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Конституція України – 
втілення суверенної волі 
Українського народу 

(до 21 річниці з дня прийняття 
конституції україни)

Сучасний етап розвитку теорії 
та практики вітчизняного консти-
туціоналізму характеризується 
визнанням та реалізацією ідеї 
соціальної, правової держави, 
функціонально орієнтованої на 
демократичний розвиток усіх су-
спільно-політичних інститутів. При 
цьому основна мета стратегії кон-
ституційного будівництва полягає 
у координації та спрямуванні усіх 
дій суб’єктів конституційно-пра-
вових відносин на досягнення 
політичних, правових, економіч-
них та соціальних цілей і цінно-
стей, зафіксованих у Конституції 
України 28 червня 1996 р.

У вказаному контексті особли-
вого значення набуває адекватне 

О. В. Батанов 
доктор юридичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу 
конституційного права та місцевого 
самоврядування Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України

розуміння ролі, сутності, змісту, ос-
новних напрямів та форм регулю-
ючого впливу Конституції України 
на розвиток і реформування най-
важливіших суспільних відносин, 
насамперед, у сферах захисту 
прав людини, безпосередньої де-
мократії, організації та діяльності 
державної влади і місцевого са-
моврядування, адміністративно-
територіального устрою тощо. 
Це обумовлено тією обставиною, 
що, попри важливість та значен-
ня галузевого правового регулю-
вання, формування та діяльність 
усіх інститутів демократичної, 
правової, соціальної держави зна-
ходиться у безпосередній залеж-
ності від змісту норм Конституції 

України, ефективності їх реалізації 
та захисту.

Генетично спираючись на ба-
гатовікову історію українсько-
го державотворення та будучи 
прийнятою в основі здійсненого 
українською нацією, усім Українсь-
ким народом права на самовизна-

ДЛЯ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
СТАЛА СИМВОЛОМ КОНСОЛІДАЦІЇ 
ТА ВИРАЖЕННЯ СУВЕРЕННОЇ ВОЛІ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ – 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

ВСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ. dpcoi.c
om.ua
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бюлетень міністерства юстиції україни

чення, Конституція України стала 
дійсно вищим законом суспіль-
ства і держави, ефективним про-
грамним конституційним актом, 
що визначив стратегічні вектори 
та телеологічні детермінанти ро-
звитку національного державо-
творення і правотворення.

Одночасно Конституція України 
стала фундаментом вітчизняного 
конституціоналізму та консти-
туційного права, їх серцевиною. 
Це передусім обумовлено тим, що, 
по-перше, Конституція України 
юридично і фактично стала най-
важливішим нормативно-право-
вим актом у системі джерел націо-
нального права України. Як і інші 
національні конституції, Консти-
туція України має найвищу юри-
дичну силу, що відображає її вер-
ховенство у системі права. Вона 
дала поштовх для продуктивного 
розвитку усіх галузей національ-
ного законодавства та сфер су-
спільного життя. Всі інші закони 
і підзаконні акти приймаються, 
змінюються, припиняють свою дію 
відповідно до чинної Конституції.

По-друге, Конституція України 
має особливий порядок прийняття 
і внесення до неї змін, що є важ-
ливою нормативно-правовою га-
рантією її стабільності та охорони. 
Чинна Конституція за формою 
її прийняття є дійсно демократич-
ною. Як і більшість сучасних кон-
ституцій, вона приймалася пар-
ламентом. Особливий та доволі 
ускладнений порядок внесення 
змін до Конституції України спря-
мований на забезпечення її ста-
більності. Він є диференційованим 
залежно від важливих розділів 
Конституції і має здійснювати-
ся поступово – протягом кількох 
сесій парламенту або за участі 
як парламенту, так і народу шля-
хом всеукраїнського референду-
му (розділи І, III, XIII Конституції 
України).

По-третє, за формою Конститу-
ція України є зовнішньо кодифіко-
ваним та цілісним правовим актом 

найвищої юридичної сили. На від-
міну від конституцій таких дея-
ких країн, серед яких, зокрема, 
Велика Британія, Канада, Швеція, 
Ізраїль, конституції яких склада-
ються з декількох видів консти-
туційних нормативно-правових 
актів (в тому числі, й історичних) 
та інших джерел права (конститу-
ційні прецеденти, конституційна 
доктрина), в Україні Конституція 
була прийнята як єдиний нор-
мативно-правовий акт найвищої 
юридичної сили.

По-четверте, за походженням 
Конституція України є парламент-
ським актом, оскільки 28 червня 
1996 р. вона була від імені Україн-
ського народу – громадян України 
всіх національностей урочисто 
прийнята Верховною Радою Украї-
ни. Парламентський спосіб прий-
няття Конституції України, станом 
на сьогодні, залишається й пріо-
ритетною формою внесення змін 
до Конституції, що підтверджує 
факт прийняття Закону України 
«Про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо правосуддя)» 
від 2 червня 2016 року, норма-
тивно визначивши конституційну 
сутність, зміст та напрями судової 
реформи, що реалізується нині.

По-п’яте, за територією дії Кон-
ституція України є виключно за-
гальнодержавним нормативним 
актом. Дія її положень поширюєть-
ся на всю територію України і на 
всіх суб’єктів права. Тобто Консти-
туції України властива така риса, 
як універсальність. Особливого 
звучання та значення ця риса 
Конституції України має в умовах 
анексії Росією Автономної Респу-
бліки Крим та збройної агресії з 
боку Росії в окремих районах До-
нецької і Луганської областей.

По-шосте, за часом дії Кон-
ституція України має постійний 
характер. Дія переважної біль-
шості її положень не обмежується 
часом. Утім Перехідні положен-
ня Конституції містять і приписи, 
що передбачають адаптаційні 

терміни для реалізації приписів, 
що містить Конституція в повно-
му обсязі через певний час після 
її введення в дію. На сьогодні, 
зокрема, такого роду Перехід-
ні положення обумовлені фак-
том ухвалення Закону України 
«Про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо право суддя)».

По-сьоме, Конституція України 
відіграє важливу роль щодо ро-
звитку і вдосконалення доктрини 
вітчизняного конституціоналізму, 
конституційно-правової науки 
та освіти. Наукові дослідження 
юридичних властивостей Консти-
туції є підґрунтям для пізнання 
інших важливих явищ і процесів 
конституційно-правового буття, 
щодо яких Конституція є системо-
утворюючим чинником.

Тобто за сутністю та змістом 
Конституція України стала реаль-
ним правовим втіленням народно-
го суверенітету, результатом здійс-
нення народом свого природного 
права на самовизначення, уособ-
ленням традицій українського 
державотворення і правотворен-
ня, ідеалів і принципів консти-
туціоналізму, загальновизнаних 
прав та основоположних свобод 
людини.

По суті, Конституція України 
проголосила тип сучасної україн-
ської держави, як суверенної, не-
залежної, демократичної, соціаль-
ної, правової, втіливши разом 
з тим в ній національну ідею дер-
жавотворення, наріжним каменем 
якої є природна ідея створення 

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИМ Є ТЕ, 
ЩО КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
СТАЛА АКТОМ НАЙВИЩОЇ 

ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ, 
ЩО ОБ’ЄКТИВУВАЛА ПОЛІТИЧНУ 
ВОЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

ЯК НОСІЯ СУВЕРЕНІТЕТУ 
І ЄДИНОГО ДЖЕРЕЛА ВЛАДИ В УКРАЇНІ. 

dpcoi.c
om.ua



№ 6(188) 2017 РОКУ08

тема номера   

(поновлення, відродження) своєї, 
власної , української держави 
як прояву політичного самовизна-
чення української нації і засо-
бу утвердження її самостійності, 
незалежності й досягнення єд-
ності, соборності.

Іншою складовою частиною 
української ідеології державо-
творення були характеристика 
майбутньої української держави, 
її основні риси, ознаки, принци-
пи, вимоги щодо її форми, цілей 
та функцій, відповідальності тощо. 
Серед найбільш фундаментальних 
з цих ідей, які знайшли своє кон-
ституційне втілення, положення, 
згідно з якими Україна є унітар-
ною державою (ст. 2) та респу-
блікою (ст. 5), зміст і спрямованість 
діяльності якої визначають права 
і свободи людини та їх гарантії, 
забезпечення яких є її головним 
обов’язком (ст. 3), в якій держав-
на влада здійснюється на засадах 
її поділу на законодавчу, виконав-
чу та судову (ст. 6) та визнається 
і гарантується місцеве самовряду-
вання (ст. 7) тощо. 

З метою, щоб ці визначені 
у Конституції фундаментальні 

засади української державності 
були не формальними, а реаль-
ними , вони відображені і за-
кріплені в основних принципах 
її організації та функціонуван-
ня, в її механізмі, типі і формах. 
Зокрема, принципи суверенності 
та незалежності дістають своє ві-
дображення насамперед у закрі-
пленні таких основних атрибутів 
суверенної держави, як органи 
державної влади, територія, гро-
мадянство, Збройні Сили Украї-
ни, державні символи, столиця, 
а також у системі передбачених 
Конституцією внутрішніх і зов-
нішніх функцій держави. Демо-
кратизм держави знаходить свій 
вияв насамперед у передбачено-
му Конституцією порядку форму-
вання органів державної влади 
та органів місцевого самовряду-
вання (виборах тощо), у їх системі, 
структурі, функціях, у типі й формі 
держави за характером здійснен-
ня державної влади.

Слід констатувати те, що не всі 
риси та атрибутивні характери-
стики держави, що передбачені 
і закріплені Конституцією, стали 
повною мірою реальністю. Кон-
ституційні положення, що сто-
суються цих рис, певною мірою 
залишаються програмними орієн-
тирами державотворення у май-
бутньому, ідеалом, який треба 
втілити у життя. Свідченням тому 
є, зокрема, положення Преамбу-
ли Конституції про необхідність 
дбати про забезпечення прав 
і свобод людини та гідних умов 
її життя, піклуватись про зміцнен-
ня громадянської злагоди на землі 
України, розвивати і зміц нювати 
демократичну, соціальну, правову 
державу тощо.

На сучасному етапі це на-
самперед стосується зовнішніх 
аспектів суверенітету держави, 
що найбільш виразно прояви-
лось та актуалізувалося в умовах 
анексії Росією Автономної Ре-
спубліки Крим і збройної агресії 
з боку Росії в окремих районах 

Донецької і Луганської обла-
стей, посилення сепаратистських 
тенденцій, просування проектів 
так званої «Новоросії» та само-
проголошення у 2014 р. терори-
стичних квазідержавних утворень 
«Донецька народна республіка» 
та «Луганська народна респу-
бліка», інших дій і процесів, які по-
сягають на засади конституційно-
го ладу, порушують територіальну 
цілісність та недоторканність кор-
донів України.

Завдання створення демо-
кратичної, соціальної, правової 
держави та формування грома-
дянського суспільства, поставле-
не в чинній Конституції України, 
сьогодні обумовлює особливу 
увагу до всіх засобів правового 
регулювання, а формування су-
веренної державності об’єктивно 
вимагає якісних та змістовних 
змін в стані суспільних відносин 
і зв’язків у системі координат 
«людина – громадянське суспіль-
ство – держава».

Тим самим ідеологія україн-
ського державотворення та конс-
титуцієтворення потребує значного 
часу і зусиль для свого утверджен-
ня, розвитку і вдосконалення. Фун-
даментальні ідеї сучасного консти-
туціоналізму нині значною мірою 
легалізовані на конституційному 
рівні, але далеко ще не втілені 
у життя, їх реалізація– одне з най-
важливіших завдань нашого часу. 
Пріоритетним напрямом його 
вирішення є втілення Конституції 
в життя, приведення її принципів 
та норм у дію.   

ЦІ ТА ІНШІ ІДЕЇ 
ЩОДО МАЙБУТНЬОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
ФОРМУВАЛИСЬ І ЗМІНЮВАЛИСЬ 

ПІД ВПЛИВОМ РЯДУ 
СУБ’ЄКТИВНИХ ТА ОБ’ЄКТИВНИХ, 

ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ 
ТА ОБСТАВИН, ХАРАКТЕРУ ТИХ ДЕРЖАВ, 

ЯКІ У РІЗНІ ЧАСИ ІСНУВАЛИ
НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ, 

ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИХ 
ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ; 

ОБСТАВИН УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ, 
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТОЩО.

ВАЖЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ 
МАЄ ПОСЛІДОВНЕ ВТІЛЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЦІЛЕЙ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЄЮ 
ПРАВОВОГО І СОЦІАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВИ. 
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«Наша мета – сформувати нову 
правову культуру у суспільстві, 
що забезпечить сталий розвиток 
України як сучасної правової демо-
кратичної держави. Стратегічним 
завданням довгострокової націо-
нальної програми «Я МАЮ ПРАВО!» 
є підвищення рівня знання україн-
ців щодо своїх прав у різних сфе-
рах життя, правової свідомості 
громадян та спроможності громад 
захищати свої права», – зазначив 
очільник Мін’юсту. За його словами, 
саме знання громадянами своїх 
прав і вміння їх захистити є най-
кращим способом протистояти сва-
волі чиновників та органів право-
порядку.

Павло Петренко подякував пар-
тнерам з USAID за постійну й суттєву 
підтримку ініціатив Міністерства 
юстиції, спрямованих на вдоско-
налення системи юстиції в Україні 
та забезпечення суспільної спра-
ведливості.

Пріоритетною тематикою ін-
формаційної кампанії на 2017 рік 
визначено права громадян у сфері 
доступу до правосуддя, захист прав 
власності та формування вмін-
ня протистояти проявам корупції 
у вищих навчальних закладах.

Виконуючий обов’язки адмі-
ністратора USAID Уейд Уоррен зазна-
чив: «Всім нам відомо, що довіра на-
селення до Уряду і судової системи 

відновлюється тоді, коли люди поін-
формовані про реформи, коли вони 
розуміють вигоди від їх проведен-
ня і коли бачать, що Уряд поважає 
права людини. Тому я сподіваюся, 
що кампанія «ЯМАЮ ПРАВО!» стане 
зразком якнайкращого інформуван-
ня про реформи та сприятиме під-
звітності уряду перед суспільством». 
Він також додав, що, як і раніше, 
Сполучені Штати через Агентство 
США з міжнародного розвитку на-
даватимуть підтримку Уряду Украї-
ни, законодавчій і судовій гілкам 
влади та громадянам у забезпеченні 
верховенства права та покращенні 
доступу до правосуддя як основи су-
часної демократичної європейської 
України.

Заступник Міністра юстиції Гія 
Гецадзе, у свою чергу, зауважив, що 
стратегія Міністерства юстиції поля-
гає у максимальному інформуванні 
громадян про важливість активної 
позиції, коли права опиняються під 
загрозою. «Ми надаватимемо чіткі, 
прикладні й зрозумілі поради, щоб, 
потрапивши у неприємну ситуацію, 
українці точно знали, як діяти і до 
кого звертатися. З іншого боку, ми, 
Мін’юст, у співпраці з Міністерством 
освіти, фіналізуємо Концепцію ре-
формування юридичної освіти і ми 
впевнені, що у нас будуть конкрет-
ні результати і в цьому напрямі»,– 
заявив Гія Гецадзе.   

Старт
Всеукраїнського 

просвітницького проекту
«Я маю право!»

7 червня Міністр юстиції
Павло Петренко 
і виконуючий обов’язки 
адміністратора USAID Уейд Уоррен 
презентували у Києві 
запуск всеукраїнського 
просвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!». 
Проект реалізується 
за підтримки Програми USAID 
«Нове правосуддя» 
з метою інформувати українців 
про їхні права і навчити громадян 
ці права захищати.
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Павло Петренко
нагородив переможців

Всеукраїнського конкурсу
шкільних малюнків «Я маю право!»

У червні в Міністерстві юстиції відбулося урочисте нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу 
шкільних малюнків «Я маю право!». Свої роботи на розгляд конкурсної комісії 

надіслали понад 3000 талановитих дітей з усіх куточків країни. 
19 переможців отримали дипломи та цінні подарунки з рук Міністра юстиції Павла Петренка.

«Для мене велика честь бути присутнім на урочи-
стому відкритті щорічного конкурсу дитячих малюнків, 
які стосуються саме захисту прав дітей, та особи-
сто нагородити переможців. У конкурсі взяло участь 
понад три тисячі учасників. Це три тисячі дітей, які 
вже зараз хочуть знати свої права і дбати про їх до-
тримання. Це ті діти, які формуватимуть нове правове 
суспільство, розбудовуватимуть Україну й робитимуть 
її сильнішою», – наголосив очільник Мін’юсту. На його 
переконання, переможцями конкурсу є всі без винятку 
учасники. Кожна дитина, яка вклала свої серце і душу в 
малюнок, вже стала сильнішою і зробила світ кращим.

За словами заступника Міністра юстиції Гії Гецадзе, 
дуже важливо, щоб діти змалечку починали задумува-
тися про свої права, а також про права тих, хто їх оточує.

«Пройдуть роки, і хтось із Вас стане юристами, 
суддями, міністрами. Якщо ви зрозумієте важливість 
дотримання прав громадян зараз – ви пронесете 
це розуміння через усе життя і у своїх рішеннях ке-
руватиметеся ідеєю захисту прав кожної людини»,– 
зазначив він.

Голова Координаційної ради молодих юристів 
України при Міністерстві юстиції України Андрій Бу-
тенко у свою чергу наголосив, що права і необхідність 

їх дотримання мають усі живі істоти. «Для нас най-
важливіше, що понад 3000 дітей, а з ними їхні бать-
ки й учителі задумалися над проблемою прав дитини. 
Заради цього ми й організовуємо цей конкурс».

За словами представника Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні Ніни Решетар, проведення конкурсу 
шкільних малюнків «Я маю право» стало дуже хоро-
шою традицією і проводиться спільно з Міністерст-
вом юстиції вже вшосте: «Минулого року малюнки 
учасників конкурсу довго стояли у нашому офісі. 
Наші гості приходили і раділи, що діти в Україні 
такі активні. Цей захід іще раз нагадує про права 
дитини».   

«КОЖНА ДИТИНА, ЯКА ОТРИМАЄ ТРОШКИ БІЛЬШЕ ДОБРА, 
ЛЮБОВІ І ПІДТРИМКИ ВІД ДОРОСЛИХ, ВЖЕ Є ПЕРЕМОЖЦЕМ», – 

ЗАУВАЖИВ ПАВЛО ПЕТРЕНКО.
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Напередодні Дня Конституції ми поспілкувалися з директором Департаменту публічного права 
Міністерства юстиції України, кандидатом юридичних наук, доцентом Людмилою Кравченко, 

котра розповіла нам про зміни до Конституції України щодо правосуддя. 

«Посилено 
незалежність 

Конституційного
Суду України», – 

Людмила Кравченко

Людмило Миколаївно, 
чому, на Ваш погляд, 
виникла необхідність 
внесення змін 
до Конституції України 
в частині правосуддя?

Закон України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)», прийнятий Вер-
ховною Радою України 2 червня 
2016 року, набрав чинності 30 ве-
ресня 2016 року. Його проект був 
розроблений на основі пропози-
цій Конституційної комісії та вне-
сений на розгляд Верховної Ради 
України Президентом України.

Мета запропонованих змін – 
удосконалення конституційних 
основ правосуддя для практичної 
реалізації принципу верховенства 
права і забезпечення кожному 

права на справедливий судовий 
розгляд справи незалежним і без-
стороннім судом.

Засобами  досягнення  цієї 
мети є утвердження незалежності 
судової влади , зокрема , шля-
хом її деполітизації, посилення 
відповідальності судової влади 
перед суспільством, а також за-
провадження належних конститу-
ційних засад кадрового оновлен-
ня суддівського корпусу.

Що передбачають 
конституційні зміни 
щодо правосуддя 
та суміжних правових 
інститутів?

