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бюлетень міністерства юстиції україни

Шановні співвітчизники!
Сердечно вітаю Вас 
з новим роком  
та різдвом Христовим!
Щороку Україна та всі українці  
демонструють світові свою силу  
й незламність як у боротьбі з російською агресією,  
так і в прагненні жити в успішній,  
процвітаючій, незалежній країні.  

Наступний рік – важливий для України,  
адже саме в 2019 відбудуться президентські  
й парламентські вибори. 

На нас чекає багато змін.  
Однак я точно знаю: за ці роки Міністерство юстиції  
й Уряд зробили все можливе, щоб ніколи й ніхто  
не зміг змінити визначені українським народом  
шлях і обрані пріоритети.

Наш шлях – приєднання України  
до великої європейської родини.  
Наші ключові пріоритети – захист прав  
та інтересів громадян, забезпечення законності  
та справедливості в усіх сферах щоденного життя.

Від щирого серця бажаю, щоб наступного року  
в кожній оселі панували мир та достаток,  
щоб ми були успішними у всіх добрих починаннях,  
щоб усі негаразди залишилися в минулому! 

Щиро,

міністр юстиції павло петренко

нехай господь благословить україну!dpcoi.c
om.ua



№ 12(206) 2018 РОКУ04

Лист редактора

вітаю всіх наших 
читачів, авторів, пе-
редплатників з  на-
ступаючим новим 
роком і різдвом хри-
стовим і бажаю миру, 
надії, наполегливості 
у  досягненні мети. 
Міцного  здоров’я, 
особистого  щастя 
і добра усім україн-
цям! наш  завер-
шальний у цьому році 
номер журналу ви-
світлює ювілейний 
всеукраїнський тиждень права, що по-
кликаний, за  словами Міністра юсти-
ції україни павла петренка, розповісти 
українцям  про їхні права та  навчити 
наших громадян ці права захищати.

актуальною темою номера стали клю-
чові завдання і функції директорату пра-
вової політики в сфері судоустрою, судо-
чинства і суміжних правових інститутів, 
про які розповідає генеральний директор 
директорату правової політики в сфері су-
доустрою, судочинства і суміжних право-
вих інститутів Міністерства юстиції украї-
ни І. л. черногоренко.

та кож  р о б и м о 
огляд найважливіших 
юридичних новин 
(створення всеукраїн-
ської карти правових 
потреб, презентація 
гендерної стратегії си-
стеми Бпд, запровад-
ження громадських 
радників з юридичних 
питань – параюристів, 
відкриття правничої 
вікіпедії тощо).

рубрика «у фо-
кусі юстиції» подає 

розлоге інтерв’ю з академіком нан украї-
ни, директором Інституту історії україни 
нан україни в. а. Смолієм. у «незалеж-
ній юридичній консультації» розміщуємо 
матеріал про удосконалення проведення 
правоосвітніх заходів. 

наукова частина нашого видання містить 
статті з теорії та історії держави і права, 
цивільного, трудового, міжнародного права.

на завершення хочу щиро подякувати 
всім, хто читає, передплачує, підтримує, 
готує до друку наш журнал. наступний рік 
для нього – ювілейний, тож усім натхнення 
і хай щастить!

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко

dpcoi.c
om.ua
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бюлетень міністерства юстиції україни
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І СуМІЖнИХ ПрАВОВИХ ІнСТИТуТІВ 

І. Л. Черногоренко  
генеральний директор Директорату  
правової політики в сфері судоустрою, 
судочинства і суміжних правових інститутів 
Міністерства юстиції України

Минулого року реформа державного управління вийшла на новий етап розвитку:  
за фінансової підтримки Європейського Союзу у десяти пілотних міністерствах,  

включаючи Міністерство юстиції України, був запущений процес створення спеціальних підрозділів – 
директоратів, покликаних тримати руку на пульсі щодо змін, які відбуваються  

в профільних сферах. Наприкінці нинішнього літа в Мін’юсті з’явився Директорат правової політики  
в сфері судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів (далі – Директорат). 

основна мета таких нова-
цій – оптимізувати роботу щодо 
формування державної політики 
в різних сферах і поліпшити якість 
прийнятих урядових рішень. 
особливість створення нових 
структурних підрозділів в тому, 
що їх команди формуються прак-
тично з нуля. на конкурсній основі 
проводиться ретельний відбір 
кандидатур фахівців, і ті, хто його 
пройшов, отримають не  тільки 

цікаву роботу, що відкриває мож-
ливість для професійного росту 
та реалізації новаторських ідей, 
а й гідну винагороду – конкурент-
ну на ринку праці заробітну плату.

головні завдання і функції 
нашого директорату були про-
писані в положенні, затвердже-
ному наказом Міністерства юсти-
ції україни 18 серпня 2018 року. 
За ним у сфері компетенції ди-
ректорату  – кілька напрямів: 

виконання рішень, банкрутство, 
судова експертиза, судоустрій, су-
дочинство, адво катура і адвокат-
ська діяльність. 

Завдання нашого структурного 
підрозділу досить глобальні.  
В частині виконання рішень 

та банкрутства – формування 
державної політики.
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для судової експертизи клю-
човим завданням є визначення 
стратегічних напрямів органі-
зації експертного забезпечення 
правосуддя. у сфері судоустрою, 
судочинства, адвокатури та адво-
катської діяльності – здійснення 
моніторингу та аналізу ефектив-
ності нормативно-правових актів.

наш директорат поклика-
ний стати аналітичним центром 
Мін’юсту щодо виявлення існую-
чих проблем і пропозицією най-
кращих альтернативних шляхів 
для їх вирішення.

якщо ж говорити про функ-
ції директорату, то я б виділив 
три ключові. перша – розробка 
концепцій нових законів та інших 
нормативно-правових актів , 
а також підготовка змін для дію-
чих актів. друга – координація 
процесів залучення і використан-
ня міжнародної допомоги у про-
фільних сферах. третя – вивчення 
кола зацікавлених осіб і  здійс-
нення комунікації з основними 
стейкхолдерами в відповідних 
сферах компетенції.

процес формування нашої 
команди стартував на початку 
жовтня нинішнього року. фактич-
но першим кадровим рішенням 
в рамках конкурсу стало моє при-
значення на посаду генерального 
директора директорату. до цього 
я очолював офіс голови верхов-
ного Суду, ще раніше працював 
в проектах ради Європи, а також 
отримав ступінь магістра в кра-
щій юридичній школі лондона – 
університеті королеви Марії.

