
#09/вересень/2019

2019

12 16 34 думки експертів
з права

у фокусі юстиціїНовини

Тиждень  
протидії булінгу

«Нотаріус – це не професія,  
це – спосіб життя»

Застереження про публічний 
порядок як підстава для відмови  
у застосуванні іноземного права

09

КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ –  
НАСЛІДОК СОЦІАЛЬНОЇ АНОМАЛІЇ

ТЕМА НОМЕРА

(С. 06)

dpcoi.c
om.ua



#09/вересень/2019

Засновники: Державне підприємство  
«Центр оцінки та інформації»,  
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького  
НАН України,  Інститут законодавства  
Верховної Ради України

свідоцтво про державну реєстрацію  
Серія KB № 23857-13697 Р від 19.04.2019

накаЗом Міністерства освіти і науки України  
№ 747 від 13.07.2015 журнал внесено  
до Переліку фахових видань України  
у галузі юридичних наук

Головний редактор:
Оніщенко Н. М.
відповідальний секретар:
Крижанівська Т. І.
адреса редакції: 
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801; 
тел: (044) 517-65-88. 

видається щомісяця 
Передплатний індекс 22670
Редакція не завжди поділяє думку авторів статей.
За достовірність фактів, цитат, власних імен 
та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.

передрук статей тільки з письмового дозволу редакції • © дп «цоі», 2019

ISSN 2312-1831

Doi: 10.36035/2312-1831

Гриценко Іван сергійович
декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

Копиленко Олександр Любимович
народний депутат України, доктор юридичних наук, професор,  

академік НАН України, академік НАПрН України, заслужений юрист України

Крупчан Олександр Дмитрович
директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

Кузнєцова наталія семенівна
професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

академік НАПрН України, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України

ніесьолоські Ярослав
старший викладач кафедри теорії та філософії держави та права факультету права і адміністрації  

Гданського Університету (Республіка Польща), доктор правничих наук

Орлюк Олена Павлівна
директор Науково-дослідного інс титуту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук,  

професор, академік НАПрН Украї ни

Тацій василь Якович
ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Почесний президент НАПрН України,  

доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Шемшученко Юрій сергійович
директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор,  

академік НАН України, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

ЗАГАльНОДеРжАВНе НАУКОВО-ПРАКТичНе ФАхОВе ВиДАННЯ

dpcoi.c
om.ua



№ 09(215) 2019 РОКУ02

Оніщенко наталія Миколаївна
завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, головний редактор

буяджи ганна володимирівна
Державний секретар Міністерства юстиції України, заступник головного редактора

Крижанівська Тетяна Іванівна
редактор видавничого відділу, відповідальний секретар редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Мін’юсту України»

Акуленко віктор Іванович
провідний науковий співробітник відділу міжнародного права  

і порівняльного правознавства Інституту держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

Андрушко Петро Петрович 
завідувач кафедри кримінального права та кримінології  

Київського націо нального університету імені Тараса Шевченка,  
кандидат юридичних наук, професор

Бараш Євген Юхимович 
начальник Інституту кримінально-виконавчої служби  

Національної академії внутрішніх справ, генерал-майор внутрішньої служби, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Бошицький Юрій Ладиславович
ректор Київського університету права НАН України,  

кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України

вишневський Андрій володимирович
адвокат, заслужений юрист України

Денисов володимир наумович
завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, 

заслужений діяч науки і техніки України

Гетьман Анатолій Павлович
проректор з наукової роботи Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук,  
професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Іншин Микола Іванович
завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України,  

заслужений юрист України

Йора Дмитро сергійович
заступник начальника Управління – начальник відділу правової роботи  

Управління систематизації законодавства та координації  
правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації  

правових актів Міністерства юстиції України

Клименко Оксана Михайлівна
завідувач відділу проблем розвитку національного законодавства  

Інституту законодавства Верховної Ради України,  
доктор юридичних наук,старший науковий співробітник

Мірошниченко Анатолій Миколайович 
член Вищої ради юстиції, доктор юридичних наук,  
професор кафедри земельного та аграрного права  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Панов Микола Іванович 
завідувач кафедри кримінального права № 2  
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України,  
заслужений діяч науки і техніки України

Пархоменко наталія Миколаївна
вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького  
НАН України, доктор юридичних наук, професор

рабінович Петро Мойсейович
доктор юридичних наук, академік НАПрН України,  
професор львівського національного університету імені Івана Франка, 
заслужений діяч науки і техніки України

рафальська Інна владиславівна
голова Ради адвокатів міста Києва,  
адвокат, заслужений юрист України

селіванов Анатолій Олександрович
постійний представник Верховної Ради України  
у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук,  
професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

Теплюк Михайло Олексійович
заступник керівника Апарату Верховної Ради України –  
керівник Головного юридичного управління,  
доктор юридичних наук, заслужений юрист України

ЧИжмарь Катерина іванівна
директор Інституту права та післядипломної освіти  
Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук,  
заслужений юрист України

Юхта Оксана Григорівна
заступник директора Департаменту –  
начальник Управління систематизації законодавства  
та координації правової роботи Департаменту реєстрації  
та систематизації правових актів Міністерства юстиції України

Ярмиш Олександр назарович
головний науковий співробітник Інституту законодавства  
Верховної Ради України, доктор юридичних наук,  
професор, член-кореспондент НАН України, 
заслужений юрист України

dpcoi.c
om.ua



03

бюлетень Мін’юсту україни

Лист редактора

У вересні юридич-
на спільнота відзна-
чала День нотаріату. 
Наш новий номер жур-
налу містить інтерв’ю 
з приватним нотаріусом 
О. Данич, яка стверджує, 
що нотаріус – це не про-
фесія, а  спосіб життя 
і  розповідає про своє 
бачення соціальної 
складової в діяльності 
нотаріусів України.

Актуальна тема вересневого номера 
присвячена боротьбі з корупцією. Пропо-
нуємо увазі читачів статтю відомого нау-
ковця О. Костенка «Корупційна злочинність 
в Україні – наслідок соціальної аномалії».  
Означена тема розглядається і  в  статті 
І. Кресіної та І. Кушнарьова «Політична ко-
рупція: український вимір», розміщеній в на-
уковій частині нашого видання.

«Незалежна юри-
дична консультація» 
містить матеріал, під-
готовлений відділом 
з питань нотаріату Го-
ловного територіально-
го управління юстиції 
у хмельницькій області, 
в  якому розглядаєть-
ся поділ спадщини 
між спадкоємцями. 

У науковій части ні 
нашого журналу розмі-

щені статті з теорії та історії держави і права, 
міжнародного права тощо.

Після літа – відпусток і канікул – не дуже 
хочеться повертатися до рутинних обов’яз-
ків і навантаження, але життя триває, на-
стала золота осінь, якою можна милуватись 
і яка багата не лише на красу, а й на плоди. 
Бажаю, щоб ваша праця давала вам і настрій, 
і наснагу, і гідну нагороду!

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
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