Для чіткого розуміння всіх 
процесів давайте розглянемо 
кожну зміну детальніше. Отже, 
конституційні зміни в частині 

правосуддя і суміжних правових 
інститутів передбачають: 

1. Деполітизацію та забез-
печення незалежності судової 
влади:

переглянуті  конституційні 
повноваження Верховної Ради 
України та Президента України 
у сфері правосуддя відповід-
но до міжнародних стандартів. 
Так , повноваження Верховної 
Ради України щодо процесу об-
рання суддів на посади безстро-
ково передані до Вищої ради пра-
восуддя;

скасовано інститут «призна-
чення судді на посаду вперше» 
і передбачено, що судді обій-
матимуть посади безстроково. 
Зазначене не стосується суддів 
Конституційного Суду України, 
які, як і раніше, призначатимуть-
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ся на дев’ять років, однак їх статус 
чітко відокремлюється від статусу 
суддів, а відповідні норми пропо-
нується передбачити безпосеред-
ньо у розділі ХІІ «Конституційний 
Суд України»;

призначення на посаду судді 
здійснюватиметься Президен-
том України за поданням Вищої 
ради правосуддя, що забезпечує 
виключно церемоніальну роль 
Глави держави у цьому процесі;

повноваження щодо звільнен-
ня суддів та їх переведення з од-
ного суду до іншого передаються 
Вищій раді правосуддя.

2. Формування та діяльність 
органів, відповідальних за суд-
дівський корпус відповідно до 
євро пейських стандартів:

визначено основи юридичного 
статусу, порядок формування та 
діяльності, а також повноваження 
Вищої ради правосуддя, яка є не-

залежним від політичного впливу 
органом, що відповідає за суд-
дівську кар’єру, вживає заходів 
щодо забезпечення незалежності 
суддів тощо;

Вища рада правосуддя скла-
датиметься із двадцяти одного 
члена, з яких десятьох – обира-
тиме з’їзд суддів України з числа 
суддів  чи  суддів  у відставці , 
двох – призначатиме Президент 
України, двох – обиратиме Вер-
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ховна Рада України, двох – оби-
ратиме з’їзд адвокатів України, 
двох – обиратиме всеукраїнська 
конференція прокурорів, двох – 
обиратиме з’їзд представників 
юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ.
Голова Верховного Суду входити-
ме до складу Вищої ради право-
суддя за посадою (ex offi cio);

порядок обрання (призна-
чення) на посади членів Вищої 
ради правосуддя визначається 
законом. У рамках такого закону 
можна буде запровадити не лише 
додаткові можливості забезпе-
чення незалежності Вищої ради 
правосуддя, а й запобігти корпо-
ратизації та закритості судової 
системи, а також вжити заходи, 
спрямовані на забезпечення від-
критості та гласності процесу фор-
мування Вищої ради правосуддя; 

в системі правосуддя утворю-
ються органи та установи для за-
безпечення добору суддів, проку-
рорів, їх професійної підготовки, 
оцінювання, розгляду справ щодо 
їх дисциплінарної відповідаль-
ності, фінансового і організаційно-
го забезпечення судів. Такі органи 
та установи можуть бути утворені 
як самостійні органи у системі пра-
восуддя, так і діяти у складі Вищої 
ради правосуддя, що визначати-
меться відповідним законом.

3. Підвищення вимог та про-
фесійних стандартів для суддівсь-
кого корпусу:

запропоновано зміни щодо 
основ конституційно-правового 
статусу судді, зокрема: підвище-
но вікові та професійні цензи 
до кандидатів на посаду судді, 
запроваджено конкурсний прин-
цип призначення судді на поса-
ду, уточнено і посилено гарантії 
незалежності та недоторканності 
суддів. Так, на посаду судді може 
бути призначений громадянин 
України, не молодший тридцяти та 
не старший шістдесяти п’яти років, 
який має вищу юридичну освіту 
і стаж професійної діяльності 

у сфері права щонайменше п’ять 
років, є компетентним, доброчес-
ним та володіє державною мовою. 
При цьому вимога щодо компе-
тентності охоплюватиме не лише 
професійний аспект, а також інші 
аспекти – зокрема, особистий, 
соціальний тощо; 

для суддів спеціалізованих 
судів відповідно до закону мо-
жуть бути встановлені інші вимоги 
щодо освіти і стажу професійної 
діяльності; 

розмежовано підстави для 
звільнення судді з посади та під-
стави припинення його повнова-
жень. Зокрема, однією з підстав 
звільнення судді є порушення 
ним обов’язку підтвердити закон-
ність джерела походження майна. 

4. Обмеження імунітету суддів 
до функціонального:

закладено інститут функціо-
нального імунітету судді – замість 
того, що передбачений чинною 
Конституцією України у вигляді 
абсолютного імунітету. Так, щодо 
дій, не пов’язаних із виконанням 
суддівських функцій, суддя не-
стиме юридичну відповідальність 
у загальному порядку. Повнова-
ження щодо надання згоди на за-
тримання судді або утримання 
його під вартою чи арештом пе-
реходять до Вищої ради право-
суддя. Водночас суддю може бути 
затримано або утримувано під 
вартою чи арештом до винесення 
обвинувального вироку судом без 
такої згоди, якщо його затримано 
під час або відразу ж після вчи-
нення тяжкого або особливо тяж-
кого злочину.

5. Забезпечення гарантій щодо 
фінансування, а також захисту 
професійних інтересів суддів:

закріплено  гарантії  щодо 
фінансування та належних умов 
для функціонування судів і діяль-
ності суддів. Так, у Державному 
бюджеті України окремо визнача-
ються видатки на утримання судів 
з урахуванням пропозицій Вищої 
ради правосуддя, а розмір вина-

городи судді повинен встановлю-
ватися законом про судоустрій;

закріплено інститут суддівсь-
кого самоврядування, яке діє для 
захисту професійних інтересів 
суддів та вирішення питань вну-
трішньої діяльності судів від-
повідно до закону.

6. Удосконалення положень 
щодо юрисдикції судів та позасу-
дового врегулювання спорів:

юрисдикцію судів пошире-
но на будь-який юридичний спір 
та будь-яке кримінальне обвину-
вачення. У передбачених законом 
випадках суди розглядають також 
інші справи;

законом може бути визначе-
ний обов’язковий досудовий по-
рядок урегулювання спору.

7. Закріплення можливості 
визнання юрисдикції Міжнарод-
ного кримінального суду.

Україна може визнати юрис-
дикцію Міжнародного криміналь-
ного суду на умовах, визначених 
Римським статутом Міжнародного 
кримінального суду.

8. Удосконалення засад здійс-
нення судочинства:

закріплено новий важливий 
принцип, відповідно до якого 
суддя, здійснюючи правосуддя, 
має бути незалежним та повинен 
керуватись верховенством права.

9. Оптимізація системи судо-
устрою з метою забезпечення 
права особи на справедливий суд:

суд утворюється, реорганізо-
вується і ліквідовується законом. 
Проект такого закону вносить 
до Верховної Ради України Пре-
зидент України після консультацій 
із Вищою радою правосуддя;

найвищим судом у системі су-
доустрою є Верховний Суд; 

відповідно до закону можуть 
діяти вищі спеціалізовані суди; 

у сфері публічно-правових від-
носин діють адміністративні суди.

10. Забезпечення інституційної 
спроможності прокуратури:

і стотно  змінено  юридич -
ний статус органів прокуратури 
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бюлетень міністерства юстиції україни

в Україні. Так, з Конституції Украї-
ни вилучено розділ VII «Прокура-
тура» у повному обсязі, а приве-
дені відповідно до міжнародних 
та європейських стандартів по-
ложення, що визначають юридич-
ний статус органів прокуратури, 
включено до розділу VIII «Право-
суддя»;

з переліку функцій прокурату-
ри вилучено низку не властивих 
(за європейськими стандартами) 
їй функцій, таких, як: нагляд за до-
держанням прав і свобод людини 
і громадянина; нагляд за додер-
жанням законів із цих питань 
органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядуван-
ня, їх посадовими і службовими 
особами (так званий «загальний 
нагляд»); нагляд за додержанням 
законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, 
пов’язаних із обмеженням осо-
бистої свободи громадян;

органи прокуратури отрима-
ли широкі процесуальні мож-
ливості для набагато якіснішого 
виконання властивих прокуратурі 
функцій – підтримання публіч-
ного обвинувачення в суді; про-
цесуального керівництва досу-
довим розслідуванням; вирішен-
ня  відповідно до закону інших 
питань під час кримінального 
провадження; нагляду за неглас-
ними та іншими слідчими і роз-
шуковими діями органів право-
порядку.

11. Забезпечення інституційної 
спроможності системи виконання 
судових рішень:

закріплено гарантії виконання 
судових рішень, а контроль за їх 
виконанням пропонується покла-
сти на суд, який ухвалив відповід-
не рішення.

12. Забезпечення інституційної 
спроможності адвокатури:

передбачено інституційне за-
кріплення адвокатури на консти-
туційному рівні з відповідною 

конституційною гарантією її не-
залежності; 

виключно адвокат здійснює 
представництво іншої особи в суді, 
а також захист від кримінального 
обвинувачення.

13. Удосконалення діяльності 
Конституційного Суду України 
та запровадження інституту кон-
ституційної скарги особи:

відповідно до рекомендацій 
Венеціанської комісії та з огляду 
на правову природу Конституцій-
ного Суду України виокремлено 
Конституційний Суд України як са-
мостійну та відмінну від судів ін-
ституцію;

передбачено  низку змін , 
зокрема стосовно: порядку від-
бору кандидатур на посаду судді 
Конституційного Суду України; 
вимог до особи судді Конституцій-
ного Суду України; окремо вста-
новлено підстави для звільнення 
з посади судді Конституційного 
Суду України, окремо – щодо при-
пинення його повноважень; роз-
ширено повноваження Конститу-
ційного Суду України;

з переліку повноважень Кон-
ституційного Суду України вилу-
чено повноваження щодо тлума-
чення законів України;

запроваджено інститут кон-
ституційної скарги. Так, право 
на звернення із конституційною 
скаргою  до  Конституційного
Суду України стосовно відповід-
ності Конституції України (кон-
ституційності )  закону Украї-
ни отримує особа, яка вважає, 
що застосований в остаточно-
му судовому рішенні в її справі 
закон України суперечить Кон-
ституції України . Конституцій-
на  скарга  може  бути  подана 
в разі,  якщо всі інші національ-
ні засоби юридичного захисту 
вичерпано; 

посилено незалежність Кон-
ституційного Суду України у ви-
гляді гарантій щодо його фінансу-
вання та належних умов для його 
діяльності.

14. Забезпечення безперервної 
та ефективної роботи органів су-
дової влади на перехідний період:

зокрема, з дня набрання чин-
ності Законом України «Про вне-
сення змін до Конституції Украї-
ни (щодо правосуддя)» та до 
утворення Вищої ради право-
суддя її повноваження здійснює 
Вища рада юстиції;

не довше ніж до 31 грудня 
2017 року, утворення, реорганіза-
цію та ліквідацію судів здійснюва-
тиме Президент України на підставі 
та у порядку, що визначені законом.

Які законодавчі кроки 
для реалізації нових 
положень Конституції 
України вже прийняті і які, 
на Ваш погляд, мають бути 
внесені на розгляд 
Верховною Радою України 
найближчим часом?

З метою реалізації нових по-
ложень Конституції України щодо 
правосуддя та продовження ви-
конання запланованих етапів су-
дової реформи  Верховна Рада 
України прийняла Закони України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
та «Про Вищу раду правосуддя». 
Окрім того, необхідно прийня-
ти інші закони, зокрема, з метою 
приведення повноважень Кон-
ституційного Суду України у від-
повідність до внесених змін до 
Конституції України в частині пра-
восуддя. Так, на розгляд Верховної 
Ради України внесено проект За-
кону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про Консти-
туційний Суд України» (щодо ре-
алізації конституційного права 
громадян на конституційну скар-
гу) (реєстр. № 6426 від 4.05.2017, 
внесений народним депутатом 
України Л. О. Ємцем та іншими). 

Також, слід зауважити, що в ме-
жах реалізації нових положень 
Конституції України, може бути 
оновлено процесуальне законо-
давство, законодавство про про-
куратуру та адвокатуру.   
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Міжнародне співробітництво

У травні представники Міністерства юстиції України, Громадської організації 
«Пенітенціарна асоціація України» та Інституту кримінально-виконавчої служби здійснили 

навчальний візит до Королівства Данії. Громадська організація «Пенітенціарна асоціація України» 
(далі – Асоціація) була створена у 2015 році, і метою її діяльності є поєднання наукових 

та практичних досягнень у сфері виконання покарань і пробації заради розбудови ефективної 
сучасної системи реалізації державної політики у сфері виконання покарань і пробації.

Сфера пробації:
досвід Данії та перспективи для України

Разом із Датським Гельсінським комітетом Асоціа-
ція розробила пропозиції впровадження у сучасну 
систему пробації системи оцінки ризиків поведін-
ки осіб, які скоїли злочин. Ця система оцінки має 
ураховувати національні особливості та будуватися 
на основі найкращих світових практик. Пропозиції 
Асоціації були схвалені Центральним офісом Гель-
сінського комітету, і саме для обговорення деталей, 
а також набуття нового досвіду був організований 
навчальний візит. 

Українська делегація провела робочі зустрічі 
з представниками офісу пробації регіону Фюн, полі-
функціональної установи виконання покарань, що мі-
стить сектори відкритого та закритого типів, а також 
установи виконання покарань «будинок на півшля-
ху». Загальну інформацію про діяльність системи 
виконання покарань та пробації учасникам візиту 
було надано під час робочої зустрічі в штаб-квартирі 
Департаменту тюрем і пробації Міністерства юстиції 
Королівства Данія. 

Українська сторона поінформувала учасників 
зустрічі про проведення ключових реформ у сфері 
юстиції в Україні та відповідні стратегічні пріорите-
ти діяльності Міністерства юстиції, зокрема, у сфері 
розвитку пробації та кримінально-виконавчої си-
стеми, а також очікувані результати від їх впро-
вадження. Система виконання покарань і пробації 
Королівства Данія є близькою до структури управ-
ління Державною кримінально-виконавчою службою 
України. Адже, як і в нашій країні під егідою Міністер-
ства юстиції, система закладів виконання покарань 
та пробації функціонує як єдиний організм.

Було вивчено досвід організації датської про-
баційної системи, роботи з правопорушниками 
в установах закритого та відкритого типів, порядок 
роботи служби  умовно-дострокового звільнення. 

Під час відвідування офісу пробації (м. Оденсе), 
поліфункціональної установи виконання покарань, 
яка містить сектори відкритого та закритого типів 
(м. Собісгард), а також установи виконання пока-
рань «будинок на півшляху» (м. Кверндроп) делега-
ція озна йомилася з досвідом організації діяльності 
установ, практичними аспектами підготовки досу-
дової доповіді, використання інструменту оцінки 
ризиків вчинення повторного правопорушення, за-
стосування пробаційних програм, функціонування 
бази даних обліку і ведення справ суб’єктів пробації.

Характерною рисою діяльності датської систе-
ми пробації є активна співпраця офісів проба-
ції (як представників центрального органу влади) 
з органами місцевого самоврядування та гро-
мадськими організаціями. Існує Генеральна угода 
Департаменту тюрем та пробації Міністерства 
юстиції Королівства Данії з комунами територіаль-
них одиниць і Міністерством соціальної політики 
цієї країни. Така організація роботи допомагає 
в організації соціального супроводу засудженого 
до будь-якого виду покарання, починаючи з мо-
менту підготовки досудової доповіді та завершую-
чи програмами пробації після звільнення з місць 
позбавлення волі.

У штаб-квартирі Датського Гельсінського комі-
тету з прав людини був підписаний Меморандум 
про співробітництво між Асоціацією та Датським 
Гельсінським комітетом з прав людини й обговорені 
подальші плани співробітництва. Цей навчальний 
візит є лише першим кроком у низці заходів, які за-
плановано здійснити Громадською організацією 
«Пенітенціарна асоціація України» разом з її інозем-
ними партнерами задля розбудови, реформування 
і прогресу української самобутньої системи виконан-
ня покарань та пробації.   
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У будь-якій правовій державі рівень правового захисту прав та свобод 
людини і громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави.

Забезпечення
конституційних прав на звернення громадян 

відповідно до вимог Закону України 
«Про звернення громадян»

І. В. Балашов
головний спеціаліст відділу розгляду звернень 
Управління по роботі зі зверненнями громадян 
Департаменту комунікації, 
документообігу та контролю

Особливе місце в системі за-
собів захисту прав, свобод та за-
конних інтересів громадян посідає 
реалізація їх права на звернення.

Процеси розвитку та зміцнення 
української державності органічно 

пов’язані зі становленням та ро-
звитком громадянського суспіль-
ства, подальшим удосконаленням 
законодавства, яке регламентує усі 
сфери життя сучасного українсько-
го суспільства. 

При цьому пріоритетним на-
прямом  діяльності  держави 
є всебічне забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів лю-
дини і громадянина. Не випадко-
во у статті 3 Конституції України 
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людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю, а права 
і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Реалізація цих 
концептуальних положень пов’яза-
на не тільки з відповідними зусил-
лями держави в цьому напрямі, 
а й із наданням людині реальних 
можливостей для участі в суспіль-
ному житті. Такі можливості особи 
об’єктивно обумовлені розвитком 
та вдосконаленням такого пра-
вового інституту, яким є інститут 
звернень громадян.

Право на звернення є важливим 
конституційно-правовим засобом 
захисту та однією з організаційно-
правових гарантій дотримання 
прав і свобод громадян. Від ме-
ханізмів його реалізації, від чіткого 
й ефективного реагування влади 
на звернення громадян залежить 
ефективність і спроможність держа-
ви.  Звернення громадян є однією з 
форм участі населення в державно-
му управлінні, у вирішенні держав-
них і суспільних справ, можливістю 
активного впливу громадянина на 
діяльність органів державної влади 
та місцевого самоврядування. 
 Це спосіб відновлення порушеного 
права громадянина через подання 
до органів державної влади скарг, 
заяв і клопотань. У такому розумінні 
це механізм виконання соціальних 
обов’язків публічної влади.

Статтею 40 Конституції Украї-
ни визначено, що всі мають право 
направляти індивідуальні чи ко-
лективні письмові звернення або 
особисто звертатися до органів 
державної влади, місцевого са-
моврядування та посадових і служ-
бових осіб цих органів, які зобов’я-
зані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь в установ-
лений законом термін.

Питання практичної реалізації 
права на звернення врегульовано 
Законом України «Про звернення 
громадян» (далі – Закон). Забезпе-

чуючи громадянам України мож-
ливість на звернення, цей Закон 
деталізує та розвиває конститу-
ційні положення, надаючи грома-
дянам право звертатися не тільки 
в органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, 
а й у об’єднання громадян, уста-
нови, організації, незалежно від 
форм власності, на підприємства, 
в засоби масової інформації, до 
посадових осіб згідно з їх функціо-
нальними обов’язками щодо реалі-
зації своїх соціально-економічних, 
політичних і особистих прав та за-
конних інтересів чи їх порушення.

Крім того, наказом Міністерства 
юстиції України від 15.02.2017 р. 
№ 338/5 затверджено «Порядок 
розгляду звернень та організа-
ції особистого прийому грома-
дян у Міністерстві юстиції Украї-
ни, його територіальних органах, 
підприємствах, установах та ор-
ганізаціях, що належать до сфери 
його управління», яким також 
визначено процедуру прийман-
ня, попереднього опрацювання, 
реєстрації, розгляду звернень 
громадян, здійснення контролю 
за результатами розгляду звернень 
громадян та дотриманням строків 
їх розгляду, основні вимоги до ор-
ганізації і проведення особисто-
го прийому громадян та ведення 
діловодства за зверненнями гро-
мадян у Міністерстві юстиції Украї-
ни, його територіальних органах, 
підприємствах, установах та ор-
ганізаціях, що належать до сфери 
його управління.

Сьогодні забезпечення ефектив-
ного функціонування та зміцнення 
механізму реалізації конституцій-
ного права громадян на звернення 
є одним з головних завдань всіх 
без винятку органів державної 
влади та місцевого самоврядуван-
ня в Україні, у тому числі і органів 
юстиції України.