на сьогодні конкурсна комісія 
вже відібрала дев’ять експертів, 
серед яких партнери та  адво-
кати топових юридичних фірм, 
представники профільних пар-
ламентських комітетів, а  також 
експерти в сфері виконання рі-
шень з 10-річним досвідом ро-
боти. наприклад, до групи з пи-
тань банкрутства приєднався 
владислав філатов, один з най-
відоміших українських експертів 

в  цій сфері, а  до складу групи 
з  судоустрою  увійшов володи-
мир чабан, адвокат Юф «василь  
кісіль і партнери». 

Зараз ми визначаємося щодо 
керівників експертних груп, 
а також запускаємо конкурс ще на 
декілька вакансій державних екс-
пертів. З 23 передбачених у штаті 
нашого департаменту кадрових 
позицій майже половина вже за-
повнені. Інші вакансії планується 
закрити до кінця року.

так, зг ідно з постановою 
кабінету Мін істр ів  укра їни 
від 18 серпня 2017 року № 644, 
повноваження і функції існую-
чих департаментів повинні пе-
рейти до нових директоратів 
за  умови заповнення 50% ва-
кансій, але не пізніше ніж через 
шість місяців з дня призначення їх 
керівників.

у 2017 році в  Міністерстві 
юстиції україни вже були створені 
два директорати – зі стратегічно-
го планування та євроінтеграції, 
а  також з прав людини, досту-
пу до правосуддя та  правової 
обізнаності. Зазначені структурні 
підрозділи функціонують з кінця 
минулого року. вони встигли сфор-
мувати досить сильні і перспек-
тивні команди фахівців, які вже 
демонструють результати своєї 
діяльності. досвід роботи, накопи-
чений цими директоратами, стане 
додатковою перевагою, але орієн-
туватися ми будемо на наші влас-
ні досягнення. Мені дуже імпонує 
вислів класика: «Єдина людина, 
з якою ви повинні порівнювати 
себе, – це ви в минулому. І єдина 

людина, краще за яку ви повинні 
бути, – це ви зараз». упевнений, 
що нас чекає свій шлях! Ми ро-
зуміємо, що часу на «розкачку» 
немає, тому маємо бути готовими 
включитися в роботу буквально 
зі старту.

процес реформування сфери 
правосуддя вийшов на фініш-
ну пряму ще в минулому році, 
і   зараз  нове законодавство, 
в тому числі процесуальне, про-
ходить випробування прак-
тикою. І  хоча минув лише рік, 
результати вже є. нещодавно, 
коли був опублікований рей-
тинг Doing Business, стало відо-
мо, що україна поліпшила свої 
позиції в  категорії «виконання 
контрактів», передусім завдяки 
спрощенню процедури розгляду 
малозначних справ, піднявшись 
з 82-го місця на 57-е. 

якщо говорити про інстру-
менти аналізу, то відповідно 
до нашого положення директо-
рат може проводити консульта-
ції із зацікавленими сторонами, 
досліджувати статистичні дані, 
звернення державних органів 
і звернення громадян, отримува-
ти від органів державної влади, 
підприємств та організацій необ-
хідні для аналізу матеріали, доку-
менти тощо.

головною метою проведення 
цьогорічної кампанії з судового 
реформування стало прагнення 
законодавця відновити довіру до 
судової влади.

категорія «довіра до судової 
системи» була, є і буде ключовою, 
коли йдеться про ефективність су-

Оцінка ефективності  
нових процесуальних кодексів, 

безумовно, може стати предметом 
нашого аналізу, адже завданням 

директорату є моніторинг 
впровадження нормативно-правових 

актів у сфері судочинства.

Процес кадрового формування  
має принципове значення,  

оскільки є відправною точкою  
для переходу функціоналу  

від існуючих департаментів 
міністерств до нових  

структурних підрозділів. 
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дової реформи. у той же час вона 
може стати і предметом маніпу-
ляцій. перш ніж наголошувати 
на проведенні моніторингу судо-
устрою, ми повинні бачити повну 
картину його основних показників. 
тільки комплексний підхід може 
дати чітке розуміння, чи вписується 
критерій «рівень довіри до судової 
системи» за своєю конкретикою 
в канву моніторингу судоустрою чи 
ні. думаю, що відповідь на питання 
про необхідність моніторингу рівня 
довіри громадян до вітчизняної 
феміди повинна згенерувати від-
повідна профільна експертна група 
директорату. Більш того, ми повин-
ні розуміти кінцеву мету подібно-
го дослідження, а саме – чи стане 
моніторинг рівня довіри до судо-
вої системи засобом реалізації 
тих функцій директорату, які чітко 
визначені в його положенні.

Що стосується завдань ди-
ректорату з прав людини, досту-
пу до  правосуддя та  правової 
обізнаності, можу запевнити: 
в разі виникнення найменшого 
сумніву щодо дублювання функ-
цій між директоратами я  осо-
бисто ініціюватиму проведення 
консультацій з метою уникнення 
паралельного виконання однако-
вих задач двома різними струк-
турними підрозділами Мін’юсту.   

Одне із завдань очолюваного мною директорату – підготовка концепцій законів  
та інших нормативно-правових актів. Структура директорату не дозволяє говорити  

про пріоритети в окремих напрямках, адже наш підрозділ складається з чотирьох експертних груп, 
кожна з яких повинна займатися своїм напрямом – виконанням рішень, банкрутством,  

судовою експертизою і судоустроєм відповідно. Отже, всі ці напрями для нас є пріоритетними.
Які законодавчі зміни ми плануємо ініціювати найближчим часом, говорити зарано.  

до питання про розробку конкретних законодавчих змін буду готовий повернутися  
після проведеного директоратом аналізу стану справ в зазначених чотирьох сферах,  

виявлення основних проблем і презентації альтернативних шляхів їх вирішення.  
розуміючи, що іноді швидкість – ворог якості, першочергово будемо спиратися  

на максимальну ефективність нашої діяльності, щоб виправдати надії, які були покладені  
на представників нової генерації державних службовців в рамках реформи державного управління. 
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сучасна
юстиція
україни

новини 
•

досягнення
•

у фокусі юстиції
•

Міжнародне співробітництво
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Ювілейний 
Всеукраїнський 
тиждень права 

Цього року Всеукраїнський тиждень права став ювілейним – 10 років з дня прийняття  
Указу Президента України, яким було започатковано Всеукраїнський тиждень права.  

