну Аркадія Павловича

2 травня 

в.о. директора Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській областях
Родіонову Ольгу Олександрівну 

8 травня 

 заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Житомирській області
Радушинську Наталію Вацлавівну

8 травня

головного спеціаліста відділу комунікацій
Чичкань Анастасію Ігорівну 

 8 травня 

в.о. директора Чугуївського місцевого центру з надання БВПД
Рогозіна Сергія Леонідовича 

10 травня

головного спеціаліста відділу розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації 
Худякову Наталію Борисівну

 10 травня

директора Другого Київського місцевого центру з надання БВПД
Кушніра Богдана Сергійовича 

10 травня 

вітаємо з днем народження       
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головного  спеціаліста фінансового відділу
Корнієнко Яну Олександрівну

11 травня 

директора Другого Львівського місцевого центру з надання БВПД
Данька Олега Володимировича 

14 травня 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області
Протченко Ірину Борисівну

18 травня 

директора Володимир–Волинського місцевого центру з надання БВПД
Смолярчук Наталію Степанівну 

16 травня 

головного спеціаліста  відділу  взаємодії з правоохоронними органами та правозахисними організаціями
Магомедову Марину Тагирівну 

19 травня 

директора Голованівського місцевого центру з надання БВПД
Рибак Ольгу Василівну 

20 травня 

директора Другого Полтавського місцевого центру з надання БВПД
Бубир Людмилу Григорівну 

20 травня 

директора Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
Богуша Володимира Даниловича

20 травня

першого заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області
Лахижу Миколу Івановича

24 травня

в. о. директора Арцизького місцевого центру з надання БВПД
Старенкова Олександра Юхимовича

24 травня
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З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

начальника відділу запобігання корупції
Білика Миколу Петровича 

25 травня

директора Ковельського місцевого центру з надання БВПД
Ковальчука Василя Сергійовича

25 травня 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області
Попадинця Василя Юрійовича

27 травня 

директора Козятинського місцевого центру з надання БВПД
Комара Олександра Станіславовича

26 травня 

головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту
Пікульського Андрія Вікторовича

27 травня

директора Сарненського місцевого центру з надання БВПД
Павлюка Миколу Григоровича 

28 травня 

вітаємо з днем народження       
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ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у квітні 2017 року

  Наказ від 03.04.2017 1092/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5
Дата та номер державної реєстрації 03.04.2017 444/30312

  Наказ від 13.04.2017 1246/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 22 липня 2016 року № 2247/5
Дата та номер державної реєстрації 13.04.2017 492/30360

  Наказ від 25.04.2017 1407/5  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України 
від 12 лютого 2014 року № 324/5

Дата та номер державної реєстрації 26.04.2017 549/30417

  Наказ від 25.04.2017 1408/5  

Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб,  
які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Дата та номер державної реєстрації 26.04.2017 550/30418

  Наказ від 25.04.2017 1409/5  

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 06 лютого 2017 року № 292/5
Дата та номер державної реєстрації 25.04.2017 551/30419

  Наказ від 25.04.2017 1410/5  

Про внесення змін до Порядку надання ідентифікаторів доступу 
до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

Дата та номер державної реєстрації 26.04.2017 548/30416

Управління систематизації законодавства
та координації правової роботи 

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів, 
тел. (044) 279-68-58
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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 квадратних дужках із зазначенням номера джерела та 

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

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

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

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

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

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

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

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

Матеріали: стаття; довідка про автора надсилають ся поштою, а їх електронні варіанти на адресу: 
bulleten@upinfo.com.ua

Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття– doc; Іванов фото– jpeg; Іванов до відка– doc).
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхи-

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

Адреса: 01601, Київ-601, провулок Рильський, 8-а, к. 301. 
Офіційний сайт: http://pravinform.gov.ua

ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються 

в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні 
«Бюлетень Міністерства юстиції України»
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