Важливим є питання застосу-
вання мови звернення. Громадяни 
мають право звертатися до ор-
ганів державної влади, місцево-

го самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно 
від форм власності, об’єднань гро-
мадян, посадових осіб українсь-
кою чи іншою мовою, прийнятною 
для сторін.

 Крім того, Законом заборо-
няється відмова в прийнятті та роз-
гляді звернення з посиланням на 
політичні погляди, партійну належ-
ність, стать, вік, віросповідання, на-
ціональність громадянина.

 Ще одним видом реалізації 
конституційного права громадян 
на звернення є особистий прийом 
громадян.

 Прийом громадян повинен 
проводитися в усіх державних 
органах та установах, а також за 
місцем роботи та проживання на-
селення тими керівниками і поса-
довими особами органів та установ, 
які мають право приймати рішення 
з питань, що входять до їхньої ком-
петенції.

Усі звернення громадян, подані 
на особистому прийомі, проходять 
обов’язкову реєстрацію. Якщо вирі-
шити порушені в усному зверненні 
питання безпосередньо на осо-
бистому прийомі неможливо, воно 
розглядається в тому ж порядку, 
що й письмове звернення. Про ре-
зультати розгляду громадянину 
повідомляється письмово або усно, 
за бажанням громадянина.

Одним із пріоритетних завдань 
Мін’юсту є виявлення та усунен-
ня причин, що породжують скарги 
громадян, вжиття заходів для за-
побігання виникненню підстав для 
обґрунтованих повторних звернень 
і звернень до органів вищого рівня, 
вирішення питань про відповідаль-
ність посадових осіб, з вини яких 
допущені порушення.

  Разом з тим, слід зауважити, 
що з метою оперативного інфор-
мування населення, на офіційному 
сайті Міністерства юстиції України 
систематично здійснюється опри-
люднення актуальної інформації 
з питань звернень та особистого 
прийому громадян.   
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думки експертів з права      

ТРАНСФОРМАЦІЯ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 
У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: 
ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ

УДК 342.95 

За роки незалежності в Україні 
відбувалися зміни в принципах та 
механізмах управління процеса-
ми виконання покарань, функціо-
нуванні кримінально-виконавчої 
системи, сформована оновлена 
система виконання покарань. В той 
же час з дня набрання чинності 
постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання оптиміза-
ції діяльності центральних органів 
виконавчої влади системи юсти-
ції», ухва леної 18 травня 2016 р. , 
в Україні фактично стартувала 
реформа у сфері кримінально-ви-
конавчої системи. Поява вказа-
ного нормативно-правового акта 
свідчить про закладання основ 
нової парадигми реалізації дер-
жавної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань в Україні. 
У зв’язку з цим викликає підвище-
ний інтерес досвід попередньої 
трансформації та діяльності дер-
жавної кримінально-виконавчої 

служби в Україні у період незалеж-
ності. За останні роки накопичений 
значний досвід реформування, си-
стема зазнала істотних правових 
і організаційних змін. Сьогодні 
особливої актуальності набуває 
виокремлення та вивчення пози-
тивних форм і методів організації 
виконання покарань.

Зазначена проблема створен-
ня і трансформації органів вико-
нання покарань в Україні дослід-
жувалася такими вітчизняними 
вченими, як Є. Ю. Бараш, І. Г. Бо-
гатирьов, О. М. Джужа, О. В. Лісіц-
ков, О. Б. Пташинський, В. М. Труб-
ников, В. Г. Хирний, Д. В. Ягунов 
та ін. В той же час, зважаючи на 
постійні зміни, що відбуваються 
у національному законодавстві, 
особливо упродовж 2016 р. , – пе-
рехід кримінально-виконавчої 
системи до Міністерства юстиції, 
суттєві зміни характеру діяльності 
останнього, введення його до кола 

силових відомств – потребує по-
дальшого дослідження. 

Відзначаючи цінність попе-
редніх досліджень, слід констату-
вати, що з урахуванням суттєвого 
оновлення законодавства, а саме 
нещодавнього ухвалення вищевка-
заної постанови Кабінету Міністрів 
України, її вплив на перспективи 
подальшого розвитку органів дер-
жавної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань в Україні 
не став предметом спеціально-
го дослідження. Мета цієї стат-
ті полягає у з’ясуванні алгоритму 
трансформації та функціонування 
центральних органів виконання по-
карань, узагальненні досвіду і його 
використанні на шляху вирішення 
сучасних проблем реформування 
кримінально-виконавчої системи. 

Порівняльний аналіз інститу-
ційних моделей систем виконання 
покарань, зокрема, служб пробації 
в різних країнах світу, доводить, 

В. М. Пекарчук
доктор історичних наук, 
професор кафедри теорії та історії держави 
і права, конституційного права 
Академії Державної пенітенціарної служби України
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що існує кілька різних моделей 
систем виконання покарань. За-
лежно від приналежності системи 
виконання покарань до того чи ін-
шого державного відомства можна 
ви окремити п’ять моделей органі-
зації таких систем:

– модель, за якої система вико-
нання покарань повністю підзвітна 
Міністерству внутрішніх справ або 
його еквіваленту;

– модель, у якій система вико-
нання покарань повністю управ-
ляється Міністерством юстиції;

– модель, що передбачає під-
порядкування системи виконання 
покарань об’єднаному Міністерству 
юстиції і внутрішніх справ (поліції);

– модель, за якої система ви-
конання покарань перебуває 
у віданні окремого державного 
департаменту, непідконтрольного 
ні Міністерству юстиції, ні Міні-
стерству внутрішніх справ;

– змішана модель, за якої різні 
види покарань або заходи про-
цесуального примусу належать 
до компетенції різних відомств: 
пенітенціарні установи, в яких 
утримуються засуджені особи – 
у віданні Міністерства юстиції, 
а місця попереднього ув’язнення – 
у віданні Міністерства внутрішніх 
справ [1]. Використовуючи вище-
зазначену класифікацію, виокре-
мимо інституційні моделі систе-
ми виконання покарань в Україні 
з моменту незалежності. 

На рубежі 90-х років українсь-
кий народ переживав потрясіння, 
які були спричинені радикальни-
ми економічними, політичними, 
соціальними змінами в суспіль-
стві. Трансформації, спрямовані на 
побудову демократичної та пра-
вової держави, переоцінка цін-
ностей , ще недавно здавали-
ся єдино значущими, змусили 
переглянути підходи до реаліза-
ції державної політики у сфері 
виконання кримінальних пока-
рань. Необхідність реформування 
кримінально-виконавчої системи 
диктувалася загрозою самому 

існуванню суспільства через на-
ростаючі темпи соціальної дезор-
ганізації.

Визнання критичного стано-
вища кримінально-виконавчої 
системи, необхідність серйозних 
змін у галузі законодавства й ор-
ганізації виконання  кримінальних 
покарань цілком підтверджується 
постановою Кабінету Міністрів 
Української РСР «Про Основні 
напрями реформи кримінально-
виконавчої системи в Українській 
РСР», яка була підписана в 1991 р., 
ще напередодні проголошення 
Акта незалежності України. В її ос-
нову були покладені Деклара-
ція про державний суверенітет 
України, ухвалені ООН Мінімальні  
стандартні  правила поводження 
з засудженими, Загальна деклара-
ція прав людини, інші міжнародні 
угоди та документи.

Закладена в постанову рефор-
ма була спрямована на соціаль-
ну переорієнтацію виконання 
кримінальних покарань з ураху-
ванням міжнародних актів про 
права людини, принципів закон-
ності, гуманізму, демократизму, 
справедливості, диференціації 
й індивідуалізації виховного впли-
ву на засуджених. 

Слід зауважити, що, з одного 
боку, проект постанови був під-
готовлений Головним управлін-
ням виправних справ Міністер-
ства внутрішніх справ України 
за участю зацікавлених відомств 
та провідних вчених. Отже, на мо-
мент набуття незалежності функції 
виконання кримінальних покарань 
зосереджувались у підпорядкова-
ному МВС України підрозділі –
Головному управлінні виправних 
справ (2.09.1991 р. перейменовано 
у Головне управління з виконання 
покарань). Таким чином, до недав-
нього часу виконання покарань, що 
призначаються судом за вчинення 
кримінальних злочинів, становило 
одну з функцій Міністерства вну-
трішніх справ України. Для здійс-
нення цієї функції була створена 

система органів, які виконують по-
карання.

З іншого боку, з метою підви-
щення ефективності функціо-
нування органів, що виконують 
кримінальне покарання, та з ура-
хуванням специфіки виконуваної  
ними роботи концепція передба-
чала у перспективі виокремлення 
системи виконання покарань у са-
мостійне республіканське відом-
ство [2]. 

Крім того, доречно звернути 
увагу на рекомендації експертів 
Ради Європи, що зазначені у до-
повіді, підготовленій у рамках 
Спільної програми Європейської 
комісії та Ради Європи у галузі 
реформи правової системи Украї-
ни «Оцінка в’язничної системи 
України» у 1996 р. Так, п. 5.15 чітко 
вказує на рекомендацію щодо 
припинення всіх організаційних 
та оперативних зв’язків з війсь-
ковими та міліцією і приділенні 
першо чергової уваги створенню 
пенітенціарної служби як автоном-
ної соціальної організації [3].

Відповідно до правової рефор-
ми, яка здійснена в Україні, посту-
пово викристалізувалося рішення 
про створення автономного орга-
ну центральної виконавчої влади 
з питань виконання покарань. 
Тож 22 квітня 1998 р. Президент 
України підписав Указ «Про утво-
рення Державного департаменту 
України з питань виконання по-
карань», 31 липня 1998 р. – Указ 
«Про Положення про Державний 
департамент України з питань ви-
конання покарань», а вже 12 бе-
резня 1999 р. – Указ «Про виве-
дення Державного департаменту 
України з питань виконання пока-
рань з підпорядкування Міністер-
ству внутрішніх справ України». 
Вказані нормативно-правові акти 
трансформували кримінально-ви-
конавчу систему у нову організа-
ційно-правову форму – модель, 
за якої система виконання пока-
рань перебувала у віданні окремо-
го державного департаменту.
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Можна констатувати, що Дер-
жавний департамент України 
з питань виконання покарань 
вперше за всю історію УРСР, 
а в подальшому незалежної Украї-
ни, отримав статус центрально-
го органу державної виконавчої 
влади зі спеціальним статусом, 
на який безпосередньо поклада-
лося завдання реалізації держав-
ної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань [4, с. 146].

У той же час, відштовхуючись 
від міжнародних стандартів, можна 
констатувати, що крім вищезазна-
ченої доповіді експертів Ради Єв-
ропи, немає жодного офіційного 
документа Ради Європи, в якому 
рекомендується створення держав-
ного органу виконання покарань 
як автономної структури. З огляду 
ст. 71 Європейських пенітенціарних 
правил (Рекомендація № R (2006) 
Комітету Міністрів держав-учас-
ниць) випливає, що за пенітенціарні 
установи повинні відповідати орга-
ни державної влади, які не підпо-
рядковуються: військовому відом-
ству, поліції або карному розшуку 
[5] (хоча останній є структурним 
підрозділом попереднього). Біль-
ше того, існує чимало документів 
(перш за все, висновок та чотири 
резолюції ПАРЄ [4, с. 171]), в яких 
наголошується на необхідності пе-
редачі функції виконання покарань, 
призначених судом, у відання Міні-
стерства юстиції України.

Наступною важливою подією 
у становленні та розвитку органів 
державної влади України у сфері 
виконання покарань слід вва-
жати ухвалення в червні 2005 р. 
Закону України «Про Державну 
кримінально-виконавчу службу 
України», завданням якої ставило-
ся здійснення державної політики 
у сфері виконання кримінальних 
покарань. На законодавчому рівні 
було закріплено правовий статус 
персоналу, загальну структуру і чи-
сельність, права та обов’язки поса-
дових осіб кримінально-виконав-
чої служби та інші питання.

Відповідно до закону Держав-
на кримінально-виконавча служба 
України зосереджена на здійс-
ненні правозастосовних та право -
охо ронних функцій і складаєть-
ся з: центрального органу вико-
навчої влади з питань виконання 
покарань зі спеціальним статусом 
(слова «центрального органу вико-
навчої влади з питань виконання 
покарань зі спеціальним стату-
сом» замінено словами «централь-
ного органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику 
у сфері виконання кримінальних 
покарань» відповідно до Зако-
ну України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Міністер-
ства юстиції України, Міністер-
ства культури України , інших 
центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямо-
вується та координується через 
відповідних міністрів, а також 
Державного космічного агентства 
України» 2012 р. [6]), його тери-
торіальних органів управління, 
кримінально-виконавчої інспек-
ції, установ виконання покарань, 
слідчих ізоляторів, воєнізованих  
формувань, навчальних закладів,  
закладів охорони здоров’я, під-
приємств  установ  виконання 
покарань , інших підприємств , 
установ і організацій, створе-
них для забезпечення виконання 
завдань Державної кримінально-
виконавчої служби України [7]. 
Таким чином, поява цього закону 
залишила кримінально -виконавчу 
службу авто номною інституцією 
зі спеціальним статусом, за якої 
система виконання покарань і на-
далі залишалася у віданні окре-
мого державного департаменту. 
Зазначене підтверджується п. 1 
«Положення про Державний де-
партамент України з питань вико-
нання покарань», затвердженого 
постановою КМУ України в липні 
2007 р., відповідно до якого діяль-
ність Департаменту  спрямовуєть-
ся і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра 
юстиції.

Наступний крок трансформації, 
а саме Указ Президента «Про оп-
тимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» [8], 
підписаний в грудні 2010 р., також 
не змінив існуючої конфігурації 
підпорядкування системи вико-
нання покарань, що й надалі пере-
бувала у віданні незалежного дер-
жавного органу. Змінилася лише 
назва – Державна пенітенціарна 
служба України, в яку було реор-
ганізовано Державний департа-
мент України з питань виконання 
покарань. Відповідно до Положен-
ня про Державну пенітенціарну 
службу України основними завдан-
нями останньої визначені: реаліза-
ція державної політики у сфері ви-
конання кримінальних покарань, 
сфері пробації; внесення пропо-
зицій щодо забезпечення форму-
вання державної політики у сфері 
виконання кримінальних пока-
рань та пробації; забезпечення 
формування системи наглядових, 
соціальних, виховних та профілак-
тичних заходів, які застосовуються 
до засуджених та осіб, узятих під 
варту; контроль за дотриманням 
прав людини і громадянина, вимог 
законодавства щодо виконання 
і відбування кримінальних пока-
рань, реалізацією законних прав 
та інтересів засуджених та осіб, 
узятих під варту [9].

Нарешті 18 травня 2016 р. всту-
пила в дію постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання 
оптимізації діяльності централь-
них органів виконавчої влади си-
стеми юстиції» [10], яка ліквідува-
ла Державну пенітенціарну службу 
і поклала на Міністерство юстиції 
завдання і функції з реалізації 
державної політики у сфері ви-
конання кримінальних покарань 
та пробації. Ця постанова започат-
кувала перехід до третьої моделі, 
за якою система виконання пока-
рань повністю підпорядковується 
Міністерству юстиції. Кримінально -
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виконавча система вступила в інше 
правове поле, тісно пов’язане з за-
гальноприйнятими принципами 
і нормами міжнародного права 
та концепцією пріоритету прав лю-
дини. На часі – становлення та ро-
звиток трьох профільних департа-
ментів Міністерства юстиції.

Перехід кримінально-вико-
навчої системи до компетенції 
Міністерст ва юстиції суттєво змі-
нив характер діяльності остан-
нього, вивів його в число силових 
відомств. На відміну від інших 
право охоронних органів Міні-
стерство юстиції посідає особ-
ливе становище. Воно здійснює 
широкомасштабні правові заходи 
щодо підтримання правопорядку 
в країні загалом. У зв’язку з цим 
передача йому кримінально-ви-
конавчої системи розглядається, 
перш за все, як можливість забез-
печення вищого ступеня дотри-
мання законності при виконанні 
кримінальних покарань. З ураху-
ванням нетривалого часу існуван-
ня цієї моделі завчасно виокрем-

лювати позитивні та негативні 
моменти цього переходу. В той же 
час необхідно зазначити, що в аб-
солютній більшості європейських 
країн кримінально-виконавча си-
стема підпорядковується міністер-
ствам юстиції. 

Таким чином, за роки незалеж-
ності української держави сфор-
мувалася солідна інституційна, 
а також нормативно-правова база, 
здатна ефективно забезпечити 
досягнення міжнародних стан-
дартів дотримання прав людини. 
Провідну роль у цьому процесі 
відігравали Головне управління з 
виконання покарань МВС України, 
Державний департамент Украї-
ни з питань виконання покарань,  
Державна пенітенціарна служба 
України. Трансформацію органів 
державної влади України в сфері 
виконання покарань можна розді-
лити на три основні етапи, від-
повідно до моделі приналежності 
системи виконання покарань до 
того чи іншого державного ві-
домства. Перший етап охоплює 

період серпня 1991 – березня 
1999 рр. , у який система виконан-
ня покарань була підзвітна Міні-
стерству внутрішніх справ (дис-
кусійним можна вважати лише 
період з липня 1998 р. до березня 
1999 р. , початок якого пов’язаний 
з затвердженням Положення про 
Державний департамент Украї-
ни з питань виконання покарань. 
Після затвердження цього Поло-
ження підпорядкування Депар-
таменту Міністерству внутрішніх 
справ стало формальним). Другий 
етап (березень 1999 р. – травень 
2016 р.) пов’язаний з функціо-
нуванням окремого державного 
органу (автономного відомства), 
тобто моделі, за якої система ви-
конання покарань не підпоряд-
ковується ні Міністерству юстиції, 
ні Міністерству внутрішніх справ. 
Третій етап розпочався з травня 
2016 р. та триває по теперішній 
час – модель, за якою система 
виконання покарань повністю 
управляється Міністерством юсти-
ції України.   
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ

В. М. Пекарчук 
На основі всебічного аналізу різнопланових джерел досліджуються місце і роль органів 
державної влади України у становленні та розвитку системи виконання кримінальних 

покарань упродовж сучасного періоду незалежності, і на цій основі активізації 
ефективного забезпечення досягнення стандартів дотримання прав людини, 

спрощення процесу їх забезпечення та гармонізації суспільних стосунків. 
З’ясовані етапи реформування органів державної влади України 

в сфері виконання покарань.

Ключові слова: кримінально-виконавча система, реформа, 
модель організації кримінально-виконавчої системи, 

держава, закон, трансформація.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УКРАИНЫ 
В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ 1990-2000-Х ГОДОВ

В. М. Пекарчук 
На основе всестороннего анализа разноплановых источников исследуются место

и роль органов государственной власти Украины в становлении и развитии системы 
исполнения уголовных наказаний в течение современного периода независимости, 

и на этой основе активизации эффективного обеспечения достижения стандартов 
соблюдения прав человека, упрощение процесса их обеспечения и гармонизации 

общественных отношений. Выяснены этапы реформирования органов 
государственной власти Украины в сфере исполнения наказаний.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, реформа, 
модель организации уголовно-исполнительной системы, 

государство, закон, трансформация. 

Получено: 15.05.2017.
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ 
ПІДХОДИ ДО СУБ’ЄКТИВНОГО 

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

УДК 349.6

Останні десятиліття відзнача-
ються стрімкими темпами розвит-
ку національного екологічного 
законодавства та модернізацією 
наукових підходів до правового 
регулювання екологічних відносин 
у сфері використання природних 
ресурсів, охорони навколишньо-
го природного середовища і за-
безпечення екологічної безпеки. 
Це, в свою чергу, породжує до-
цільність науково-теоретичного 
дослідження екологічного права 
в розрізі його статики та динаміки. 
Статичний вимір екологічного 
права відзначається закріпленими 
на нормативному рівні правилами 
поведінки, що формують галузь 
екологічного права в об’єктивно-
му розумінні, і є зразком «ідеаль-
ної» форми взаємодії суспільства 
і природи, з точки зору законодав-
ця. Натомість динамічний вимір 
екологічного права розкриваєть-
ся через діяльність та внутрішнє 
сприйняття суб’єктами екологічних 
відносин закріплених на законо-
давчому рівні правил поведінки, 

відображає реальний стан право-
реалізаційної діяльності у сфері 
екології, є індикатором якості 
норм об’єктивного права, що в су-
купності дає підстави вести мову 
про екологічне право в  суб’єктив-
ному розумінні. 