Окрім того, масштабний захід отримав свій символ – парасольку, яка об’єднує всіх #ПідЗахистомПрава!
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om.ua



11

бюлетень міністерства юстиції україни

2805  заходів, які відвідали 
більше 128 тис. осіб, було про-
ведено в  усіх куточках україни 
в рамках всеукраїнського тижня 
права, який щорічно прово-
диться Міністерством юстиції 
з метою інформування громадян 
про їхні права.

Мін’юстом було проведено ши-
рокий набір заходів: від звичних 
майстер-класів, лекцій та уроків 
до   модернових флешмобів 
та  квестів. також мали місце 
право ві брейн-ринги, воркшопи, 
кіноперегляди фільмів Docudays, 
правові консультації, вистав-
ки правової літератури на базі 
бібліотек, правові турніри, кон-
курси відеороликів тощо.

«Завдання таких заходів , 
як   всеукраїнський тиж день 
права – розповісти українцям 
про їхні права та навчити наших 
громадян ці права захищати.  
нульова толерантність та повна 
нетерпимість до порушень грома-
дянських прав має стати основою 
на шляху до створення сучасно-
го громадянського суспільства 
в  україні»,  – зазначив  павло  
петренко.

Міністр юстиції підкреслив: 
нині приблизно половина грома-
дян україни не знає, на що має 
право, та як діяти, коли їхні права 
порушуються. у  32% випадків 
громадяни навіть не намагають-
ся щось робити, щоб вирішити  
правову проблему.

За словами  
Міністра юстиції Павла Петренка, 

творячи нову євро пейську  
демократичну україну,  

дуже важливо збудувати  
правову державу, в якій кожен  
громадянин почуватиметься  

захищеним та знатиме,  
що його основоположні права  

не будуть порушені.
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Щоб п ідвищити  правову 
обізнаність, Мін’юст постійно про-
водить правопросвітницькі захо-
ди. важливою складовою цього 
процесу є загальнонаціональний 
проект «я МаЮ право!».

«Ми вже реалізували низку 
дійсно важливих ініціатив: #чу-
жихдітейнеБуває, #Стопнасиль-
ство, #СтопБулінг, #МаскиШоу-
Стоп», захист права на виконання 
рішення суду, протидія хабарям 
у внЗ. нещодавно ми розпочали 
масштабну кампанію з надання 
інформації нашим воїнам про їхні 
права. І це лише частина ініціатив, 
які реалізовуються в рамках про-
екту «я МаЮ право!», – додав 
павло петренко. він  звернув 
окрему увагу на нові ініціативи 
Мін’юсту – запровадження інсти-
тутів громадських та  сімейних 
радників. Міністр юстиції також 
наголосив на необхідності ре-
формування системи юридичної 
освіти та підвищенні її якості.

«потрібно змінювати спосіб 
мислення молодих людей, які за 
кілька років стануть професійни-
ми юристами, які практикувати-
муть у сфері права. вони з перших 
курсів мають розуміти, що вони 
йдуть у цю професію для того, щоб 
служити людям, захищаючи їхні 
інтереси в судах, виносячи спра-
ведливі вироки, створюючи якісні 
та зрозумілі закони, надаючи 
громадянам зручні та комфортні 
сервіси», – заявив очільник Мін’ю-
сту і зауважив: демократична дер-
жава неможлива без громадян, 
які вміють і хочуть захищати свої 
права. «наше завдання – навчити 
українців твердо стояти на захисті 
своєї гідності. лише так ми змо-
жемо створити якісно нове май-
бутнє нашої держави. Майбутнє, 
в якому немає місця для порушен-
ня прав і свобод людини. Майбут-
нє, в якому закон – один для всіх, 
а покарання за правопорушен-
ня – невідворотне», – резюмував 
павло петренко.   
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Створено 
Всеукраїнську карту 

правових потреб
Відтепер всю важливу інформацію про систему безоплатної правової допомоги (БПД)  

зібрано та внесено на Всеукраїнську карту правових потреб, інституцій та партнерів  
системи безоплатної правової допомоги. Фахівці Координаційного центру з надання правової допомоги 

сформували перелік ключових напрямів розвитку системи безоплатної правової допомоги.

•   контактні дані регіональних, місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
та бюро правової допомоги;

•   статистичні дані щодо діяльності системи безоплатної вторинної правової допомоги;

•   перелік основних правових питань у розрізі кожного місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, що є актуальними для кожного регіону;

•   реєстр організацій-партнерів та неурядових провайдерів правової допомоги;

•   інформацію про міжрегіональні ресурсно-комунікаційні платформи.

карта не викличе складнощів у користуванні. достатньо обрати певний регіон та переглянути елементи, 
розташовані ліворуч від карти. кожен елемент позначено відповідною піктограмою, що однакові для всіх 
областей. такий ресурс допоможе швидко зорієнтуватися, де знаходиться відповідний центр з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги, які питання найчастіше виникають у жи-
телів певного регіону, в яких організаціях та установах можуть надати консультацію тощо.   

Всеукраїнська карта правових потреб за посиланням:  
https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR1hHjMQ24eQdThqTOr2028rLbNWrGGNkXkyelUl6Me8WIcDmm
4soxbkT_c&mid=1YzcKq9UZKFrNMmkS3VelvTnOi3ipIksK&ll=48.538009834085734%2C31.169874049999976&z=5  

«Всеукраїнська карта правових потреб, інституцій та партнерів  
системи безоплатної правової допомоги орієнтована, насамперед,  

на клієнтів системи БПд. Вона буде цікавою також для тих, хто цікавиться  
правовою тематикою і можливостями захисту прав у своїй громаді», –  

зазначив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.

  Карта містить такі елементи:  
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Презентовано 
гендерну стратегію системи БПд 

Подолати гендерні стереотипи та гарантувати рівні можливості для чоловіків і жінок  
у доступі до правової допомоги. Така мета гендерної стратегії системи надання безоплатної  

правової допомоги «Рівні партнери». Документ був презентований 27 листопада.

дві третини клієнтів, які звертаються до си-
стеми Бпд у цивільних та адміністративних спра-
вах – це жінки. очевидно, що розуміння потреб 
жінок у сфері правосуддя та ефективне реагування 
на проблеми, з якими вони стикаються, вимагають 
від системи поглиблених знань у сфері гендер-
ної рівності.