В еколого-правовій доктрині 
поняття екологічного права до-
сліджується в працях багатьох 
вчених у цій сфері, а саме: В. Ан-
дрейцева, Г. Балюк, А . Бобкової, 
А . Гетьмана, І. Каракаша, Т. Ко-
вальчук, С. Кравченко, М. Крас-
нової, Н. Малишевої, В. Мунтяна, 
В. Носіка, Е. Позняк, В. Семчика, 
Ю. Шемшученка, М. Шульги та ін. 
Аналіз наукових підходів до цього 
поняття дає підстави вести мову 
про те, що загальноусталеним є 
розуміння екологічного права як 
системи (сукупності) правових 
норм, тобто, з точки зору об’єк-
тивного відношення до цієї галузі 
права. Такий підхід є класичним 
до визначення будь-якої галузі 
права, у тому числі, екологічно-
го. Разом з тим слушним є заува-

ження Г. Балюк та О. Кохановської 
щодо необхідності актуалізації 
проблеми «екологічного, зокрема, 
еколого-правового виховання лю-
дини та становлення її екологічної 
(у т. ч. еколого-правової) культури 
з перших днів її життя [4, c. 181]», 
яким обґрунтовується доцільність 
пізнання суб’єктивного виміру еко-
логічного права. 

Враховуючи викладене, мета 
наукових пошуків полягає в до-
слідженні суб’єктивного еколо-
гічного права крізь призму на-
уково-теоретичних підходів до 
«суб’єктивного» в праві. У зв’язку 
з цим завданням дослідження 
є аналіз суб’єктивного екологічного 
права за допомогою дедуктивного 
методу наукового пізнання, що дає 
змогу простежити еволюцію цього 
поняття в загально правовій, га-
лузевій та спеціалізованій науко-
во-правовій літературі. Зокрема, 
бачення права в його суб’єктив-
ному відношенні свої витоки бере 
з філософії та соціології права, 
що надалі поглиблюється в теорії 

Т. О. Рахнянська 
кандидат юридичних наук, 
головний науковий консультант
Головного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України
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права та конкретизується в публіч-
ному і приватному праві. Оскільки 
екологічне право є комплексною 
галуззю права, дослідження суб’єк-
тивного екологічного права, на 
наше переконання, повинно здійс-
нюватися на основі аналізу та син-
тезу різногалузевих наукових по-
зицій до суб’єктивного в праві. 

Перші обґрунтовані наукові 
підходи до права як суб’єктивного 
явища спостерігаються в соціо-
логії права. Засновником цього 
наукового напряму в юриспруден-
ції став Є. Ерліх, який сформулю-
вав концепцію «живого права» 
[8, c. 218]. Представники соціології 
права, аналізуючи поняття права, 
наголошують на складній природі 
цього особливого соціального ін-
ституту «нормативної регуляції 
суспільних відносин», соціальний 
зміст якого є більш широким, ніж 
нормативний [19, c. 36]. В. Костиць-
кий одним із важливих аспектів 
соціології права вважає вивчен-
ня «самого права як суспільного 
явища, що «живе» у цій системі». 
З позиції вченого, множинність 
права зумовлюється тим, що остан-
нє включає в себе такі складові: 
мораль, легітимізований інтерес, 
суспільний договір, воля держави, 
засіб закріплення влади, правова 
система тощо [15].

Отже, в соціології права ос-
новна увага у дослідженні права 
звертається саме на соціальні чин-
ники його формування, які, в першу 
чергу, залежать від волі, свідомості 
й поведінки суб’єктів суспільних 
відносин. У зв’язку з цим право 
визначається як поліфункціональне 
явище, яке хоч і встановлюється в 
нормативно-правових актах, однак 
є мірою поведінки членів соціуму. 

Доктринальні  підходи  до 
обґрунтування права через ви-
окремлення його  об’єктивної 
та суб’єктивної складових спо-
стерігаються у філософії права, 
яка значну увагу приділяє дослід-
женню об’єктивного та суб’єктив-
ного в праві і їхньому співвідно-

шенню. Зокрема, про необхідність 
виокремлення об’єктивного і суб’єк-
тивного в праві зазначали ще до-
революційні вчені. Так, Б. Чичерін, 
характеризуючи право, сприй-
має його у двоякому розумінні: 
як суб’єктивне право, тобто мо-
ральна можливість або законна 
свобода що-небудь надавати чи 
вимагати; як об’єктивне право, 
яким є сам закон, що визначає таку 
свободу. Отже, з позиції вченого, 
правом є свобода, детермінована 
законом [23, c. 84].

Розглядаючи правову конструк-
цію суб’єктивного права, з позиції 
А. Єлістратова, критерієм суб’єктив-
ного права може слугувати лише 
приватний інтерес, особливість 
якого полягає саме в приналеж-
ності конкретній особі або визна-
ченому колу осіб [10, c. 7-8]. До того 
ж, аналізуючи суб’єктивний вимір 
права, науковець використовує те-
орію суб’єктивного права О. Рож-
дественського, який цю категорію 
визначає як юридичний центр пра-
вомочностей суб’єкта [11, c. 5]. 

Ґрунтовне дослідження теорії 
суб’єктивного права міститься 
у вченні Б. Кістяківського, який ро-
зумів його як сукупність одинич-
них правовідносин та індивідуаль-
них прав і обов’язків, що існують 
в суспільстві у певний момент часу. 
На думку вченого, природа суб’єк-
тивного права прямо протилеж-
на об’єктивному праву, яке являє 
собою сукупність раціональних 
продуктів духовної діяльності лю-
дини [13, c. 198, 213]. 

Сучасна  філософія  права 
визначає суб’єктивне право з точки 
зору правового суб’єктивізму, який 
слугує одним із способів обґрун-
тування права. На відміну від 
об’єктивістської концепції, за якою 
правосвідомість набуває  право-
вих смислів з об’єкта й об’єктивних 
відносин, за суб’єктивістською те-
орією такі правові смисли набува-
ються із суб’єкта та його свідомості. 
Відтак, право розглядається, вихо-
дячи з суб’єкта та його свідомості. 

Особливість цієї концепції – в ха-
рактеристиці правової реальності 
«зверху», з духовно-ідеальної 
сфери, а джерело правосвідомості 
та правопорядку виводиться з ідеї 
чи сенсу права, що відкривають-
ся у свідомості (розумі) суб’єкта 
[21, c. 33, 36]. 

Таким чином, філософія права, 
ґрунтуючись на загальнотеоретич-
них підходах до явищ суспільного 
буття та відношення «людина – 
світ», трактує право, звертаючись 
до його об’єктивного та суб’єктив-
ного вимірів, що, в свою чергу, ві-
дображають це поняття не лише 
як дозволену та встановлену міру 
правопорядку до явищ об’єктивної 
дійсності, а й як поведінку окре-
мих індивідів крізь призму усві-
домлення ними таких явищ об’єк-
тивної дійсності.

У загальнотеоретичній правовій 
літературі місце суб’єктивного кри-
терію у визначенні права як «су-
спільного феномену» здійснюєть-
ся шляхом характеристики його 
в розумінні триєдиного поняття, 
що охоплює: 1) право в загально-
соціальному розумінні (природно-
соціальне право); 2) об’єктивне 
(позитивне) право; 3) суб’єктивне 
право, тобто визнання відповідних 
можливостей за конкретними осо-
бами [17, с. 38].

Аналіз доктринальних напра-
цювань представників теорії права 
дає підстави виокремити два нау-
кових підходи щодо ролі «суб’єк-
тивного» в праві. Згідно з пер-
шим підходом суб’єктивне право 
є складовою частиною позитивно-
го (юридичного) права (С.Алексєєв, 
М.Орзіх, О. Скакун та ін.). Зокрема, 
на думку С. Алексєєва, суб’єктивне 
право слугує формою офіційного 
визнання та гарантованого захисту 
державою прав людини і повинне 
бути опосередковане нормами 
права. У зв’язку з цим науковець 
виділяє два джерела походження 
суб’єктивного права – позитивне 
право (форма) та природне право 
(зміст) [20, c. 200]. 
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За другим підходом суб’єктивне 
право пов’язують з правовідноси-
нами, правомочностями суб’єктів 
права та іншими формами право-
вих зв’язків (М. Вітрук, М. Матузов, 
В. Нерсесянц, А . Піонтковський 
і т. д.). На переконання М. Матузо-
ва, об’єктивна та суб’єктивна сто-
рони права характеризують право 
в станах статики та динаміки. Вче-
ний пов’язує суб’єктивне право 
з правомочностями суб’єкта право-
відносин і на теоретичному рівні 
розрізняє вузьке й широке зна-
чення суб’єктивного права, а саме: 
як одиничну правомочність окре-
мого суб’єкта, так і сумарне вира-
ження цих правомочностей, їх су-
купність [18, c. 29, 31]. 

Враховуючи вищенаведене, 
відмітимо, що в теорії права основ-
на увага дослідників зосереджена 
на визначенні місця, моменту ви-
никнення та джерела походження 
суб’єктивного права. У зв’язку з цим 
зміст суб’єктивного права розкри-
вають, виходячи з аналізу пози-
тивного, або юридичного права, 
яке включає об’єктивні та суб’єк-
тивні «виміри» права, а також, 
досліджуючи право реалізаційний 
аспект права. В останньому випад-
ку суб’єктивне право пов’язують 
із правовими відносинами, право-
мочностями та іншими формами 
правових зв’язків, що спрямоване 
на встановлення ролі цього пра-
вового інструменту в системі пра-
вового регулювання суспільних 
відносин.

Якщо вести мову про галузеві 
науки, суб’єктивне розуміння права 
конкретизується в публічному 
і приватному праві, які об’єднують 
в собі різні галузі права за ознака-
ми предмета й методу наукового 
пізнання. Зокрема, в публічному 
праві суб’єктивне змістовно визна-
чають через тріаду таких право-
мочностей: 1) участь у державному 
управлінні та соціально-політична 
активність; 2) одержання допомоги 
від відповідних компетентних ор-
ганізацій; 3) права, що захищають-

ся в адміністративному, судовому 
порядку, особисто громадянином 
[1, c. 50]. Загалом аналіз досліджень 
представників публічного права 
(О. Пасенюк, Р. Корнута, В. Федо-
сенко, О. Синявська, Ю. Битяк тощо) 
дає підстави виокремити ключові 
ознаки суб’єктивного публічного 
права: міра дозволеної об’єктив-
ним правом поведінки; публічний 
інтерес, який проявляється в без-
посередньому або опосередкова-
ному управлінні державними спра-
вами; влада як легітимна здатність 
вимагати належної поведінки від 
інших суб’єктів, поведінка яких мо-
тивується обов’язком по відношен-
ню до носія суб’єктивного права. 

Серед галузевих правових наук 
категорія суб’єктивного найбіль-
шого розвитку набула в приват-
ному праві. Так, О. Йоффе необ-
хідність у використанні категорії 
«суб’єктивне» обґрунтовує неод-
наковим значенням поняття права 
в юриспруденції: в одних випад-
ках під правом розуміють сукуп-
ність юридичних норм, а в інших– 
право, яке належить конкретному 
суб’єкту, тобто правомочність або 
право в суб’єктивному значенні 
[12, c. 87-89]. 

О. Кот, розглядаючи суб’єктивне 
цивільне право, зазначає, що його 
виникнення й існування є наслід-
ком реалізації об’єктивного права. 
В свою чергу, через суб’єктивне 
право та юридичний обов’язок, 
а також їх здійснення об’єктивне 
право регулює конкретну поведін-
ку осіб [16, c. 15].

Зазначимо, що представни-
ки приватного права (С. Братусь, 
О. Дзера, Д. Горбась, Н. Мірош-
нікова, О. Поротікова, М. Ус і т. д.) 
розкривають конструкцію «суб’єк-
тивне  право» за  допомогою 
порівняльно-правового методу 
наукового пізнання в контексті ха-
рактеристики таких понять, як при-
ватний інтерес, правосуб’єктність, 
правомочність, зловживання пра-
вом, захист цивільних прав та ін-
тересів тощо. Зокрема, А. Власова, 

досліджуючи суб’єктивне цивільне 
право, визначає його, виходячи 
з таких категорій, як «об’єктивне 
право», «юридичний обов’язок», 
«законний інтерес», «правоздат-
ність» [7, c. 9-11, 15-18]. С. Братусь 
співставляє суб’єктивне право 
з категоріями «правоздатність» 
та «правомочність» і зазначає, 
що суб’єктивне право, належне 
конкретному суб’єкту-громадянину 
або юридичній особі, наявне, існу-
юче право. Натомість правоздат-
ність – це лише можливість бути 
суб’єктом тих прав і обов’язків, які 
визнані та допускаються об’єктив-
ним правом [5, c. 4]. 

Слід наголосити, що в сучас-
ній цивілістиці поряд з автоном-
ними підходами до суб’єктивного 
права сформувалася протилеж-
на точка зору до його розумін-
ня виключно як складової змісту 
цивільних право відносин, якому 
кореспондує суб’єктивний обов’я-
зок (А. Власова, О. Дзера, Є. Хари-
тонов та ін.). З позиції О. Дзери, 
суб’єктивне цивільне право є цен-
тральним елементом цивільних 
правовідносин, тому що через 
нього досягається мета правового 
регулювання, яку вчений вбачає 
у задоволенні приватних інтересів 
суб’єктів правовідносин, і визна-
чає як «міру (вид і міру) належ-
ної поведінки» уповноваженого 
суб’єкта, якому «неодмінно коре-
спондує суб’єктивний цивільний 
обов’язок зобов’язаної особи» [22]. 

Вважаємо, що вузьке розуміння 
суб’єктивного, у тому числі, еколо-
гічного, права не сприяє багато-
аспектному аналізу даного явища 
та нівелює його значення в ме-
ханізмі правового регулювання 
суспільних відносин. Окрім еколо-
гічних правовідносин, суб’єктивні 
права знаходять свою реалізацію 
в інших правових зв’язках, які 
можуть бути як пов’язані з право-
відносинами, так і виконувати 
самостійну роль в механізмі пра-
вового впливу у відношенні «лю-
дина – довкілля». Такий висновок 
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ґрунтується на позиціях вчених, які 
розглядають можливість існуван-
ня суб’єктивного права поза ме-
жами правовідносин (Ю. Толстой, 
М. Вітрук, М. Строгович, Л. Явич), 
протиставляючи правовідносинам 
«юридичний зв’язок» [6, c. 7-8].

У вітчизняній еколого-правовій 
доктрині питання суб’єктивного 
екологічного права та суб’єктивних 
екологічних прав частково розгля-
дається в роботах Г. Анісімової, 
С. Кравченко, М. Краснової, Н. Ко-
бецької, Т. Ковальчук, В. Носіка та 
ін. Разом з тим вчені акцентують 
увагу на дослідженні правового 
механізму реалізації екологічних 
прав громадян, з точки зору вну-
трішнього сприйняття носіями 
таких прав. Зокрема, суб’єктив-
не право розглядається як «су-
купність повноважень фізичних 
осіб в галузі екології» [2, c. 31], 
як конкретна, забезпечена та га-
рантована державою модель по-
ведінки суб’єкта права, яку він 
вправі реалізувати у своїх взаємо-
відносинах з іншими громадя-
нами та посадовими особами [9, 
c. 62]. Таким чином, суб’єктивне 
право розуміється в якості одного 
з аспектів екологічних прав грома-
дян, поряд з якими існує об’єктив-
ний вимір екологічних прав.

Також представники еколого-
правової науки розглядають суб’єк-
тивне екологічне право через ка-
тегорію «інтерес», яка відображає 
правосвідомість, зацікавленість 
та внутрішнє сприйняття суб’єктом 
права законодавчих вимог у сфері 
використання природних ресурсів, 
охорони довкілля й забезпечен-
ня екологічної безпеки. З позиції 
Г. Анісімової, суб’єктивне екологіч-
не право громадян є «правовою 
формою реалізації їх екологічних 
інтересів, основою виникнення 
і задоволення яких є їх екологіч-
ні потреби; поза цими інтересами 
не може бути суб’єктивного права» 
[3, c. 7]. 

Аналогічного підходу дотри-
мується Н. Кобецька, на думку якої, 
задоволення екологічних інтересів 
громадян через суб’єктивне право 
полягає, по-перше, в можливості 
активних дій особи щодо користу-
вання придатним для проживання 
середовищем як джерелом і місцем 
життєзабезпечення людини; по-дру-
ге, в можливості вимагати від інших 
осіб активної поведінки, виконання 
ними обов’язків по охороні, збере-
женню, відновленню сприятливого 
стану довкілля, інших дій, які б за-
безпечили здійснення громадянами 
наданих їм прав, а також дотриман-

ня встановлених екологічних вимог 
[14, c. 6-8].

Отже , вищевикладене  дає 
підстави зробити такі висновки. 
Встановлення правової природи 
та змісту суб’єктивного екологіч-
ного права слід здійснювати за 
допомогою аналізу складових 
елементів, які відображають струк-
туру, форми закріплення та реалі-
зації екологічного права, з точки 
зору його суб’єктивного виміру, 
що сприятиме поліструктурному 
баченню цієї категорії. У зв’язку 
з цим доцільним є розширення на-
укових знань про екологічне право 
та вихід за межі загальноусталених 
доктринальних підходів до цієї га-
лузі шляхом спрямування вектору 
наукового пізнання не на норму 
екологічного права, а на реаліза-
цію останньої через сприйняття, 
усвідомлення, вольову поведінку 
та діяльність суб’єкта екологічних 
правовідносин. Це, в свою чергу, 
матиме позитивний ефект і в прак-
тичній площині, оскільки сприяти-
ме подоланню наявної на сьогодні 
«відірваності» екологічного зако-
нодавства України від фактичного 
стану суспільних відносин у сфері 
використання природних ресурсів, 
охорони довкілля і забезпечення 
екологічної безпеки.   
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Досудова доповідь 
як елемент соціально-правової 

роботи з неповнолітніми, 
ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У КОНФЛІКТІ
ІЗ кримінальним ЗАКОНОМ

УДК 343.85

Упровадження у вітчизняну 
правову реальність інституту про-
бації потребує більш ґрунтовного 
дослідження такої її складової, 
як підготовка досудової доповіді 
про обвинуваченого неповноліт-
нього. Адже відповідно до ст. 314-1 
Кримінального процесуального 
кодексу України досудова доповідь 
щодо неповнолітнього обвинува-
ченого віком від 14 до 18 років 
складається незалежно від тяжкості 
вчиненого злочину, крім випадків, 
передбачених цим Кодексом [2]. 

Завданням персоналу пробації, 
у взаємодії з органами і служба-
ми у справах дітей, спеціальними 
установами та закладами, які здій-
снюють їх соціальний захист і про-
філактику правопорушень, є:

– здійснення оцінки ризиків 
вчинення неповнолітнім повторно-
го кримінального правопорушення;

– визначення соціально-психо-
логічної характеристики обвинува-
ченої особи;  

– формування висновку про 
можливість (неможливість) виправ-

лення неповнолітнього обвинува-
ченого без обмеження волі або по-
збавлення волі на певний строк;

– аналіз впливу криміногенних 
факторів на поведінку неповноліт-
ньої особи; 

— надання рекомендацій щодо 
заходів, спрямованих на мініміза-
цію ризику повторного вчинення 
неповнолітнім кримінальних пра-
вопорушень [4].

Належна комплексна реаліза-
ція відповідних заходів матиме 
значний вплив на подальший про-

Є. В. Івашев 
кандидат юридичних наук, начальник циклу 

підготовки персоналу пробації 
Білоцерківського центру підвищення кваліфікації 
персоналу Державної кримінально-виконавчої 

служби України

М. С. Микитенко 
викладач Білоцерківського центру 
підвищення кваліфікації персоналу 
Державної кримінально-виконавчої 

служби України
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цес виправлення та ресоціалізації 
неповнолітньої особи, яка опини-
лася у конфлікті із кримінальним 
законом.