«хто є клієнтами системи Бпд? Це  найбільш 
вразливі прошарки населення. Зокрема, це люди, 
які потрапили у зону військового конфлікту. Біль-
шістю серед внутрішньо переміщених осіб є жінки. 
Ми маємо зрозуміти, які принципи, зокрема гендер-
ні, повинні закладати у роботу», – зауважив заступ-
ник Міністра юстиції денис чернишов. він зазначив, 
що поняття «гендерна рівність» стосується не лише 
жінок, а й чоловіків, адже постраждалими від до-
машнього насильства є також чоловіки. а серед жінок 
є злісні неплатники аліментів.

«Саме з цією метою система безоплатної право-
вої допомоги ініціювала розроблення гендерної 
стратегії «рівні партнери». наше завдання – подо-
лати гендерні стереотипи та упередження, які рока-
ми насаджувалися у суспільстві та 
подавалися як норма. гарантува-
ти рівні можливості для чоловіків 
і жінок у доступі як до правової 
допомоги, так  і  для реалізації 
можливостей, які існують для них 
під час роботи у системі Бпд», – 
зазначив директор координацій-
ного центру з надання правової 
допомоги олексій Бонюк.

гендерна стратегія має два 
паралельні напрями – дотриман-
ня гендерної рівності як усере-
дині системи Бпд, так і в роботі 
з її клієнтами.

«той підхід, який запроваджує 
система надання Бпд, розробив-

ши гендерну стратегію і маючи план запровадити 
її у свою діяльність, є практичним втіленням сучас-
ного підходу до формування та реалізації гендерної 
політики в україні», – підкреслила урядова уповнова-
жена з питань гендерної політики катерина левчен-
ко. вона наголосила на важливості політики забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
як складової реформ, що впроваджуються в україні. 
а також розповіла про кроки, здійснені державою 
в цьому напрямі.

«вдячний координаційному центру, Міністер-
ству юстиції, канадським та українським експертам 
за внесок у розробку цієї стратегії. Це дуже важливий 
документ. включення гендерної політики у роботу 
міністерств, проектів відповідає і нашому канадсь-
кому пріоритету, нашій феміністичній політиці закор-
донної допомоги і співпраці», – зазначив надзвичай-
ний та повноважний посол канади в україні роман 
ващук. він підкреслив, що уряд канади сподівається: 
наші країни й надалі активно співпрацюватимуть, 
як у межах проекту «доступна та якісна правова  
допомога в україні», так і інших.   
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Більше  
4 мільярдів гривень 
стягнуто з неплатників аліментів  

на користь українських дітей  
Завдяки першому та другому пакетам законів #ЧужихДітейНеБуває за 11 місяців цього року на користь 

дітей стягнуто 4,1 млрд грн аліментів. Про це повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко.

«Стягнення на користь дітей, 
які живуть в неповних сім’ях, за-
боргованості зі сплати аліментів – 
один з пріоритетних напрямків 
роботи Мін’юсту. Закон #чужихді-
тейнеБуває2, який вступив в силу 
28  серпня цього року, разом 
із новаціями попереднього зако-
ну від 6 лютого, надав виконав-
цям багато ефективних інстру-
ментів впливу на  неплатників 
аліментів. Завдяки цьому за 11 мі-
сяців цього  року державними 
виконавцями Мін’юсту стягнуто 
4,1 млрд грн аліментів на користь 
дітей. для порівняння: за анало-
гічний період минулого року було 
стягнуто 2,1 млрд грн», – зазначив 
павло петренко.

наразі виконавцями винесе-
но понад 16 164 постанови про 
накладення на боржника штрафу 

у розмірі 20% на заборгованість 
по аліментах від  1  до  2  років, 
11 429 постанов про накладен-
ня штрафу у розмірі 30% по тих 
провадженнях , де   заборго -
ваність складає від 2 до 3 років, 
та  34  034  постанови про  на-
кладення штрафу у розмірі 50%  
за заборгованість понад 3 роки.

«Ще не по всіх проваджен-
нях, де  є  заборгованість, вико-
навцями винесені відповідні по-
станови про накладення штрафу, 
адже  це  потребує часу. Ми  що-
тижня відстежуємо кількість ви-
несених постанов, і  їх  кількість 
постійно зростає. Це питання зна-
ходиться на контролі, і жодному 
боржникові не вдасться уникнути 
відповідної санкції. хочу наголоси-
ти, що ці штрафи ідуть безпосеред-
ньо дітям», – підкреслив очільник 
Мін’юсту. він додав, що завдяки 
ново введенням виконавцями 
Мін’юсту складено 29 359 прото-
колів про вчинення боржником 
адмі ністративного правопорушен-
ня, судами винесено 2 558 поста-
нов про накладення на боржника 
стягнення у вигляді суспільно ко-
рисних робіт.

Міністр юстиції наголосив, 
що всі ці заходи впливу стимулю-
ють боржників ліквідовувати за-
боргованість, щоб не допускати 
накладення на них всього ком-
плексу санкцій. Зокрема, відносно 
50,3 тисяч дітей уже погашено за-
боргованість по аліментах у пов-
ному обсязі. крім цього, 41,9 тисяч 
сімей досягли згоди щодо сплати 
аліментів і відкликали виконавчі 
документи у зв’язку з відсутністю 
претензій до боржника.   

За словами Міністра юстиції, 
однією з дієвих новацій 
 нового законодавства  
є накладення штрафів  

на суму боргу по аліментах. 

«у тому випадку,  
якщо боржник ухилятиметься  
від суспільно корисних робіт,  

до нього застосовуватиметься 
адміністративний арешт,  

а у разі злісного ухилення  
від виконання суспільно  

корисних робіт до боржника  
буде застосована кримінальна 

відповідальність у виді  
позбавлення волі  

на строк до 2 років», –  
зазначив Павло Петренко.
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В україні
успішно запроваджені  

параюристи – громадські радники  
з юридичних питань 

28 листопада на міжнародній конференції «Громадські радники:  
спільнота та розвиток» обмінювалися досвідом представники Міністерства юстиції,  

системи безоплатної правової допомоги, місцевого самоврядування, громадські радники,  
міжнародні експерти та неурядові організації.