Метою цієї статті є дослідження 
правових основ та методики скла-
дання досудової доповіді щодо не-
повнолітнього обвинувачуваного.

Теоретичним підґрунтям на-
писання статті стали нормативно-
правові акти , зокрема : Закон 
України  «Про  пробацію» [4], 
Кримінально-виконавчий кодекс 
України [3], Кримінальний про-
цесуальний кодекс України [2], 
наказ Міністерства юстиції Украї-
ни «Про затвердження Порядку 
складання досудової доповіді» 
№200/5 від 27.01.2017 р. [5], 
праці вітчизняних фахівців у га-
лузі кримінального, кримінально-
виконавчого права та кримінології 
В. Беци [6, с.116], І. Богатирьової 
[7, с.141-152], Д. Ягунова [8, с. 72].

Одним із напрямів реформу-
вання вітчизняних підходів до 
роботи з неповнолітніми право-
порушниками є впровадження 
відповідного позитивного досвіду 
зарубіжних країн, котрий перекон-
ливо демонструє, що використання 
покарань, не пов’язаних із позбав-
ленням або обмеженням волі, роз-
в’язує проблему завантаженості 
виховних установ, а також знижен-
ня рівня злочинності за допомо-
гою використання соціологічних, 
психологічних та виховних ме-
тодів роботи з особами, які вчини-
ли злочини невеликої або серед-
ньої тяжкості, а в деяких випадках 
і тяжкі злочини.

Заповнення оцінки ризиків 
вчинення повторного криміналь-
ного правопорушення неповноліт-
ньою особою, складання досудової 
доповіді стосовно обвинувачено-
го за відповідним запитом суду, 
складання індивідуального плану 
роботи з неповнолітнім засудже-
ним– для України це нові напрями 
роботи, які введено після лютого 
2015 р. , у зв’язку із прийняттям 
Закону України «Про пробацію» 

(далі – Закон) [4]. Наразі знайом-
ство та безпосередня діяльність 
працівника  органу пробації 
з клієнтом пробації починаються 
з підготовки досудової доповіді, 
на стадії судового розгляду справи.

В основу моделі інституту досу-
дової доповіді у вітчизняному пра-
вовому просторі покладено досвід 
деяких країн Європи (Великобри-
танії, Норвегії, Хорватії тощо) та Ка-
нади. Водночас розробка й вико-
ристання відповідних інструментів 
у тій чи іншій формі здійснюється у 
багатьох країнах світу не один де-
сяток років. 

Так, Мінімальні стандартні пра-
вила Організації Об’єднаних Націй 
(далі – ООН) щодо запобіжних 
заходів, не пов’язаних з позбав-
ленням волі («Токійські правила», 
1985 р.), визначають використання 
судом «доповідей про соціальне 
обстеження», які містять актуальну 
інформацію про характер право-
порушення та соціальну характе-
ристику правопорушника [1].

У 1990 році ООН було впрова-
джено, так звані, Пекінські прави-
ла, згідно з якими під час розгляду 
будь-яких справ, окрім дрібних 
правопорушень, рекомендовано 
подавати до суду доповідь про 
життєві обставини підлітка, ото-
чення і умови, в яких живе не-
повнолітня особа, або обставини, 
при яких було скоєно правопору-
шення [1].

В Україні досудова пробація, 
визначена в Законі, передбачає 
лише забезпечення суду інфор-
мацією, що характеризує обви-
нуваченого, з метою прийняття 
судом рішення про міру його від-
повідальності. У Законі визначено, 
що досудова доповідь готується 
саме стосовно обвинуваченого. 
У частині 3 статті 9 цього Закону 
вказано, що вона повинна містити:

– соціально-психологічну ха-
рактеристику;

– оцінку ризиків вчинення по-
вторного кримінального правопо-
рушення;

– висновок про можливість 
виправлення без обмеження волі 
або позбавлення [4].

Крім вищезазначеного, від-
повідно до ч. 3 ст. 12 Закону досу-
дова доповідь про обвинуваченого 
неповнолітнього додатково повин-
на містити:

– інформацію про вплив кримі-
ногенних факторів на поведінку 
особи;

– рекомендації щодо заходів, 
спрямованих на мінімізацію ри-
зику повторного вчинення не-
повнолітнім кримінальних право-
порушень.

Досудова доповідь характе-
ризується: 

– зосередженням уваги на за-
гальній інформації про неповноліт-
нього та його оточення;

– чітким зазначенням джерел 
інформації та переліку документів, 
на підставі яких вносяться дані;

– аргументованим складанням 
соціально-психологічної характе-
ристики стосовно підлітка, на основі 
досліджених таких факторів, як: 

– історії правопорушень, 
– стосунків у сім’ї, 
– освіти або працевлаштування, 
– дозвілля та відпочинку, 
– стосунків з друзями та од-

нолітками, 
– вживання психотропних ре-

човин, 
– особистих якостей та пове-

дінки, 
– ставлення до правопорушень,
– інших обставин/особистісних 

характеристик, які можуть впли-
нути на спроможність виконувати 
обов’язки, призначені судом [4].

Серед джерел досудової до-
повіді слід виділити інформацію, 
яку отримує працівник пробації 
від: суду, обвинуваченого, членів 
його родини, інших органів дер-
жавної влади, органів місцево-
го самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, інших 
службових чи посадових осіб, 
які володіють необхідною інфор-
мацією.
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Аналізуючи особові справи 
неповнолітніх засуджених, підо-
блікових кримінально-виконавчій 
інспекції Державної кримінально-
виконавчої служби України, І. Бога-
тирьовою встановлено, що докумен-
ти, які містять інформацію про особу, 
складають не більше 20% від тієї 
кількості інформації, яка зазначена 
в досудовій доповіді [7, с. 254-261].  

Особливої уваги заслуговують 
такі розділи досудової доповіді 
стосовно неповнолітнього обвину-
вачуваного, як: рекомендації щодо 
заходів, спрямованих на мініміза-
цію ризику повторного вчинення 
неповнолітнім обвинуваченим 
кримінальних правопорушень 
та висновок про можливість ви-
правлення без обмеження або по-
збавлення волі на певний строк, 
адже саме вони містять інформа-
цію про:

– обставини, які сприятимуть 
можливості скоєння повторного 
правопорушення;

– мотивацію підлітка до змін, 
ресурси громади, що сприятимуть 
виправленню та ресоціалізації не-
повнолітньої особи; 

– наявні заходи, спрямовані 
на мінімізацію ризику повтор-
ного вчинення неповнолітнім 
кримінальних правопорушень [5].

Слід наголосити, що відповідно 
до Кримінального процесуального 
кодексу України, існують випадки, 
коли досудова доповідь не повин-
на складатися:

– щодо особи, стосовно якої 
прокурором складено клопотання 
про звільнення від кримінальної 
відповідальності;

– щодо особи, яка вже відбуває 
покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі;

– щодо неповнолітнього, сто-
совно якого прокурором у поряд-
ку, передбаченому ст. 497 цього 
Кодексу, складено клопотання про 
застосування до нього примусових 
заходів виховного характеру;

– щодо неповнолітнього, який 
не досяг віку кримінальної від-

повідальності, за наявності під-
стави для застосування примусо-
вих заходів виховного характеру 
відповідно до пар. 2 гл. 38 розд. VI 
цього Кодексу;

– щодо особи, стосовно якої 
прокурором складено клопотання 
про застосування примусових за-
ходів медичного характеру;

– щодо особи, до якої застосо-
вано умовно-дострокове звільнен-
ня від відбування покарання, проте 
вона вчинила новий злочин протя-
гом невідбутої частини покарання;

– у разі якщо під час підготов-
чого судового засідання ухвалено 
судове рішення про затвердження 
угоди, передбаченої цим Кодек-
сом [2].

Статус та повноваження осіб, 
які беруть участь у підготовці до-
судової доповіді, відіграють знач-
ну роль у її практичній реалізації. 
Так, представником персоналу 
органу пробації є посадова особа 
такого органу, яка за ухвалою 
суду складає та подає до суду до-
судову доповідь, відповідно до 
Кримінального процесуального 
кодексу України [2].

При складанні досудової до-
повіді працівник пробації має 
право:

–    отримувати інформацію про 
обвинуваченого від підприємств, 
установ, організацій або уповнова-
жених ними органів та громадян; 

– викликати обвинуваченого 
до уповноваженого органу з пи-
тань пробації для отримання усних 
чи письмових пояснень;

– відвідувати обвинуваченого 
за місцем його проживання або 
перебування, роботи або навчання;

– відвідувати місця поперед-
нього ув’язнення, якщо до обвину-
ваченого застосовано запобіжний 
захід у виді тримання під вартою;

– заявляти клопотання суду про
ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження щодо об-
ставин, передбачених пп. 4 та 5 ч. 1 
ст 91 цього Кодексу, а у криміналь-
них провадженнях щодо не-

повнолітнього обвинуваченого – 
додатково ст. ст. 485, 487 цього 
Кодексу в порядку, передбаченому 
ст. 317 цього Кодексу;

– бути присутнім під час прове-
дення судового засідання;

– заявляти клопотання про за-
безпечення безпеки у випадках, 
передбачених законом [2].

Одночасно під час реалізації 
своїх повноважень працівник про-
бації зобов’язаний:

– складати досудову доповідь 
і подавати її до суду в строк, визна-
чений ухвалою суду;

– дотримуватися прав і свобод 
людини і громадянина;

– невідкладно повідомляти 
суд про наявність або виникнення 
об’єктивних обставин, що унемож-
ливлюють підготовку або своєчас-
не подання досудової доповіді;

– надавати пояснення з по-
ставлених судом питань щодо до-
судової доповіді під час судового 
розгляду;

– не розголошувати будь-які 
відомості, що стали йому відомі 
у зв’язку з виконанням обов’язків;

– не допускати розголошення 
в будь-який спосіб конфіденційної 
інформації, яку йому було довірено 
або яка стала відома у зв’язку з ви-
конанням обов’язків;

– заявити самовідвід за наяв-
ності обставин, передбачених цим 
Кодексом [2].

При цьому законодавством 
встановлено також і обов’язки об-
винуваченого, якими є:   

– прибути за викликом до під-
розділу пробації для проведення 
бесіди з метою складення досудо-
вої доповіді або письмово повідо-
мити про відмову від участі у цьому;

– надавати достовірну інфор-
мацію представнику персоналу 
органу пробації, необхідну для її 
підготовки [2].

У роботі із підлітками, які опи-
нилися у конфлікті із кримінальним 
законом, як у медицині, своєчасне 
та якісне діагностування причин 
девіантної поведінки особи, визна-
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чення ступеня ризику скоєння 
останніми повторних криміналь-
них правопорушень, а також рівня 
небезпеки для суспільства (у тому 
числі для окремих осіб) є запо-
рукою ефективного подальшого 
професійного корекційного втру-
чання. Перехід від «карального» 
до «виправного» підходу в роботі 
із неповнолітніми правопорушни-
ками означає застосування судом 
до останніх таких заходів вихов-
ного впливу, котрі найбільш ефек-
тивно забезпечать нейтралізацію 
криміногенних факторів, а також 
сформують у особи готовність до 

самосвідомої правослухняної по-
ведінки.

Досудова доповідь зосереджує 
увагу на особистості правопоруш-
ника. Такий підхід дозволяє:

– врахувати й оцінити вплив 
внутрішніх та зовнішніх чинників і 
стрес-факторів, що присутні в житті 
неповнолітнього;

– поглянути на ситуацію очима 
підлітка.

Зміст досудової доповіді пови-
нен відображати повноту аналізу 
ситуації обвинуваченого, об’єк-
тивність та неупередженість по-
зиції органу пробації, обов’язково 

мають бути враховані доступність 
відповідних програм і послуг на 
території місця проживання не-
повнолітнього, що найбільш від-
повідають його цільовим потребам. 

Працівник органу пробації фор-
мулює висновок про можливість 
виправлення неповнолітнього без 
позбавлення або обмеження волі 
на певний строк. Таким чином, ін-
формація, що міститься в досудовій 
доповіді, створює фундамент для 
подальшого надання послуг, які 
сприятимуть успішній реабілітації 
підлітка та його реінтеграції в су-
спільство.   
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АДМІНІСТРАТИВНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

УДК 342.9

О. В. Марченко   
здобувач відділу проблем публічного права 
Науково-дослідного інституту 
публічного права  

Міністерство юстиції (Мін’юст) 
є одним із основних органів дер-
жавної влади, який забезпечує 
права та свободи громадян в нашій 
державі. Україна йде шляхом адап-
тації вітчизняного законодавства до 
встановлених норм та стандартів 
Євро пейського Союзу, в якому права 
людини займають перше місце.

Тому вагоме місце в цій сфері 
відіграє Міністерство юстиції 
України, оскільки воно є суб’єк-
том урядової законотворчості та 
провідним стосовно перевірки 
нормативно-правових актів цен-
тральних органів виконавчої влади 
на відповідність Конституції Украї-
ни щодо непорушення в них прав 
і свобод громадян. В інакшому 
випадку, за недотримання чи фі-
зичними, чи юридичними особами 
встановлених на законодавчому 
рівні загальноприйнятих правил 
поведінки виникає певний вид 
юридичної відповідальності. 

Також окремим рядком потріб-
но виділити відповідальність, яка 

накладається на Міністерство юсти-
ції та його посадових осіб, задля 
того, щоб уникнути зловживання 
владою. Адже це питання є надзви-
чайно актуальним на сьогодні.

Таким чином, окремою сферою 
діяльності Мін’юсту є адміністра-
тивна відповідальність, сутність 
якої полягає у застосуванні санк-
цій за недотримання правових 
норм, встановлених державою. 
Відповідно ця галузь є невід’єм-
ним елементом в регулюванні 
державних та суспільних відно-
син. Отож, актуальність цієї про-
блематики зумовлена тим, що на 
Міністерство юстиції покладено 
ряд зобов’язань у сфері державної 
політики, основна мета яких – за-
безпечення справедливості, а саме 
правового регулювання (захисту) 
прав, свобод та законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб. Адже 
боротьба за справедливість зараз 
відбувається майже у всіх осново-
положних сферах життєдіяльності 
суспільства. Провідним засобом 

попередження та припинення по-
рушень прав і свобод громадян, 
а також їх відновлення є адмі-
ністративна відповідальність . 
Інститут адмі ністративної від-
повідальності в Україні продов-
жує етап трансформації. В теорії 
права утвердились положення 
адміністративної відповідальності 
юридичних осіб , значно  по-
повнився і трансформувався дію-
чий Кодекс про адмі ністративні 
правопорушення (далі – КУпАП), 
розроблені (хоча і не прийняті) 
декілька проектів нового Кодексу 
про адміністративні правопору-
шення тощо. Проте цей процес є 
не закінченим та містить багато 
недоліків у цій сфері. Іншими сло-
вами, проблема адміністративної 
відповідальності у сфері діяльності 
Міністерства юстиції України зали-
шається надзвичайно актуальною. 

Аналіз останніх досліджень 
щодо проблематики адміністра-
тивної відповідальності у сфері 
Міністерства юстиції вивчали такі 

dpcoi.c
om.ua



№ 6(188) 2017 РОКУ38

думки експертів з права      

вчені: В. Авер’янов, О. Бандурка, 
В. Бевзенко, Ю. Битяк, І. Голоснічен-
ко, В. Гращук, Н. Гудима, Є. Додіна, 
С. Козуліна, В. Колпаков, А. Комзюк, 
А. Куліш, А. Кухарчук, Д. Мандичев, 
Н. Нижник, М. Орзіх, О. Рябченко, 
В. Селіванов, С. Тюрін, О. Харито-
нова, О. Харченко та ін. Однак слід 
відмітити, що зазначені вчені тор-
кались цього питання, лише опосе-
редковано досліджуючи інші більш 
загальні чи спеціальні суспільні 
відносини.

Мета цієї статті – на основі 
теорії адміністративного права, 
аналізу відповідних нормативно-
правових вітчизняних актів, праць 
учених та інших джерел провести 
аналіз наукових підходів, розкрити 
адміністративну відповідальність 
у сфері діяльності Міністерства 
юстиції України.

Термін «відповідальність», 
за тлумачним словником трактуєть-
ся як покладений на когось або 
взятий на себе обов’язок відповіда-
ти за певну ділянку роботи, справу, 
за чиїсь дії, вчинки, слова [1].

У загальній теорії держави 
і права визначено, що юридична 
відповідальність – це передбачені 
санкціями норм права несприят-
ливі наслідки особистого, майно-
вого чи організаційного характе-
ру, яких зазнає особа за вчинене 
правопорушення. Юридична від-
повідальність має ретроспектив-
ний характер, оцінює минуле, тобто 
є відповідальністю за діяння, яке 
вже відбулося. Тим самим вона 
відрізняється від політичної, мо-
ральної та інших видів соціальної 
відповідальності, які можуть оці-
нювати й майбутні дії. Таким чином, 
залежно від галузевої належності, 
норми класифікуються на такі під-
види відповідальності: конституцій-
ну, кримінальну, цивільно-правову, 
дисциплінарну, матеріальну, адмі-
ністративну відповідальність [2].

Існування різних видів пра-
вопорушень передбачає поділ 
юридичної відповідальності на 
самостійні види. Існують різні під-

стави для такого поділу. Залежно 
від суб’єктів – органів, що накла-
дають юридичну відповідальність, 
її поділяють на таку, що накладаєть-
ся: органами державної влади, су-
довими та іншими юрисдикційни-
ми органами. Щодо порушників 
її поділяють на індивідуальну і ко-
лективну. Розрізняють також вну-
трішню державну та міжнародну 
юридичну відповідальність. Поши-
реною є класифікація юридичної 
відповідальності залежно від галу-
зевої належності правової норми, 
що порушена. На цій підставі роз-
різняють: кримінально-правову 
і адміністративну; цивільно-пра-
вову і трудову (дисциплінарну, ма-
теріальну відповідальність робіт-
ників і службовців) та ін. [3].

Досліджуючи інститут юридич-
ної відповідальності, слід відмітити, 
що чинне законодавство не містить 
норм, які б розкривали саме понят-
тя адміністративної відповідаль-
ності. Однак у теорії адміністратив-
ного права існує численна кількість 
думок вчених-адміністративістів, 
які тим чи іншим чином досліджу-
вали це питання.

Наприклад , відповідно  до 
юридичної енциклопедії за ред. 
Ю. Шемшученка, адміністративна 
відповідальність – це вид юридич-
ної відповідальності, що полягає 
в застосуванні до особи, яка вчи-
нила адміністративний просту-
пок, певного адміністративного 
стягнення. Адміністративна від-
повідальність настає за порушення 
загальнообов’язкових правил у різ-
них галузях державного управлін-
ня навіть тоді, коли порушення не 
потягло за собою конкретних шкід-
ливих наслідків [4].

Академік В. Копєйчиков вва-
жав, що під адміністративною 
відповідальністю слід розуміти 
застосування уповноваженим 
органом чи посадовою особою 
адміністративного стягнення до 
особи, яка вчинила правопору-
шення, що за своїм характером не 
тягне за собою відповідно до чин-

ного законодавства кримінальну 
відповідальність [3].

На нашу думку, класифікація 
адміністративної відповідаль-
ності у сфері  діяльності Мін’юсту 
поділяється на: 

1) адміністративну відповідаль-
ність фізичних осіб:

а) адміністративну відповідаль-
ність (протоколи про скоєння адмі-
ністративних проступків, які скла-
дають посадові особи Мін’юсту, 
або/та виносять постанову про 
вчинення адміністративного пра-
вопорушення);

б) адміністративну (спеціальна 
дисциплінарна), яка накладається 
на посадових осіб Мін’юсту;

2) адміністративну відповідаль-
ність юридичних осіб – адміністра-
тивні санкції , які накладають 
Мін’юстом;

3) відновлення порушених прав 
фізичних і юридичних осіб адмі-
ністративними судами, якщо вони 
були допущені в системі Мін’юсту;

4) відновлення порушених прав 
фізичних і юридичних осіб Євро-
пейським судом з прав людини, 
якщо їх порушення було допущено 
в системі Мін’юсту.