«держава – це не перелік дер-
жавних інституцій та законопро-
ектів. держава – це ми з  вами. 
всі разом. І держава стає правовою 
тоді, коли кожен знає свої обов’яз-
ки та права, вміє їх  захистити. 
для цього не потрібно всім става-
ти професійними юристами. до-
статньо лише мати базовий рівень 
юридичних знань та знати, куди 
саме звернутися за правовою до-
помогою. але куди ж зараз українці 
їдуть за консультацією? Ґрунтовні 
соціологічні дослідження показа-
ли: найбільше первинних консуль-
тацій з юридичних питань українці 
отримують від родичів. на жаль, 
не завжди ті консультації правильні. 
в той же час до державних органів 
влади люди без нагальної потреби 
звертатися не поспішають. вихо-
дить замкнуте коло. не розірвавши 
його – успішну правову державу 
не побудуєш. такі проблеми україн-
ців не унікальні, в інших країнах 
вони теж є. але там  її  вирішили 
шляхом запровадження інституту 
громадських радників (параюри-
стів). Ця практика успішно впро-
ваджується тепер і у нас. в україні 
таких радників-волонтерів мають 

бути не десятки, і навіть не сотні, 
а тисячі. кожен повинен мати мож-
ливість підвищувати свою юридич-
ну обізнаність та соціальні навички. 
незалежно від віку та  роду за-
нять», – розповіла у виступі перед 
учасниками заходу заступник 
Міністра юстиції Іванна Смачило. 
За її словами, кожен, хто має базові 
знання в галузі права, займає актив-
ну громадянську позицію, є учасни-
ком громадської організації, може 
долучитися до проекту, щоб допо-
магати своїм знайомим, представ-
никам своєї громади, розібратися 
в юридичній суті проблеми, спря-
мувати одразу до профільних юри-
стів в потрібну державну установу.  
громадські радники, таким чином, 
є послами доброї волі правової си-
стеми в своїх громадах.

«Інститут громадських радників, 
які сьогодні вже працюють по всій 
країні, це приклад якісної та успіш-
ної співпраці Міністерства юсти-
ції, системи безоплатної правової 
допомоги, Міжнародного фонду 
відродження, представників гро-
мадських організацій та активних, 
небайдужих громадян. наше спіль-
не завдання – оперативна допо-

мога українцям у питаннях захисту 
їхніх прав. наша кінцева мета – 
сильна та захищена україна», – від-
значила радник Міністра юстиції 
з комунікацій олена Семикіна.

«громадські радники – це те, 
що точно допоможе нашим гро-
мадам і зробить всіх громадських 
радників успішними у своїх спіль-
нотах. вважаю роль громадських 
радників архіважливою. Зокрема, 
в контексті взаємодії їх із системою 
Бпд. така взаємодія може стосува-
тися вивчення правових потреб 
громад, правопросвітництва, про-
ведення навчальних заходів та за-
безпечення доступу до правової 
допомоги», – наголосив директор 
координаційного центру з надання 
правової допомоги олексій Бонюк.

аби робота громадських рад-
ників була більш ефективною – 
спільноті планують надати офіцій-
ного статусу.

Міжнародна конференція «гро-
мадські радники: спільнота та ро-
звиток» організована за підтримки 
Міжнародного фонду «відроджен-
ня», агентства СШа з міжнародного 
розвитку USAID та української фун-
дації правової допомоги.   
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удосконалення 
системи 

електронного документообігу  
та електронного правосуддя 

У Міністерстві юстиції України відбулася зустріч в. о. Державного секретаря,  
керівника Секретаріату Державного секретаря Міністерства Олени Косолапової  

з представниками проекту «Підтримка реформ юстиції і правосуддя в Україні (Право-Justice)».

під час зустрічі сторони обговорили питання удо-
сконалення системи електронного документообігу 
та електронного правосуддя, а саме можливості на-
дання проектом «право-Justice» допомоги в удоско-
наленні системи діловодства і автоматизованої си-
стеми виконавчого провадження.

«дякуємо нашим міжнародним партнерам  
за співпрацю, яка допомагає нам впроваджувати 

ефективні зміни та продовжувати реформи,  
зокрема, у сфері електронного документообігу.  

Прогрес – це те, на що завжди орієнтується  
Міністерство юстиції. І ми завжди готові підтримати 
наших партнерів та ініціаторів прогресивних змін», –  

зазначила Олена Косолапова. 

на зустрічі також були присутні генеральний ди-
ректор директорату стратегічного планування та євро-
інтеграції Юлія Зайченко та експерти директорату.

«право-Justice – це той проект, який впродовж 
тривалого часу активно співпрацює з Міністерством 
юстиції. І наш директорат, як координатор цієї спів-
праці, вдячний експертам проекту за передові рішен-
ня та безцінний досвід, який змінює систему елек-
тронного документообігу і електронного правосуддя. 
Сподіваємось, що наші спільні рішення та робота 
принесуть позитивний результат у майбутньому», –  
наголосила Юлія Зайченко.   
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денис Чернишов  
та Станіслав Куценко 

відкрили виставку-форум  
«Я маю право на нове життя»

29 листопада в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» 
стартувала Всеукраїнська виставка творчих робіт засуджених «Я маю право на нове життя».

Саме з метою виправлен-
ня та ресоціалізації після ув’яз-
нення столична юстиція спіль-
но з  громадською організацією 
«Союз  «Золотий вік україни» 
влаштували правопросвітниць-
ку виставку-форум, під час якої 
не тільки презентували творчі ро-
боти засуджених, а й обговорили 
шляхи подолання дитячої злочин-
ності в україні.

для відвідувачів облашту-
вали майданчик для перегля-
ду фільму «небо над головами».  
Це – коротко метражна докумен-
тальна стрічка, яка  розкриває 
життя за «колючим дротом».

фільм знімався впродовж двох 
років і показує справжнє життя 
підлітків, позбавлених волі. ре-
жисер фільму василь возняк є во-
лонтером пенітенціарного душпа-
стирства угкЦ і  відвідує місця 
позбавлення волі з 2011 року. 

«особі варто давати шанс 
на виправлення і можливість за-
лишитись у своїй громаді. І ми всі: 
органи виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, громадські 
організації маємо створити умови 
для успішної реабілітації та ресо-
ціалізації таких осіб в громадах. 
лише об’єднавши наші зусилля 
для надання комплексної допо-
моги особам, які скоїли злочин, 
ми матимемо успішні історії, по-
зитивний досвід, що також спри-
ятиме зменшенню злочинності, 
а отже – підвищенню рівня безпе-
ки у громадах», – констатував за-
ступник Міністра юстиції україни 
денис чернишов.

«наш слоган: «пробація – мож-
ливості для змін». Завдання спів-
робітників органів пробації – мо-
тивувати людину, яка  вчинила 
злочин і отримала другий шанс 
на пробації, до змін у житті. а також 

сприяти у  вирішенні обста-
вин, що спонукали до злочину. 
участь наших клієнтів у подібних 
заходах – це і є підтримка та мо-
тивація до позитивних змін», – за-
уважив директор державної уста-
нови «Центр пробації» олег янчук. 