Тобто існування адміністра-
тивної відповідальності фізичних 
осіб в Україні ніхто не заперечує, 
оскільки вона є одним із видів 
юридичної  відповідальності 
за скоєння адміністративних про-
ступків. Вона реалізується уповно-
важеним органом чи посадовою 
особою до конкретного право-
порушника з метою каральних 
і право відновлюючих функцій. 

Однозначно щодо адміністра-
тивної відповідальності юридич-
них осіб так сказати не можна, тому 
що це явище заперечують багато 
науковців і дійсно фактично така 
відповідальність відсутня в Україні. 
Тим не менш, цей інститут в наш час 
набуває все більшої актуальності, 
адже практика доводить, що така 
відповідальність все ж таки існує.

У своїх дослідженнях Ю. Битяк  
стверджує, що є всі підстави го-
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ворити про адміністративну від-
повідальність юридичних осіб 
як про самостійний вид адміністра-
тивної відповідальності. Адже він 
тісно переплітається з адміністра-
тивною відповідальністю фізичних 
осіб. Так, у разі скоєння правопо-
рушення юридичною особою мож-
ливі три види правових наслідків: 
притягнення до відповідальності 
посадової особи, як за порушен-
ня митних правил; притягнення до 
відповідальності одночасно і юри-
дичної, і посадової осіб, як у разі 
скоєння порушення в сфері обме-
ження монополізму; притягнення 
до відповідальності лише юридич-
ної особи, як у випадку порушення 
правил містобудування [5].

За переконаннями Ю. Асташева, 
адміністративна відповідальність 
юридичних осіб здійснюється на за-
гальних принципах адміністратив-
ної відповідальності, має озна-
ки, притаманні адміністративній 
відповідальності фізичних осіб. 
Вона встановлюється законами 
та іншими нормативними актами, 
норми яких утворюють самостій-
ний інститут адміністративного 
права. Підставою її є адміністра-
тивний проступок – протиправна, 
винна (умисна або необережна) дія 
чи бездіяльність, яка посягає на гро-
мадський порядок, власність, права 
і свободи громадян, на встановле-
ний порядок управління [6, с. 9].

Та все ж адміністративна від-
повідальність юридичних осіб має 
деякі характерні ознаки, зокрема, 
це те, що юридична особа бере 
участь у правовідносинах через 
представників владних повнова-
жень та має свою організаційну 
структуру, а також відрізняється 
специфікою покарань, які прита-
манні саме їй.

На думку О. Старцева, рефор-
мування системи органів виконав-
чої влади передбачає радикальне 
оновлення усіх її основних еле-
ментів. Але без відповідального 
ставлення посадових осіб Міністер-
ства юстиції України, які наділені 

широким спектром владних повно-
важень, до виконання своїх про-
фесійних обов’язків не можна роз-
раховувати на позитивний ефект 
цих новацій. Успіх реформ значною 
мірою пов’язаний зі спрямуванням 
національного законодавства на 
підвищену відповідальність по-
садових осіб міністерства за на-
слідки своєї роботи, у тому числі 
й у нормо творчій діяльності [7].

Отже, як ми вже висвітлили в на-
шому дослідженні, поряд з багатьма 
принципами, визначеними в на-
уковій літературі, провідне місце
посідає принцип відповідальності. 
Важливість цього принципу в нор-
мотворчій діяльності Мін’юсту визна-
чається тим, що рішення про під-
готовку нормативно-правового 
акта приймає керівник відповід-
ного рівня компетенції (міністр). 
Але цьому передує підготовка та-
кого рішення, яка може бути дуже 
складною, вимагати різної кількості 
та кваліфікації фахівців-управлін-
ців, а також відповідних витрат часу 
[8, с. 21]. Незалежно від організа-
ційної структури міністерства, сту-
пеня децентралізації й делегуван-
ня повноважень на нижчий рівень 
управління, один керівник має нести 
повну й абсолютну відповідальність 
перед урядом за роботу всього ко-
лективу і в нормотворчій діяльності 
також. Адже на керівників покладені 
владні та управлінські функції із за-
безпечення і зміцнення законності й 
правопорядку. Як зазначає В.Авер’я-
нов, саме міністр персонально несе 
всю повноту відповідальності за 
результати роботи міністерства 
та визначає ступінь відповідальності 
керівників підрозділів міністерства 
[9, с. 163].

Тож передусім розглянемо, 
яким чином держава виконує пре-
вентивну функцію щодо службових 
правопорушень у сфері діяльності 
за невиконання або неналежне ви-
конання обов’язків його посадови-
ми особами. 

До спеціальних законів, які 
регулюють це питання, слід відне-

сти Закон України «Про державну 
службу», в якому визначено: якщо 
державний службовець виконав 
наказ (розпорядження), доручен-
ня, визнані у встановленому за-
коном порядку незаконними, і не 
вчинив дій, зазначених у ч. 6 цієї 
статті, він несе відповідальність 
за своє діяння відповідно до за-
кону (ст. 9). Також достроково при-
пиняються повноваження держав-
ного службовця у разі набрання 
законної сили рішенням суду про 
притягнення до адміністратив-
ної відповідальності за вчинен-
ня корупційного або пов’язано-
го з корупцією правопорушення 
(п. 3 ст. 84) [10].

Далі аналізуючи спеціальну 
дисциплінарну відповідальність 
посадових осіб, слід зазначити, 
що Міністр юстиції, здійснюючи 
керівництво за діяльністю Міні-
стерства юстиції України, реалізує 
такі повноваження в цій сфері: 
порушує в установленому порядку 
питання щодо заохочення та при-
тягнення до дисциплінарної від-
повідальності своїх заступників 
і державного секретаря Мін’юсту. 
Державний секретар Мін’юсту від-
повідно до покладених на нього 
завдань: призначає на посади 
та звільняє з посад у порядку, пе-
редбаченому законодавством про 
державну службу, державних служ-
бовців апарату Мін’юсту, присвоює 
їм ранги державних службовців, 
приймає рішення щодо їх заохо-
чення та притягнення до дисци-
плінарної відповідальності; при-
ймає рішення щодо заохочення, 
притягнення до дисциплінарної 
відповідальності працівників апа-
рату Мін’юсту; притягує до дис-
циплінарної відповідальності 
керівників державних установ, 
організацій, що належать до сфери 
управління Мін’юсту [11]. 

Таким чином, санкції, які накла-
даються державою на державних 
службовців, є елементом спеціаль-
ної дисциплінарної відповідаль-
ності посадових осіб, у тому числі 
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й Мін’юсту, що призначені забез-
печувати виконання диспозиції 
адміністративно-правової норми, 
тому що саме в адміністративній 
санкції виражається імперативний 
характер приписів вищестоящих 
керівників щодо посадових осіб 
Мін’юсту.

Що стосується Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення, то він містить деякі норми, 
які тим чи іншим чином відносять-
ся до компетенції нашого питан-
ня. Оскільки Міністерство юстиції 
відноситься до центральних ор-
ганів виконавчої влади, воно має 
право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення, 
а також самостійно оцінювати до-
кази, що передбачено ст. ст. 255, 
252 КУпАП. Опосередковано, від-
повідно до сфери відповідальності 
в Мін’юсті, мають відношення такі 
статті КУпАП – порушення порядку 
обліку, зберігання і використання 
документів та інших матеріальних 
носіїв інформації, що містять служ-
бову інформацію (ст. 212-5), не-
правомірне використання держав-
ного майна (ст.184-1), порушення 
порядку використання конфіден-
ційної інформації, приховування 
або перекручення даних держав-
них статистичних спостережень, 
а також використання їх в засобах 
масової інформації, для поши-
рення в інформаційних мережах, 
на паперових, магнітних та інших 
носіях, в наукових працях тощо без 
посилання на їх джерело (ст.186-3).

Розглядаючи адміністративну 
відповідальність у сфері діяльності 
Міністерства юстиції України, слід 
звернути увагу, що Мін’юст також 
може накладати відповідні санк-
ції, передбачені законодавством 
нашої країни за конкретні від-
ступи від встановлених приписів. 
У сфері виконавчої служби ст. 188-
13 – «Невиконання законних вимог 
державного виконавця, приватно-
го виконавця». У сфері державної 
реєстрації ст. 186-6 «Порушення 
законодавства про друковані за-

соби масової інформації»; ст. 166-9  
«Порушення законодавства щодо 
запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового зни-
щення»; ч. 6 ст. 166-11 «Неподання 
юридичною особою державному 
реєстратору передбаченої Законом 
України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських фор-
мувань» інформації про кінцевого 
бенефіціарного власника (контро-
лера) юридичної особи»; ст. 166-6 
«Порушення порядку припинення 
юридичної особи або підприємни-
цької діяльності фізичної особи – 
підприємця»; чч. 1-5 ст. 166-11 
«Порушення законодавства про 
державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань»; ст.166-
23 «Порушення порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень»; ст. 188-34 
«Невиконання законних вимог по-
садових осіб суб’єктів державного 
фінансового моніторингу». Щодо 
кримінально-виконавчої служ-
би – ст. 188 «Незаконна передача 
заборонених предметів особам, 
яких тримають у слідчих ізоляторах, 
установах виконання покарань». 
Також ст. 172-8 «Незаконне викори-
стання інформації, що стала відома 
особі у зв’язку з виконанням служ-
бових повноважень» та ст. 172-9 
«Невжиття заходів щодо протидії 
корупції». Стосовно важелів впливу 
на порушника законодавства про 
державну реєстрацію нормативно -
правових актів – ст. 188-41 «Пору-
шення законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових 
актів» [12].

Також Міністерство юстиції 
спрямовує та координує діяльність 
Укрдержархіву, норми щодо якого 
містяться в Кодексі про адміністра-
тивні правопорушення: ст. 92-1 – 
«Порушення законодавства про 
Національний архівний фонд 

та архівні установи»; ст. 186-7 – 
у частині недоставляння або пору-
шення строку доставляння обов’яз-
кового безоплатного примірника 
аудіо-, візуальної, аудіовізуальної 
продукції. 

Ще один орган, який несе від-
повідальність перед Міністер-
ством юстиції, є нотаріат. Тож про-
аналізувавши норми ст. ст. 21 та 27 
Закону України «Про нотаріат», 
можна визначити, що як приват-
ні, так і державні нотаріуси є від-
повідальними за завдання шкоди 
внаслідок вчинення ними незакон-
них дій або недбалості [13].

На нашу думку, потрібно до-
повнювати КУпАП новими норма-
ми, які б регулювали питання про 
адміністративну відповідальність 
посадових осіб органів виконав-
чої влади. Адже саме цей кодекс 
регулює питання відповідальності 
як фізичних, так і юридичних осіб 
в адміністративному праві для 
запобігання зловживанню або не-
належному виконанню службових 
обов’язків.

Таким чином, завдяки адмі-
ністративній відповідальності, яку 
у своїй діяльності накладає Міні-
стерство юстиції на юридичних 
осіб публічного права, здійснюєть-
ся відповідальність за порушення 
ними відповідних норм та відбу-
вається запобігання вчиненню 
нових правопорушень.

Що стосується позиції Європей-
ського суду з прав людини з питань 
невиконання рішень національних 
судів, то Україна 17 липня 1997 р. 
ратифікувала Конвенцію про за-
хист прав людини і основопо-
ложних свобод, яка відповідно 
до ч. 1 ст. 9 Конституції України 
стала частиною національного за-
конодавства України. Відповідно 
з моменту ратифікації Україною 
Конвенції Судом було направлено 
Уряду України близько 1130 справ 
для надання Урядом України за-
уважень, 415 з яких було винесе-
но відповідні рішення щодо суті 
та 171 ухвалу щодо неприйнят-
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ності справи. Переважна більшість 
з них стосувалась скарг заявників 
за ст. ст. 6 (право на справедливий 
судовий розгляд) та 13 (ефективні 
засоби внутрішнього правового 
захисту) Конвенції, а також ст. 1 
Першого протоколу до Конвенції 
(право власності) [14].

Хоча доцільно зазначити, що це 
питання потрібно розглядати де-
тально, оскільки у надзвичайно 
великій кількості справ, які стосу-
ються вказаних порушень, пози-
вачі скаржаться на невиконання 
або порушення строків виконання 
рішень національних судів, вине-
сених на їх користь. Тому з метою 
непорушення прав та свобод лю-
дини потрібно адаптувати чинне 
законодавство до положень цієї 
Конвенції, а також надалі здійсни-

ти напрацювання механізмів ви-
конання рішень судів, де в якості 
боржника виступає держава або 
інші підпорядковані їй суб’єкти.

Отже, адміністративна від-
повідальність у сфері діяльності 
Міністерства  юстиці ї  Украї-
ни – це різновид юридичної від-
повідальності та адміністратив-
ного примусу, суб’єктами скоєння 
якого є посадові особи Мін’юсту, 
або вони мають владну компетен-
цію здійснювати адміністративні 
провадження, або/та накладати 
адміністративні санкції на поруш-
ників адміністративно-правових 
норм у сфері діяльності Мін’юсту.

Адміністративна відповідаль-
ність у сфері  діяльності Мін’юсту 
поділяється на: 1) адміністратив-
ну відповідальність фізичних осіб: 

а) адміністративну відповідаль-
ність– протоколи про скоєння адмі-
ністративних проступків складають 
посадові особи Мін’юсту, або/та 
виносять постанову про вчинення 
адміністративного правопорушен-
ня; б) адміністративну (спеціальна 
дисциплінарна), яка накладаєть-
ся на посадових осіб Мін’юсту; 
2) адмі ністративна відповідальність 
юридичних осіб – адміністративні 
санкції, які накладаються Мін’ю-
стом; 3) відновлення порушених 
прав фізичних і юридичних осіб ад-
міністративними судами, якщо вони 
були допущені в системі Мін’юсту; 
4) відновлення порушених прав фі-
зичних і юридичних осіб Європей-
ським судом з прав людини, якщо 
їх порушення було допущено в си-
стемі Мін’юсту.   
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

О. В. Марченко
У статті сформовано, що адміністративна відповідальність у сфері діяльності 

Міністерства юстиції України – це різновид юридичної відповідальності 
та адміністративного примусу, суб’єктами скоєння якого є посадові особи Мін’юсту, 
або вони мають владну компетенцію здійснювати адміністративні провадження, 

або/та накладати адміністративні санкції на порушників адміністративно-правових 
норм у сфері діяльності Мін’юсту.

Ключові слова:  адміністративна відповідальність, держава, санкція, 
фізична особа, юридична особа.
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Административная ответственность 
в сфере деятельности Министерства юстиции Украины

О. В. Марченко 
В статье сформировано, что административная ответственность

в сфере деятельности Министерства юстиции Украины – это разновидность юридической 
ответственности и административного принуждения, субъектами совершения которого 

являются должностные лица Министерства юстиции, или они имеют властную 
компетенцию осуществлять административные производства, и/или налагать 
административные санкции на нарушителей административно-правовых норм

в сфере деятельности Министерства юстиции.

Ключевые слова: административная ответственность, государство, санкция, 
физическое лицо, юридическое лицо. 
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Аdministrative responsibility 
in the sphere of the Ministry of Justice of Ukraine 

О. V. Marchenko
The article formed that administrative responsibility in the sphere of the Ministry
of Justice of Ukraine – a type of legal responsibility and administrative coercion. 

Subjects who committ hese of fenses are offi cials of the Ministry of Justice, 
or they have the right to administrative proceedings or impose administrative sanctions 

on violators of administrative law in the fi eld of Justice.

Keywords: administrative responsibility, the state, sanction, legal liability, legal entity. 
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СУТНІСТЬ
ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ: 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РІВНІ

УДК 340

Сучасні погляди про сутність 
та природу професійної правосві-
домості судді характеризуються 
достатньою розрізненістю, по-
нятійно-категоріальною неодно-
значністю та механічним запо-
зиченням знань про свідомість 
і правосвідомість, заснованих пе-
реважно на матеріалістичному ро-
зумінні проблем юридичної науки, 
пов’язаних з перебільшенням ролі 
і значення економічних відносин 
для інших сфер суспільного життя. 
Ці обставини значною мірою обу-
мовлені відсутністю детально 
розробленої методології пізнан-
ня теоретичного аспекту сутності 
професійної правосвідомості судді, 
її змісту, структури, рівнів і функцій, 
а також прикладного аспекту – ме-
ханізму формування правосвідо-
мості судді з урахуванням її специ-
фіки та призначення. Професійна 
правосвідомість судді має власти-
вості динамічності, вона постійно 
змінюється і вдосконалюється під 
впливом соціально-правової дій-

сності. У зв’язку з цим необхідно 
розглянути методологічні підходи 
щодо вивчення досліджувано-
го феномену, які, на нашу думку, 
є найбільш актуальними і суттєво 
впливають на зміст діяльності 
у сфері пізнання цього елементу 
соціально-правової дійсності. 

Над проблематикою різно-
аспектного вивчення феномену 
правосвідомості (як на загально-
теоретичному рівні, так і стосовно 
окремих соціальних і професійних 
груп) працювали представники 
різних галузей юридичної науки, 
серед яких можна виокремити 
праці С. Алексєєва, М. Байтіна, 
П. Баранова, Е. Воловика, В. Во-
ронкової, А. Гращева, В. Жадька, 
В. Калінського, С. Кудрявцева, 
Л. Кривеги, Н. Лівшица, Н. Соколо-
ва, В.Тарана, В.Туманова. У працях 
саме цих авторів обґрунтовуєть-
ся найбільш точне визначення 
професійної правосвідомості 
як сфери суспільної свідомості, 
що відображає правову дійсність 

у формі юридичних знань і оціноч-
них відносин до права і практики 
його реалізації, соціально-право-
вих установок і ціннісних орієн-
тацій, які регулюють поведінку 
(діяльність) людей у юридично 
значимих ситуаціях [1, с. 32-35].

Філософсько-світоглядне ро-
зуміння правосвідомості судді 
розглядається під кутом форму-
вання, регулювання, проектуван-
ня загальнообов’язкових забез-
печених нормативів соціального 
існування. Воно є відображенням 
юридичного буття, однією з форм  
реалізації та відтворенням систе-
ми офіційного права і правопоряд-
ку, «провідником» встановлених 
державою нормативних принципів 
та приписів.

Цьому філософсько-світогляд-
ному розумінню протистоять при-
родно-правова та соціологічна 
інтерпретації правосвідомості, 
що розглядаються крізь призму 
культури виразу, націленої на зна-
ходження правильної репрезен-
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тативної форми, яка відповідає 
цьому змісту. Філософсько-право-
вий аналіз пов’язаний з осягнен-
ням і змістовним конструюванням 
ідеї права, його глибинних першо-
основ і конструюючих цілей, ре-
алізуючи політико-деонтологічне 
трактування правосвідомості. Сут-
ність правосвідомості судді у цій 
перспективі полягає у своєрід-
ному налаштуванні на природне 
право, «абсолютні першооснови» 
буття, панівні цінності епохи, його 
засвоєння і затвердження у прак-
тиці соціальних спільнот і дер-
жавних установ, власній поведінці 
суб’єкта. Сутність правосвідомості 
судді полягає у свідомості особи, 
розумінні та відчутті себе і світу 
через належні прийоми, вищі ім-
перативи (релігійні, етичні, ідеоло-
гічні) і спрямована на критичність 
та корективність; організує і кон-
тролює сприйняття існуючих норм 
законності і правопорядку.