«Можна по-різному сприймати 
тих, хто зробив помилку – свідо-
мо чи ні, можна бути впевненому 
в тому, що безневинні за ґратами 
не опиняються. проте можна спро-
бувати поспівчувати, прочинити 
вікно за колючим дротом і  по-
казати, що там теж є люди, без сум-
ніву різні, і спробувати поглянути 
в  глибину проблеми, зрозуміти, 
що спричинило ті чи інші проступ-
ки», – додав очільник столичної 
юстиції Станіслав куценко.

для більшості колишніх ув’яз-
нених найбільша мотивація не по-
рушувати закон знову – це довіра 
від людей.   

Станом на листопад 2018 року на обліку в органах пробації  
перебувало понад 56 тис. осіб, майже тисяча з яких – неповнолітні.  

50 тисяч осіб – звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном.
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В україні відкрили 
правничу Вікіпедію – WikiLegalAid

Кожна людина, маючи лише доступ до інтернету, може отримати правову консультацію  
через довідково-інформаційну платформу WikiLegalAid.  

Інформаційний ресурс WikiLegalAid за адресою wiki.legalaid.gov.ua презентували 13 грудня. 

«у базі правових консультацій 
міститься більше 1400 консульта-
цій з найактуальніших правових 
питань, з якими звертаються клієн-
ти до системи Бпд. окрім правової 
інформації, у WikiLegalAid можна 
побачити не лише посилання 
на  нормативні акти, а  й  зразки 
процесуальних документів та по-
силання на судові рішення», – 
зазначив заступник Міністра юсти-
ції денис чернишов.

WikiLegalAid (wiki.legalaid.
gov.ua) – інформаційна платфор-
ма, що функціонує за принципом 
Wikipedia. Інформація постійно 
оновлюється з урахуванням змін 
законодавства та судової практи-
ки. Цією базою можуть користу-
ватись як юристи-практики, сту-
денти-правники, правозахисники, 
так і пересічні громадяни. консуль-
тації підготовлені так, щоб бути 
зрозумілими не лише фахівцям, 
а й людям без юридичної освіти.

«Серед правових питань, 
з  якими люди звертаються до 
фахівців системи безоплатної пра-

вової допомоги, є багато однотип-
них. Скажімо, оформлення спад-
щини або невиплата аліментів. 
наші юристи підготували відповіді 
з  найбільш поширених питань. 
тепер кожна людина може зайти 
у WikiLegalAid та  отримати фа-
хові поради з право вих питань», – 
розповів директор координацій-
ного центру з надання правової 
допомоги олексій Бонюк.

доступ до всієї інформації, 
що міститься в базі, є безкоштов-
ним для користувачів платформи. 
Єдина умова – наявність інтернету. 
незалежно від того, де перебуває 
людина, вона може отримати якіс-
ну правову інформацію.

«платформа WikiLegalAid – 
це просто, вичерпно, актуально. 
Це  дійсно правнича українська 
Wikipedia. Її  база постійно роз-
ширюватиметься з урахуванням 
звернень клієнтів системи Бпд», – 
зазначив олексій Бонюк.

Спочатку цей ресурс існував як 
«внутрішній», виключно для пра-
цівників системи Бпд. За два 

роки було накопичено багато ін-
формації, яка використовувалась 
під час консультування клієнтів. 
лише  цього року надано понад 
500 тис. правових консультацій. 
За  підтримки проекту «доступ-
на та  якісна правова допомога 
в україні» проведено 21 тренінг 
за участі 420 працівників систе-
ми Бпд. вони удосконалювали 
навички користування базою 
WikiLegalAid, вчилися створювати 
нові правові консультації, оновлю-
вати вже розміщену інформацію.

тепер скористатися базою 
правових консультацій може 
кожен охочий. головна сторін-
ка WikiLegalAid оновлена, стала 
більш зручною для користувачів. 
для отримання інформації треба 
ввести у вікні пошуку на головній 
сторінці слово або його корінь. 
на екрані з’явиться перелік кон-
сультацій, що  містяться в базі. 
Знайти необхідну інформацію 
можна також через структуру ка-
тегорій WikiLegalAid за галузя-
ми права.   
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100 рОКІВ нАЦІОнАЛьнІЙ 
АКАдеМІЇ нАуК уКрАЇнИ: 

ВІд ЗАрОдЖеннЯ  
дО СьОгОденнЯ

Сьогодні гість нашого журналу – академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, 
директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України Валерій Смолій.
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Валерію Андрійовичу, 
якою бачилася  
в дитячій уяві  
Ваша майбутня професія?  
Як пов’язали своє  
життя з гуманітарною 
сферою? Чи вважаєте  
себе успішною людиною?

дитячі роки відкривають перед 
кожною людиною заманливі 
перспективи. адже відбувається 
грандіозне відкриття оточуючого 
світу, усвідомлення себе у цьому 
просторі безмежності. ким тіль-
ки не уявляє себе дитина у май-
бутньому, які фантастичні сфери 
не мріє опанувати. Моєю  дитя-
чою мрією було стати лісничим. 
адже в місцевості, де я народив-
ся, лісу не було. тому останній був 
для мене загадковим простором 
з власними законами, формами 
життя, населений дивовижни-
ми створіннями. він приховував 
якусь  таємницю, яку неодмінно 
хотілося розгадати. 

З ранніх років мене прива-
блювало пізнання невідомого, 
прагнення докопатися до  суті, 
внутрішнього змісту явищ – будь-
то в середовищі природи або су-
спільних процесів. вдячний бать-
кам, що вони всіляко заохочували 
ці прагнення, сприяли розширенню  
світоглядних горизонтів, культиву-
вали любов до рідного краю, його 
минулого, повагу до людей праці.

навчання у  школі давалося 
легко. Саме школа заклала міцний 
фундамент знань, а  тому з  нею 
пов’язані мої найтепліші спога-
ди. однак самих підручників для 
пізнання нового завжди видава-
лося замало. дуже любив ходити 
до бібліотеки, бо читання було 
моїм улюбленим заняттям. влас-
не, ця любов до книги і визначи-
ла майбутнє.