До аналізу категорії правосві-
домість належить вивчення поляр-
но різних підходів до розуміння 
права: 

по-перше, з точки зору при-
родно-правової концепції, де право 
розглядається як об’єктивно існуюче 
і таке, що виходить з природи люди-
ни і її уявлень про розумне, добре 
і справедливе. Природно-правова 
доктрина ототожнює право і пра-
восвідомість. На думку М. І. Байтіна, 
природне право «є мораллю, пра-
восвідомістю, демократичним спря-
муванням» [2, с. 20], тобто духовною 
передумовою права;

по-друге, з позиції нормативного 
підходу, яким право розглядається 
як сукупність норм, що володіють си-
стемою властивостей і ознак (фор-
мальною визначеністю, державною 
забезпеченістю, загальнообов’яз-
ковістю), як інституційне явище, ін-
струмент соціального регулювання 
і впливу зі своїми специфічними 
юридичними закономірностями. 
Нормативний підхід до права ото-
тожнює право і закон, ставлячи 
право у залежність від держави, 

зводить «правосвідомість» до розу-
мової діяльності, спрямованої на 
побудову конструкцій за допомогою 
норм повинності, і ці конструкції, за 
теорією Г.Кельзена, не мають нічого 
спільного з реальними процесами 
життя; вони виступають як нормо-
логічні об’єкти. Правосвідомість 
і правова наука – нормативні сфери, 
де не повинні ставитися питання 
про цілі людської поведінки, сенс 
буття і людські цінності [3, с. 20].

Недоліки і переваги кожно-
го з цих підходів широковідомі. 
Але для сучасної правової си-
стеми України обидві доктрини 
важливі у поєднанні, що яскраво 
підтверджено М. І. Байтіним: «При-
родне право практично нездійс-
ненне без позитивного, а духовна 
сила і стабільність позитивного 
права кореняться у природному 
праві» [4, с. 104].

Філософсько-правовий аналіз 
правосвідомості судді дає мож-
ливість виокремити її серед інших 
форм суспільної свідомості за та-
кими критеріями: 

1) відображення явищ суспіль-
ного життя крізь призму норматив-
них понять та категорій; 

2) залежність від ефективності 
регулювання життя суспільства 
правом; 

3) найбільш яскраве відобра-
ження вольового компонента по 
відношенню до норм права; 

4) зверненість не лише до чин-
ного позитивного права, а й орієн-
тованість на майбутнє нормативно 
ідеального належного [5, с. 201].

Сутність професійної правосві-
домості судді на філософському 
рівні надає можливість:

– дослідити внутрішню складо-
ву особистості судді;

– визначити її як відображення 
юридичного буття, одну із форм 
реалізації та відображення систе-
ми офіційного права, провідника 
встановлених державою норма-
тивних приписів;

– з’ясувати залежність право-
свідомості судді від ефективності 

регулювання життя суспільства 
правом;

– охарактеризувати відобра-
ження вольового компонента пра-
восвідомості судді та її орієнтацію 
не лише на чинне позитивне право, 
а і майбутнє ідеальне право;

– виокремити правову визна-
ченість цього різновиду професійної 
свідомості, оскільки вона спрямова-
на на забезпечення права і прав; 

– встановити взаємозв’язок 
та взаємозалежність правосвідо-
мості і таких сутнісних категорій, 
як право, справедливість, закон, 
свобода, обов’язок [6, с. 87]. 

Загалом сучасні дослідники 
приходять до висновку, що пра-
восвідомості у чистому вигляді не 
існує, адже її неможливо розділи-
ти з мораллю, політичною та інши-
ми видами суспільної свідомості.

Особливої уваги, на нашу думку, 
заслуговує соціологічний підхід до 
дослідження поставленої пробле-
ми, який є найменш дослідженим. 
Соціологічний підхід має підви-
щений науковий і практичний ін-
терес і тому дозволяє використати 
професію судді як один з об’єктив-
них показників стану професійної 
правосвідомості суддів у суспіль-
стві. Однак у переважній більшості 
праць із соціології права взагалі 
відсутні будь-які розділи, присвя-
чені характеристиці суддів як со-
ціально-професійної групи. 

У контексті соціологічного під-
ходу у розумінні правосвідомості 
судді значну роль посідає сама 
професія судді, яка розглядається 
у таких основних аспектах: 

по-перше, як об’єктивно обу-
мовлена і соціально фіксована 
сфера людської діяльності; 

по-друге, як система дій, засно-
ваних на юридичній кваліфікації, 
що виконуються систематично, 
врегульованих на законодавчому 
рівні і таких, що забезпечують суд-
дям відповідні економічний та со-
ціальний статуси;

по-третє, як сукупність осіб, 
які здійснюють юридичну діяль-
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бюлетень міністерства юстиції україни

ність, тобто певна соціально-про-
фесійна група.

У контексті цієї проблеми про-
фесійна правосвідомість судді 
може визначатися як процес:

– становлення особистості 
судді, засвоєння суддею правових 
цінностей, норм, настанов, зразків 
поведінки, притаманних суспіль-
ству, соціальній спільноті, групі;

– розвиток у судді задатків 
до адекватної інтеграції у правове 
поле й культурно-правове середо-
вище;

– власне входження особи 
у правове поле й культурно-право-
ве середовище у зв’язку з обран-
ням професії судді;

– включення судді до системи 
правових відносин;

– засвоєння суддею правового 
досвіду, у процесі якого створюєть-
ся конкретна правосвідомість 
судді як суб’єкт права, тобто про-
цес засвоєння певної системи со-
ціально-правових ролей і право-
вої культури.

Безумовно, такі підходи до 
визначення професійної правосві-
домості судді мають сенс у вузь-
ких межах розгляду тієї чи іншої 
конкретної науки. На нашу думку, 
з точки зору теорії права, такі під-
ходи не враховують усього ком-
плексу аспектів розуміння про-
фесійної правосвідомості судді. 
Зауважимо, що і особистість (суддя), 
і суспільство необхідно розглядати 
як єдність, а саму соціалізацію – 
як процес взаємоперетворення 
як суспільства, так і особистості на 
основі їх прагнення до задоволення 
своїх потреб у культурному розвит-
ку та правовому вдосконаленні.

У процесі розгляду теоретико-
методологічних основ формуван-
ня правосвідомості у процесі со-
ціалізації судді серед надзвичайно 
великої кількості теорій і концеп-
цій, особливої уваги заслуговують 
наступні теоретичні положення й 
наукові гіпотези:

– визначення дуалістичної 
суті людської природи як єдності 

її біологічного і соціального ком-
понентів (М. Рьюіз, Ч. Меррей, 
Р.Хернстейн та ін.) [7, с. 96];

– концепція соціальної й діяль-
нісної суті людини, її визначення 
комплексом суспільних відносин 
(К. Маркс, Ф. Енгельс) [8, с. 96];

– психоаналітична концепція 
тримірності структури особистості, 
пов’язана із структурою психіки 
(З. Фрейд, П. Бергер, Т. Парсонс, 
Г.Тард) [9, с. 96];

– характеристика  соціалі-
зації як процесу передачі со-
ціально-культурного досвіду від 
покоління до покоління, забез-
печення соціальної рівноваги, 
необхідної умови відтворення 
суспільного життя (Е. Дюркгейм, 
Т. Парсонс, Г. Спенсер, Р. Лінтон, 
Дж.Мід, Н. Смелзер) [9, с. 96];

– виокремлення певних со-
ціально-правових інститутів як ос-
новних елементів соціалізації, які 
забезпечують «стилізацію», транс-
ляцію і контроль форм людської 
поведінки, їх характеристика: сім’ї 
(Е. Дюркгейм, О. Конт, П. Сорокін), 
економіки (М. Вебер, К. Маркс, 
Ф. Енгельс), виховання і освіти 
(П. Бергер, Т. Лукман), професійно-
го середовища (Е. Дюркгейм, П.Со-
рокін) [10, с. 87]; 

– поведінки людини як «су-
спільно орієнтованих дій», кри-
теріями якої  виступають: а) осмис-
лена орієнтованість на чекання; 
б) цілераціональність; в) суб’єк-
тивно цілеспрямована смислова 
орієнтація індивідів (М. Вебер); 
г) основні форми поведінки, при-
таманні людині: дозволені, необ-
хідні, рекомендовані (П. Сорокін) 
[70, с. 59-70];

– визначення суперечливого 
характеру функціонування соціалі-
заційного процесу як форми і спо-
собу соціального розвитку індивіда 
– регулювання і примушення, об-
меження особистісного розвитку 
(Е. Дюркгейм, З. Фрейд,  Е. Фромм) 
на підставі положень про необ-
хідну взаємообумовленість змісту, 
засобів, форм, методів соціаліза-

ційного впливу і рівня психофізіо-
логічного розвитку особистості.

Отже , феномен «правосві-
домість» цікавить як учених-прав-
ників, так і соціологів. Однак під-
ходи до його вивчення є дещо 
різними. Юридичні праці більш 
зосереджені на визначенні са-
мого поняття правосвідомість, 
тих явищ, що формують її приро-
ду, та факторів, що впливають на 
її зміни. Натомість дослідники-со-
ціологи більше уваги зосереджу-
ють на вивченні ціннісно-норма-
тивної природи правосвідомості 
і дослідження її соціокультурного 
аспекту.

Правосвідомість як найбільш 
загальна категорія, що відображає 
ставлення осіб до всього конгломе-
рату правових явищ, розподіляєть-
ся на безліч складових частин, 
які, залежно від підстави, можуть 
бути класифіковані найрізно-
манітнішим чином. Виокремлен-
ня професійної правосвідомості 
судді у самостійну групу характе-
ризується істотними відмінностями 
і специфічними рисами, оскільки 
рефлексуючі елементи правової 
дійсності у свідомості судді не-
розривно пов’язані з особистістю 
і свідомістю останнього. Іншими 
словами, правовий припис, що є 
абстракцією і здатний надавати 
регулюючого впливу на суспільні 
відносини виключно у межах своєї 
реалізації, а здебільшого у такій 
спеціальній її формі, як право-
застосування, яке здійснюється 
суддями, ототожнюється ними не 
тільки і не стільки як правовий 
феномен, а скоріше як їх суб’єк-
тивне волевиявлення. При цьому 
право перестає існувати для суд-
дів як явище об’єктивного порядку, 
що вимагає його сприйняття і не 
допускає довільної інтерпрета-
ції, воно трансформується у щось, 
що піддається впливу суб’єктивної 
волі, нерозривно з нею пов’язане, 
а тому розуміється не як соціальна 
дійсність, а як елемент свідомості 
і волі особи самого судді. 
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На основі запропонованих 
інструментів методології пізнан-
ня професійної правосвідомості 
судді можна виокремити такі 
її ознаки, як сутнісної категорії 
права: 

по-перше, професійній право-
свідомості судді властиві постій-
ні диференціація та інтеграція. 
Вона є складним та обумовле-
ним різноманітними об’єктивни-
ми і суб’єктивними факторами 
явищем;

по-друге, професійна право-
свідомість є базовою категорією, 

що визначає мету і зміст процесу 
професіоналізації;

по-третє, професійна правосві-
домість як динамічне та індивіду-
альне явище не є передбачувано 
статичною формою відображення 
навколишньої дійсності. Вона є 
складним процесом правового 
сприйняття, відображення, осмис-
лення і вираження соціально-пра-
вової реальності на тлі динамічно 
змінюючих її елементів;

по-четверте, завдяки елементам 
правосвідомості (сприйняття, відо-
браження, осмислення) формують-

ся уявлення про ідеали, на основі 
яких формулюються принципи, які є 
основоположними принципами со-
ціального регулювання, що містить 
конкретні норми поведінки. 

Сутнісні властивості професій-
ної правосвідомості судді відо-
бражаються через її диферен-
ціацію та інтеграцію; залежність 
від об’єктивних та суб’єктивних 
факторів; професійність; динаміч-
ність; засіб відображення осмис-
лення виразу соціально-правової 
реальності; уявлення про ідеальне 
та реальне права.   
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ФОРМИ 
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

УДК 341.23

З урахуванням об’ємності теми 
«форми державного фінансово-
го контролю» та існування знач-
ної кількості наукових досліджень 
А. М. Александрова, В. В. Бурцева, 
Е. А. Вознесенського, Ю. М. Вороні-
на, Л. К. Воронової, Н. В. Воротіно-
вої, Н. К. Ісаєвої, М. П. Кучерявенка, 
В. П. Нагребельного, Л. А. Савченка, 
І. Б. Стефанюка та ін. тема зали-
шається проблематичною і такою, 
яка не втрачає своєї актуальності 
й дискусійності серед представ-
ників економічної та фінансово-
правової науки на сьогодні. Не-
обхідність подальшої розробки 
питань форм державного фінансо-
вого контролю пов’язана з низкою 
причин та факторів, зокрема: від-
сутністю профільного нормативно-
правового акта з регулювання дер-
жавного фінансового контролю; 
неузгодженістю системи органів 
державного фінансового контролю; 
різноплановістю розуміння змісту 
понять «форми» та «методи» дер-
жавного фінансового контролю.

Державний фінансовий кон-
троль призначений для реаліза-
ції фінансової політики держави, 
створення умов для фінансової 

стабілізації. Таким насамперед 
є розробка затвердження і вико-
нання бюджетів усіх рівнів і по-
забюджетних фондів, а також кон-
троль за фінансовою діяльністю 
державних підприємств і установ, 
державних банків та корпорацій. 
Фінансовий контроль з боку дер-
жави недержавного сектору еко-
номіки обмежується лише сферою 
виконання грошових зобов’язань 
перед державою, включаючи по-
датки й здійснення інших платежів, 
дотримання законності і доціль-
ності при витраті виділених або 
бюджетних субсидій і кредитів, 
а також дотримання встановле-
них урядом правил організації 
грошових розрахунків, введення 
обліку та звітності [1, с. 6]. Водно-
час державний фінансовий кон-
троль включає: виконання своїх 
обов’язків суб’єктами фінансових 
правовідносин перед державою; 
перевіркою правильності і доціль-
ності використання та збереження 
фінансових ресурсів підприєм-
ствами, установами та організа-
ціями, що є в їх розпорядженні; 
дотримання правил здійснення 
фінансових операцій.

Окремі завдання та призначен-
ня державного фінансового кон-
тролю на практиці реалізуються 
при умові створення і функціону-
вання відповідного ефективного 
механізму, юридичного закріплен-
ня та постійного вдосконалення 
його форм.

В основу поділу фінансового 
контролю на види, форми та ме-
тоди покладено певні критерії, 
а саме: суб’єкти контролю, час здій-
снення контрольних дій, спосіб 
здійснення контрольних повно-
важень та ін. При здійсненні кла-
сифікації науковцями часто допу-
скається ототожнення таких понять, 
як види, форми, методи. Наприклад, 
Л.А.Савченко  вважає, що критерія-
ми класифікації при поділі за вида-
ми виступає суб’єкт, який здійснює 
контрольні повноваження, при 
поділі за формами – час здійснення 
контрольних дій; при поділі за ме-
тодами – спосіб здійснення кон-
трольних повноважень та джерел 
використання інформації [2].

Сутність форми як категорії 
фінансового контролю слід роз-
глядати в контексті визначення 
етимології слова «форма» (з лат. 

Я. В. Шашенок 
аспірант Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України
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бюлетень міністерства юстиції україни

forma – зовнішній вигляд) дещо 
спрощено, на наш погляд, підхо-
дить до питання сутності категорії 
«форма» І.Б.Стефанюк, визначаючи 
її як «засіб відстеження (порівнян-
ня, зіставлення) певного явища, 
об’єкта, процесу, що охоплені кон-
трольними діями». Форма контро-
лю В. В. Бурцевим була визначена 
як «спосіб організації і вираження 
певним чином впорядкованих кон-
трольних процедур». Аналогічно 
трактують форму контролю віт-
чизняні вчені-практики як «спосіб 
конкретного вираження та органі-
зації контрольних дій». Не погод-
жується з правильністю такого ви-
словлення Ю.М.Воронін, і виходячи 
з діалектичної складності аналізу 
категорії «форма», вважає її склад-
нішою категорією, якій притаманна 
«самостійність, здатність відо-
бражати зміст різних внутрішніх 
джерел єдності». Доповнити таке 
тлумачення можна, застосувавши 
філософське визначення форми 
контролю, подане І . К . Дрозд 
та В. О. Шевчуком: «категорія 
«форма» одночасно представляє 
зміст контролю – його рухливу, ди-
намічну частину, окремий аспект 
(ширший або вужчий) сфери охо-
плення контрольними діями об’єкта, 
так і його внутрішню організацію, 
що являє собою стійкі його сто-
рони». Таким чином, відбувається 
поєднання діалектичної сутності 
форми, про яке згадував Ю. М. Во-
ронін [3, с. 30-31].

У науковій літературі також під 
«формою» розуміють: спосіб ор-
ганізації та існування предметів 
і явищ реального світу [4, с. 199]; 
зовнішній обрис, фігура, зовніш-
ність, образ, а також план, модель, 
штамп [5, с. 937]; спосіб існування 
змісту, його внутрішня структура, 
організація та зовнішній вираз 
[6]; зовнішній вираз якогось змісту 
[7, с. 947], форма існування та ви-
раження змісту [8, с. 595], спосіб 
організації чого-небудь, зовнішній 
вияв якого-небудь явища, пов’яза-
ний з його сутністю [9, с. 68].

У науці фінансового права 
України більшість досліджень при-
свячена власне формам фінансо-
вого контролю, а не формам дер-
жавного фінансового контролю. 
Враховуючи нерозривний зв’язок 
фінансового контролю з дер-
жавним фінансовим контролем 
як цілого і частини, сформовані 
наукові висновки щодо форм 
фінансового контролю можна ви-
користати при дослідженні форм 
державного фінансового контро-
лю. При застосуванні цієї аналогії, 
на наш погляд, значення змісту до-
сліджень «форм фінансового кон-
тролю» не буде звужений, а їх 
наукова важливість для розвитку 
фінансового права не викликати-
ме питань.

Сукупність досліджень з пробле-
матики форм державного фінансо-
вого контролю у фінансово правовій 
науці умовно можна поділити на 
дві групи. Перша група вчених вва-
жає, що фінансовий контроль здійс-
нюється в різних формах, під якими 
розуміються способи вираження 
його змісту та внутрішня організа-
ція, які модифікуються зі змінами 
змісту. Водночас форма активно 
впливає на зміст, прискорюючи чи 
стримуючи його розвиток залежно 
від того, наскільки вона відповідає 
змісту, що змінився. Отже, на думку 
таких авторів, форма фінансового 
контролю є способом конкретного 
вираження і організації контроль-
них дій, спрямованих на виконан-
ня функцій фінансового контролю, 
наприклад, ревізія, спостереження, 
обслідування, перевірка, аналіз 
тощо. В свою чергу відображення 
способів контролю як форм втілене 
в ст. 4 Законі України «Про основ-
ні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні» 
від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ [10], 
у якому вказується, що інспекту-
вання здійснюється органами дер-
жавного фінансового контролю 
у формі ревізії. У власне законі не 
містяться роз’яснення форм дер-
жавного фінансового контролю, 

але з відповідними твердження-
ми важко погодитися, оскільки за-
пропоновані форми державного 
фінансового контролю за своєю 
правовою природою відносяться 
до методів державного фінансо-
вого контролю. Наприклад, згід-
но з попередньою редакцією 
Закону України «Про державну 
контрольно -ревізійну службу Украї-
ни» від 26.01.1993 р. [11] ревізія 
визначалася як метод документаль-
ного контролю за фінансово-госпо-
дарською діяльністю підприємства, 
установи, організації, дотриманням 
законодавства з фінансових питань, 
достовірністю обліку і звітності, 
спосіб документального викрит-
тя недостач, розтрат, привласнень 
та крадіжок коштів і матеріальних 
цінностей, попередження фінансо-
вих зловживань. Також до методів 
фінансового контролю законом 
віднесена перевірка.

Ревізія на переконання окре-
мих вчених є одним із методів кон-
тролю, а дехто вважає її формою 
контролю. М. Г. Бєлов стверджує, 
що ревізія є не тільки елементом 
методу, а й важливою формою еко-
номічного контролю, за допомо-
гою якого реалізується контрольна 
функція держави. І. А. Бєлобжець-
кий зазначає, що ревізія є формою 
конкретного вираження й організа-
ції контрольних дій, спрямованих 
на виконання функцій фінансового 
контролю [12, с. 22]. Існування від-
повідного підходу до форм дер-
жавного фінансового контролю 
пов’язане зі складністю розуміння 
поняття «форма» і процесу до-
слідження різноманітних аспектів 
у суспільних відносинах. Натомість 
М. Г. Бєлов та І. А. Бєлобжецький 
під формою розуміють саме спосіб 
існування змісту, його внутрішню 
структуру, організацію та зовнішній 
вираз. Як результат, це призвело до 
висновку, що форма фінансового 
контролю має подвійну приро-
ду, яка одночасно об’єднує в собі 
як форми, так і методи фінансового 
контролю.
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Віднесення саме ревізії, спосте-
реження, обслідування, перевірки, 
аналізу до методів державного 
фінансового контролю, враховую-
чи досягнення фінансово-правової 
науки з дослідження державного 
фінансового контролю та положень 
вітчизняних і міжнародних норма-
тивно-правових актів, є частково 
неправильною позицією. На наш 
погляд, до методів державного 
фінансового контролю, звертаючи 
увагу на сучасні аспекти побудо-
ви ефективних систем внутріш-
нього та зовнішнього державного 
фінансового контролю, необхідно 
відносити такі прийоми: фінансо-
вий аудит, інспектування, контроль 
за внутрішнім аудитом, перевір-
ку, експертизу, аналіз, моніторинг 
та інші контрольні заходи.

Інша група авторів під формою 
фінансового контролю розуміють 
способи конкретного виражен-
ня та організації контрольних дій 
і залежно від часу здійснення 
контролю виокремлюють три його 
форми – попередній, поточний 
і наступний [13]. У цьому випадку 
відбувається ототожнення поняття 
«форми» з поняттям «вид», в якому 
вид розуміється як упорядкована 
внутрішня будова, певний порядок 
протікання процесу згідно з уста-
новленими ознаками.

Згадана  вища  розбіжність 
поглядів представників фінан-
сово-правової науки передусім 
пов’язана з відсутністю нормативно -
правового акта з регулювання дер-
жавного фінансового контролю, 
нормами якого були б встановлені 
організація та порядок здійснення 
контрольних заходів. Відсутність 
єдності в поглядах на форми фінан-
сового контролю також пов’язана 
з різним усвідомленням та вико-
ристанням поняття «форма» в чин-
ному законодавстві, яка залежить 
від специфіки конкретного суб’єк-
та в системі органів державного 
фінансового контролю.

Попередній фінансовий кон-
троль зазвичай передує здійс-

ненню фінансово-господарських 
операцій. Він здійснюється до 
ухва лення управлінського рішення, 
на стадії складання, розгляду та за-
твердження проектів бюджетів, 
кошторисів, планів, договорів. 
Його основна мета – запобігання 
порушенням фінансових норма-
тивно-правових актів. При цьому 
діяльність органів фінансового 
контролю спрямовується на своє-
часне попередження незаконного 
і нераціонального використання 
коштів. Належне проведення по-
переднього фінансового контролю 
дає змогу досягти максимально 
позитивного ефекту, адже він до-
зволяє взагалі уникнути порушень 
фінансової дисципліни [14]. З цiєю 
метою здiйснюється квалiфiкова-
на експертна оцiнка фiнансових 
результатiв впровадження того 
чи iншого рішення, яке може бути 
прийнятим. Попередній контроль 
на основi глибокого аналiзу i ро-
зрахункiв фiнансових результатiв 
забезпечує об’єктивнiсть оцiнки 
доцiльностi прийняття чи неприй-
няття вiдповiдного рішення і має 
важливе значення для профiлак-
тики порушень фiнансової дисци-
пліни й iнших фiнансових право-
порушень [15, с. 102].

Чинне законодавство Украї-
ни не містить визначення понят-
тя «попередній фінансовий кон-
троль», але в його окремих нормах 
правової системи сформовані по-
ложення, які опосередковано вка-
зують на існування попереднього 
контролю. Наприклад, п. 2 ч. 1 ст. 7 
Закону України «Про Рахункову 
палату» від 2.07.2015 р. № 576-VIII 
[16] визначено, що одним із повно-
важень Рахункової палати є прове-
дення експертизи поданого до Вер-
ховної Ради України проекту закону 
про Державний бюджет України 
(включаючи матеріали, що подають 
до нього), та готує відповідні вис-
новки.

Підпунктом 72 пункту 4 Указу 
Президента України «Про Положен-
ня про Міністерство фінансів Украї-

ни» від 8.04.2011 р. № 446/2011 
[17] визначено, що Міністерство 
фінансів України готує за участю 
інших зацікавлених центральних 
органів виконавчої влади експерт-
ні висновки до законопроектів 
щодо їх впливу на показники бюд-
жету (з обов’язковим визначенням 
вартісної величини такого впливу), 
можливостей фінансового забезпе-
чення у відповідному бюджетному 
періоді та відповідності законам, 
що регулюють бюджетні відносини, 
і пропозиції щодо їх розгляду.

У підпункті 2 пункту 5 поста-
нови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання утворення струк-
турних підрозділів внутрішнього 
аудиту та проведення такого аудиту 
в міністерствах, інших центральних 
органах виконавчої влади, їх тери-
торіальних органах та бюджетних 
установах, які належать до сфери 
управління міністерства, інших 
центральних органів виконав-
чої влади» від 28 вересня 2011 р. 
№ 1001 [18] зазначається про про-
ведення структурними підрозділа-
ми внутрішнього аудиту за дору-
ченням керівника центрального 
органу виконавчої влади, його те-
риторіального органу та бюджетної 
установи аналізу проектів наказів 
та інших документів, пов’язаних 
з використанням бюджетних ко-
штів, для забезпечення їх цільового 
та ефективного використання.

Поточний фiнансовий кон-
троль – це контроль за безпосе-
редньо оперативною фiнансовою 
дiяльнiстю, тобто за власне фiнан-
совим процесом. Вiн полягає в си-
стематичнiй перевiрцi дотримання 
фiнансової дисциплiни, тобто до-
тримання вимог фінансово-право-
вих норм i фінансових нормативiв, 
насамперед, неухильного дотри-
мання встановлених показникiв 
з обов’язкових платежiв до бюд-
жету i державних позабюджетних 
фондiв. Вiн справляє найбiльший 
вплив на процес формування 
i використання фiнансових ресур-
сiв у всiх структурах суспiльного 
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бюлетень міністерства юстиції україни

виробництва. Цей вид контролю, 
як правило, здiйснюється органами 
безпосереднього управлiння фiнан-
совою дiяльнiстю, хоча у цьому видi 
контролю задiянi усi суб’єкти фiнан-
сових правовiдносин [19, с. 30-31].

У Лімській декларації керів-
них принципів контролю, прийня-
тої на ІХ конгресі Вищих органів 
контролю державних фінансів 
(INTOSAI) [20], не передбачено тлу-
мачення форм державного фінансо-
вого контролю. Натомість нормами 
декларації визначена класифікація 
державного фінансового контролю, 
згідно з якою розрізняють: поперед-
ній контроль та контроль по факту; 
внутрішній та зовнішній контроль; 
формальний контроль та контроль 
виконання.

Статтею 2 Лімської декларації 
керівних принципів контролю пе-
редбачено лише дві форми дер-
жавного фінансового контролю за 
часовим критерієм – попередній 
контроль та контроль за фактом. 
Попередній контроль є перевіркою, 
яка проводиться до моменту здій-
снення адміністративної чи фінан-
сової діяльності (заходів, операцій), 
що в свою чергу створює умови 
для органів контролю в поперед-
женні можливих правопорушень 
до їх виникнення. В декларації 
також вказується на невід’ємність 
попереднього контролю як обов’яз-
кового елементу удосконалення 
управління громадськими ресур-
сами, використання яких доручено 
державі з одночасним формуван-
ням надмірного обсягу контроль-
ної роботи та невизначеності щодо 
відповідальності. 

Під  контролем  за  фактом 
визначається перевірка, яка про-
водиться після здійснення окре-
мих адміністративно-фінансових 
дій (заходів, операцій) тощо. Здій-
снення контролю за фактом фор-
мує умови для вищих органів кон-
тролю державних фінансів щодо 
встановлення відповідальних осіб, 
відшкодування завданих збитків 
та перешкоджання повторенню 

виявлених порушень у майбутньо-
му. Контроль за фактом є безпосе-
реднім завданням кожного вищого 
органу контролю державних фінан-
сів незалежно від того, здійснює 
він попередній контроль чи ні.

Наступний фінансовий кон-
троль дозволяє визначити стан 
фінансової дисципліни, причини 
її порушення. Його особливістю 
є те, що поряд з виявленням фактів 
порушень фінансової дисципліни 
і різного роду зловживань застосо-
вуються заходи для усунення вияв-
лених недоліків і порушень, здійс-
нюється відшкодування завданої 
шкоди, винні особи притягуються 
до відповідальності та намічають-
ся заходи щодо запобігання від-
повідних порушень, поліпшення 
роботи підконтрольного суб’єкта, 
що у свою чергу, сприяє поперед-
женню таких порушень у майбут-
ньому [21, с. 112].

З урахуванням точок зору пред-
ставників економічної та фінан-
сово-правової науки щодо форм 
фінансового контролю та форм 
державного фінансового контролю 
під формами державного фінан-
сового контролю, на наш погляд, 
слід розуміти систему органів дер-
жавного фінансового контролю, 
яка складається з органів зовніш-
нього та внутрішнього фінансового 
контролю. Сформоване усвідом-
лення форм фінансового контролю 
та форм державного фінансового 
контролю повніше відображає 
зміст поняття «форма», а саме: спо-
сіб існування змісту, його внутріш-
ню структуру, організацію та зов-
нішній вираз.

Зовнішній державний фінан-
совий контроль забезпечується 
вищим суб’єктом контролю, який 
не входить до підконтрольних ор-
ганів контролю. Згідно з чинним 
законодавством України відповід-
ним суб’єктом є Рахункова палата 
України. В свою чергу діюче зако-
нодавство прямо не вказує на ста-
тус вищого органу фінансового 
контролю.

У Словнику термінів з фінан-
сового аудиту керівництва Вищих 
органів контролю державних 
фінансів (INTOSAI) [22] внутрішній 
контроль визначається як єдина 
система фінансових та інших ме-
ханізмів контролю, яка складається 
з організаційної структури, методів, 
процедур та внутрішнього аудиту, 
встановленого керівництвом від-
повідно до корпоративних цілей 
для реалізації економічної, резуль-
тативної та ефективної діяльності 
об’єкта аудиту; забезпечення від-
повідності до керівної політики, 
захист активів і ресурсів, гарантія 
точних і повних даних бухгалтер-
ської звітності, своєчасне надання 
надійної фінансової та керівної ін-
формації.

Внутрішній державний фінан-
совий контроль становить єдину 
законодавчо встановлену систему 
органів контролю з обов’язковим 
підпорядкуванням вищому органу 
у цій системі. Особливість системи 
полягає в уповноваженні керівно-
го суб’єкта розробляти та вводити 
в дію напрями по проведенню кон-
трольних заходів, а підконтрольні 
суб’єкти в системі забезпечують ви-
конання прийнятих завдань діяль-
ності згідно з поставленими ціля-
ми. Мета внутрішнього контролю 
полягає у проведенні контрольних 
заходів у власній системі та на під-
контрольних об’єктах. До цих уста-
нов входять: Державна аудиторська 
служба України, Державна казна-
чейська служба України, Державна 
фіскальна служба України, Держав-
на пробірна палата України та ін.

Отже, враховуючи вищевикла-
дене, відсутність єдності в розумін-
ні форм фінансового контролю 
та форм державного фінансового 
контролю пов’язана з відсутністю 
спеціального законодавчого акта 
про державний фінансовий кон-
троль; неврегульованості на під-
законному рівні відносин у сфері 
державного фінансового контролю; 
використання категорій «форм» 
та «методів» як єдиного цілого; 
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недостатності розробки наукової 
думки з теми «форми державного 
фінансового контролю».

На сьогодні проблематика 
форм державного фінансового 
контролю в економічних та пра-
вових дослідженнях сформована 
в двох напрямах. В першому ви-
користовуються складові методу 
державного фінансового контро-
лю, такі, як: ревізія, спостереження, 
обслідування, перевірка, аналіз. 

У зв’язку з цим відповідний підхід 
до форм державного фінансово-
го контролю не може бути вико-
ристаний, оскільки мова йде про 
прийоми державного фінансового 
контролю. В другому напрямі вико-
ристовується часовий аспект, який 
за змістом здебільшого відносить-
ся до виду державного фінансово-
го контролю, а не до його форм. 

При висвітленні форм дер-
жавного фінансового контролю 

ми пропонуємо притримуватися 
такої думки, що відповідні форми 
існують як система зовнішніх 
та внутрішніх органів державно-
го фінансового контролю. Вико-
ристання такого бачення форм 
державного фінансового кон-
тролю повніше відображає зміст 
поняття «форма», а саме: спосіб 
існування змісту, його внутрішню 
структуру, організацію та зовніш-
ній вираз.  
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14. Нагребельний В. П.,Чернадчук В. Д., Сухонос В. В. Фінансове право України. 
Загальна частина : навч. посіб. / За заг. ред. члена-кор. АПрН України В. П. Нагребель-
ного.– Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 320 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://libr.org.ua/books/102.html ; Фінансове право : підруч. / 
М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, 
проф. М. П. Кучерявенка.– Х. : Право, 2013. – 400 с.

15. Фінансове право України : навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. К. Воро-
нової ; НДІ фін. права. – 2-е вид., стер. – К. : Правова єдність, Всеукр. асоц. видавців, 
2010. – 393 с.

16. Закон України «Про Рахункову палату» від 02 липня 2015 р. № 576-VIII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/576-19

17. Наказ Президента України «Про Положення про Міністерство фінансів України» 
від 08 квітня 2011 р. № 446/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/446/2011

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення структурних 
підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних 
установах, які належать до сфери управління міністерства, інших центральних 
органів виконавчої влади» від 28 вересня 2011 р. № 1001[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-п 

19. Любенко А. М. Концептуальні засади державного фінансового контролю відповідно 
до міжнародних стандартів : моногр. / А. М. Любенко. – К. : УБС НБУ, 2014. – 406 с.

20. Лімська декларація керівних принципів контролю, прийнята на ІХ конгресі Вищих 
органів фінансового контролю державних фінансів (INTOSAI) [Електронний ре-
сурс].– Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/articlе

21. Савченко Л. А. Деякі методи фінансового контролю (правовий аспект) / Л. А. Савчен-
ко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 4(17). – С. 107-116. 
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№ 6(188) 2017 РОКУ56

призначення       

Призначення
  Задорожна Анастасія Петрівна  

директор Департаменту з питань люстрації
наказ МЮУ від 07.06.2017 № 2161/к

Інформація надана Департаментом персоналу 
Міністерства юстиції України

  Тимченко Олег Вадимович  

начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області
наказ від 21.04.2017 №1521/к 

  Єгорова Тетяна Петрівна  

заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – 
начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області

наказ від 21.04.2017 №1519/к 

вітаємо
з Днем народження!

ЗЛОБИНЕЦЬ 
МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

В. о. начальника 
Управління медичного забезпечення

Шановний Михайле Васильовичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо успіхів в усіх Ваших починаннях, міцного здоров’я, 
поваги і розуміння від колег.

2 червняdpcoi.c
om.ua



№ 6(188) 2017 РОКУ56

призначення       

Призначення
  Задорожна Анастасія Петрівна  

директор Департаменту з питань люстрації
наказ МЮУ від 07.06.2017 № 2161/к

Інформація надана Департаментом персоналу 
Міністерства юстиції України

  Тимченко Олег Вадимович  

начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області
наказ від 21.04.2017 №1521/к 

  Єгорова Тетяна Петрівна  

заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – 
начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області

наказ від 21.04.2017 №1519/к 

вітаємо
з Днем народження!

ЗЛОБИНЕЦЬ 
МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

В. о. начальника 
Управління медичного забезпечення

Шановний Михайле Васильовичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо успіхів в усіх Ваших починаннях, міцного здоров’я, 
поваги і розуміння від колег.

2 червняdpcoi.c
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Шановний Максиме Борисовичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, добробуту, успіхів у житті.

12 червня

ВОЛОВИК
МАКСИМ БОРИСОВИЧ

Директор Адміністративно-господарського 
департаменту

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

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

БЄЛАШОВА
НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Директор Департаменту комунікації, 
документообігу та контролю

Шановна Наталю Валентинівно!
Вітаємо Вас з Днем народження.
Бажаємо Вам професійних успіхів, 

благополуччя, радості та здійснення мрій.

20 червня

Шановна Ірино Олександрівно!
Вітаємо з Днем народження.

Бажаємо життєвої наснаги, поваги від колег, 
реалізації всіх Ваших планів!

27 червня

КОЛОДІЙ 
ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

В. о. директора 
Департаменту внутрішнього аудиту

ЯНЧУК 
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Директор Департаменту пробації

Шановний Олеже Борисовичу!
Прийміть вітання з Днем народження.
Бажаємо вагомих здобутків у роботі, 
невичерпної енергії, надійних друзів.

6 червня
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вітаємо з днем народження       

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії 

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!

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

директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, 
доктора юридичних наук, заслуженого юриста України, члена редакційної колегії 

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Чижмарь Катерину Іванівну
1 червня

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

члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Копиленка Олександра Любимовича
26 червня

вітаємо
з Днем народження!

першого заступника  начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
Яцюк Наталію Василівну 

8 червня

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

Прилуцьку Марину Олександрівну
10 червня

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

15 червня 

№ 6(188) 2017 РОКУ
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першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Предместнікова Олега Гарійовича 

17 червня

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

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

Пятницького Андрія Васильовича
21 червня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції 
у Кіровоградській області

Мамченка Артема Анатолійовича 
23 червня 

заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації –
начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Гудзенко Люцину Гарифівну
24 червня 

заступник а начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – 
начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Воробйова Олексія Володимировича
29 червня 

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

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

Решетілова Георгія Олександровича
30 червня 

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

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!
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вітаємо з днем народження       

вітаємо
з Днем народження наших колег!

заступника начальника управління – начальника фінансового відділу 
Кострибу Наталію Іванівну 

2 червня 

в. о. директора Шепетівського місцевого центру з надання БВПД
Бузиля Володимира Аврамовича 

10 червня

директора Бердянського місцевого центру з надання БВПД
Бородатого Геннадія Віталійовича

11 червня

в. о. директора Коломийського місцевого центру з надання БВПД
Дутчака Василя Володимировича 

10 червня

директора Першого Львівського місцевого центру з надання БВПД
Калюжну Барбару Володимирівну

11 червня 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Київській області
Позняка Олександра Миколайовича 

11 червня

директора Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області
Овдіюка Василя Петровича  

18 червня

директора Першого Харківського місцевого центру з надання БВПД 
Росоловського Ростислава Михайловича 

23 червня

dpcoi.c
om.ua



61

бюлетень міністерства юстиції україни

завідувача сектору організації державних закупівель
Шатковську Юлію Євгенівну

24 червня

директора Першого запорізького місцевого центру з надання БВПД
Бородіну Ольгу Йосипівну

30 червня

З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у травні 2017 року

  Наказ від 05.05.2017 1513/5  

Про внесення змін до Порядку допуску до професії приватного виконавця
Дата та номер державної реєстрації 05.05.2017 577/30445

  Наказ від 10.05.2017 1515/5  

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора 
Координаційного центру з надання правової допомоги

Дата та номер державної реєстрації 11.05.2017 589/30457

  Наказ від 10.05.2017 1517/5/503  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
Дата та номер державної реєстрації 13.05.2017 609/30477

  Наказ від 11.05.2017 1527/5/278  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України від 27 грудня 2013 року № 2782/5/689

Дата та номер державної реєстрації 13.05.2017 605/30473

  Наказ від 11.05.2017 1528/5  

Про внесення зміни до  Регламенту роботи центрального засвідчувального органу
Дата та номер державної реєстрації 13.05.2017 608/30476

  Наказ від 11.05.2017 1529/5  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України
від 04 березня 2008 року № 332/5)

Дата та номер державної реєстрації 12.05.2017 603/30471

ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України       
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  Наказ від 13.05.2017 1564/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 957/5
Дата та номер державної реєстрації 18.05.2017 639/30507

  Наказ від 13.05.2017 1565/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1438/5
Дата та номер державної реєстрації 18.05.2017 640/30508

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»

dpcoi.c
om.ua
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