Щодо критеріїв успішності, то, 
вочевидь, такими можна вважати 
і закінчення спочатку із золотою 
медаллю середнього навчально-
го закладу, а пізніше з червоним 
дипломом студентської альма- 

матері  – історичного факуль-
тету кам’янець-подільського 
педагогічного інституту,  і, без-
перечно, вимріяний вступ до ас-
пірантури академічного Інституту 
історії, і успішні захисти кандидат-
ської, а дещо згодом докторської 
дисертацій, обрання в члени-коре-
спонденти та дійсні члени націо-
нальної академії наук, відповідно 
почергову зміну посад, академічні 
й урядові відзнаки тощо. особи-
сто ж для мене головним показ-
ником успішності є  реалізація 
масштабних творчих задумів, 
як особистих, так і моїх учнів, колег, 
ввіреної мені інституції, а останнім 
часом і безпосередня причетність 
до  карколомних зрушень всієї 
української соціогуманітаристики, 
попри матеріальні та фінансові не-
гаразди, які вчергове доводиться 
переживати академічній спільноті.

Серед знакових подій  
2018 року чільне місце 
посідає 100-річчя 
заснування нАн україни. 
Хотілося б почути від Вас, 
історика з величезним  
і різноплановим фаховим 
досвідом, про ту роль,  
яку відіграла Академія  
в національній історії.

передусім створення україн-
ської академії наук, при всій по-
вазі до когорти її безпосередніх 
засновників, не слід сприймати 
як миттєвий експромт, втілений 
у  практичну площину револю-
ційними реаліями 1918  року. 
Цьому  передували десятиліття 
напруженої подвижницької праці 
українських інтелектуалів в  ім-
періях габсбургів і  романових. 
по суті, йдеться про те, що плани 
утворення академії становили 
органічний сегмент глобального 
національного проекту, поклика-
ного сприяти утвердженню націо-
нальної держави в культурному 
і політичному просторі хх ст. 

Широким контекстом зарод-
ження на українських теренах ідеї 

академізму стали процеси куль-
турно-національного відроджен-
ня хІх ст. , конструювання україн-
ської модерної нації, могутній 
український рух зламу хІх-хх ст. , 
активовані хвилею воєнних та ре-
волюційних катаклізмів змагання 
за національну самостійність.

помітним внеском у справу 
інституціонування академічної 
сфери стала діяльність редакцій-
ної колегії часопису «киевская 
старина», спроби заснування 
академічної друкарні, ініційовані 
такими творчими особистостями, 
як історик володимир антонович, 
письменник олександр конись-
кий, композитор Микола лисен-
ко, мовознавець кость Михаль-
чук, економіст тадей рильський, 
промисловець та інженер василь 
Симиренко, лікар і  перекла-
дач василь вовк-карачевіський, 
та  багатьма іншими репрезен-
тантами інтелектуального життя 
наддніпрянщини.

у більш сприятливих умовах 
австро-угорщини проект культур-
ного українства щодо створення 
академії виявився тісно пов’яза-
ним з науковим товариством імені 
Шевченка у львові, якому, влас-
не, пощастило стати прообразом 
майбутньої академічної спільно-
ти. Масштабні томи видань цього 
товариства заклали фундамен-
тальні засади для багатьох дисци-
плін і галузей української науки, 
передусім студіювання в царині 
історії україни. високі академічні 
стандарти нтШ успішно викори-
стовувалися Михайлом грушевсь-
ким в діяльності українського на-
укового товариства у києві. 

концептуалізація цими науко-
вими осередками на попередніх 
етапах засадничих принципів, 
на яких мала фундуватися майбут-
ня українська академія, без сумніву, 
чималою мірою прислужилася тим 
ученим, урядовцям, громадсько- 
культурним діячам, яким доля по-
дарувала у 2018 році унікальний 
шанс реалізувати омріяний ака-
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демічний проект, – передовсім 
її першому президенту володими-
ру вернадському.

1918 рік став тим своєрідним 
рубіконом, який успішним втілен-
ням у практичну площину задумів 
кількох генерацій української інте-
лектуальної еліти відкрив для со-
тень українських вчених широкі 
творчі перспективи, що, втім, вже 
незабаром виявилися щедро пе-
ремежованими з тернами ака-
демічного буття в часи воєнних 
лихоліть, тоталітарного терору, різ-
ного штибу ідеологічних інвазій.

академічній спільноті не-
одноразово доводилося вести 
справжню боротьбу за виживання, 
протистояти численним спробам 
відокремлення історії академічної 
науки від власне історії україни, 
зведення нанівець її загальнодер-
жавного значення. в таких умо-
вах український науковий загал 
незмінно демонстрував стійку від-
даність академічному ідеалу.

Які особливості,  
притаманні формуванню 
української академічної 
спільноти, Ви виділили б 
насамперед?

хотілося б наголосити на тому, 
що на час фундації української 
академії наук світовим науко-
вим загалом був накопичений 
достатній досвід організації ака-
демічної сфери, в кожному кон-
кретному випадку адаптований 
до потреб, традицій та культурних 
практик того чи іншого цивіліза-
ційного середовища. на початку 
хх ст. найвищий якісний рівень 
закріпився за німецькою та фран-
цузькою моделями, принципово 
відмінними у своїй організацій-
ній основі. перша з них репре-
зентувала централістичну, а по-
части аристократичну академічну 
спільноту, пов’язану з кращими 
традиціями Берлінської академії 
наук часів готфріда лейбніца. на-
томість  друга була побудована 
за принципами національної асо-

ціації науково-культурних інсти-
туцій і колегіального управління.

попри наявність прибічників 
як  однієї, так і  другої моделей, 
зрештою українські вчені надали 
перевагу французькій організацій-
ній структурі, втім, помітно адапто-
ваній до специфіки вітчизняного 
інтелектуального простору. так по-
стала оригінальна шестиступене-
ва структура вуан, що найкраще 
забезпечувала свободу творчих 
практик як певних інституцій, так 
і  окремих науковців. принцип 
асоціативного взаємодоповнення 
різнотипових осередків проде-
монстрував свою ефективність, 
зокрема, у 1920-х роках, що стали 
десятиліттям розквіту гуманітар-
них і суспільних наук, насамперед 
в аспектах студіювання українсь-
кої минувшини. амбітні, яскраві 
творчі проекти того часу не можуть 
не вражати і сьогодні. представле-
ний в них широкий проблемно- 
тематичний зріз органічно поєд-
наний з новизною методологічних 
підходів, коли добротним історич-
ним фактажем ілюструється глиби-
на авторської теоретизації. Йдеть-
ся  про неперевершену донині 
десятитомну серію піонерських 
студій академіка Михайла Слаб-
ченка в царинах економічної та со-
ціальної історії від часів українсь-
кої національної революції XVII ст. 
до першої світової війни, шести-
томну серію монографій з історії 
української фабрики олександра 
оглоблина. новаторські спроби 
осмислення історії української 
ранньомодерної держави у прав-
ничому та соціологічному розрізах 
демонструють оригінальні праці 
льва окиншевича. в  один ряд 
з ними варто поставити етноло-
гічну творчість катерини грушев-
ської, культурологічні замальовки 
віктора петрова, дві книги дев’я-
того тому «Історії україни-руси» 
Михайла грушевського. на жаль, 
в силу обставин не всі творчі заду-
ми цих та інших вчених виявилися 
реалізованими повною мірою.

на злеті були обірвані й по-
ступальні зміни в інституційній 
складовій академічної соціо-
гуманітаристики, непоправних 
втрат зазнав її персональний склад. 
процес виходу із затяжної кризи 
в  кілька десятків років виявив-
ся болісним і тривалим, хоча він 
і не був позбавлений яскра вих ви-
плесків творчих потенцій в усіх со-
ціогуманітарних сферах. 

Валерію Андрійовичу, 
наскільки змінилося 
сучасне призначення історії 
порівняно, наприклад,  
зі згаданим  
«золотим десятиліттям», 
коли розгорнулося 
інституціональне  
творення ВуАн?

якщо порівнювати пізнавальні 
ситуації, котрі розгорталися на по-
чатку хх ст., із нашою сучасністю, 
то, звичайно, віднаходимо чимало 
подібних або схожих тенденцій, 
явищ і  процесів, які нав’язують 
відповідні компаративні запити 
та порівняльні паралелі. 

протягом 1990-2000-х  років 
сформувалася нова конфігурація 
викликів і проблем у сфері істо-
ричної науки. так, з розпадом СрСр 
швидкоплинна криза радянського 
образу минувшини спричинила 
його повний демонтаж. натомість 
гостро постало питання про кон-
струювання національних образів 
і  концепцій української історії. 
повною мірою заявили про себе 
й  актуальні потреби та  вимоги 
легітимації української держави 
у пострадянському просторі. по-
стали зовсім інші образи україн-
ської національної революції 
1648-1676 рр., епохи українсько-
го відродження хІх  ст. , україн-
ської революції 1917-1921  рр. , 
репресій, голоду та голодомору 
20-30-х років. поглибилися наші 
уявлення про часи київської русі 
та великого князівства литовсь-
кого. відкрилися нові можливості 
студіювання в соціальних, еко-
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номічних, культурних, духовних 
військово-політичних сегментах 
і площинах української минувши-
ни. З’являються численні спроби 
новітнього осмислення сучасного 
історичного часу, котрий сприй-
мається вже не як пострадянська 
епоха, а як доба із зовсім іншою 
темпоральністю й соціокультур-
ною конфігурацією.

Змінилися й вимоги до пред-
ставників сучасного цеху істо-
риків . Сьогодні  історик має 
поєднувати фаховість дослід-
ника-аналітика із  досконалими 
методиками архівної та джере-
лознавчої евристики, критики 
й інтерпретації фактографічного 
матеріалу; уособлювати в одній 
іпостасі вченого-концептуаліста, 
здатного до  глибоких культу-
рологічних спостережень і  ши-
роких філософських рефлексій, 
і талановитого популяризатора, 
який може представити, викласти 
академічний доробок в яскраво-
му, самобутньому форматі, спро-
можному заінтригувати, зацікави-
ти читацький загал.

подібні метаморфози докорін-
но змінили й інституційну мережу 
соціогуманітарного знання, ре-
презентованого сьогодні різними 
галузями і напрямами, широким 
інтеграційним контекстом.

прикметною ознакою часу 
є й те, що нині академія повер-
тається обличчям до своєї історії, 
конструкт якої закладається 
на рівнях комунікаційних, інсти-
туційних та дослідницьких прак-
тик, в антропологічних та просо-
пографічних вимірах академізму.

А що особисто  
для Вас означає  
Академія?

на це питання важко дати од-
нозначну та вичерпну відповідь. 
по суті, з академією пов’язане  
все моє творче життя. тут відбу-
лося моє становлення як вченого. 
академія стала простором ре-
алізації моїх наукових задумів, 
збагатила досвідом редакторсь-
кої роботи, відкрила можливості 
спробувати себе в адміністра-
тивній сфері. подарувала друзів, 

колег, однодумців. навчила май-
стерності використовувати ака-
демічний дискурс для апробації 
власних наукових спостережень 
і підходів.

академія для мене – це  на-
самперед люди, які  формують 
академічне середовище. низь-
ко схиляюся перед пам’яттю моїх 
наставників, вчених старшої гене-
рації. уважно слідкую за фаховим 
зростанням тих, хто практично од-
ночасно зі мною торував нелегкий 
шлях у науку, а також своїх учнів, 
кожен із яких нині став яскравою 
творчою індивідуальністю, виявив 
свій неповторний фаховий по-
тенціал. Цікавою для мене є на-
укова молодь, активна, амбітна, 
здатна працювати в нових еври-
стичних можливостях. перекона-
ний – з ними академію чекає ціка-
ве майбутнє. 

Ви народились на початку 
нового року – 1 січня. 
Кажуть, що люди,  
народжені в цей день, 
вирізняються 
принциповістю.  
Чи так це насправді?  
Які якості Ви найбільше  
цінуєте в людях?

принциповість справді є моєю 
характерною рисою. водночас 
сприймаю її як свою перева-
гу, так і свій недолік. вимогливо 
ставлюсь насамперед до себе, 
оточуючих, намагаюсь високо 
тримати творчу планку, надаю пе-
ревагу чіткості і порядку в усьому. 
Ціную  людську відкритість, по-
рядність, відвертість. не поважаю 
тих, хто сповідує подвійні мораль 
та стандарти. найгіршою людсь-
кою якістю вважаю обман, тому 
намагаюся бути чесним перед 
собою, з  колегами, з будь-якою 
людиною, з якою зводить життя. 
Цих якостей, а також нових твор-
чих злетів, реалізації найпо-
таємніших сподівань, покращення 
добробуту бажаю читачам вашого 
видання у новому році!   
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рада Європи
підтримує законопроект Мін’юсту 

Міністр юстиції Павло Петренко та заступник Міністра юстиції Іван Ліщина  
провели зустріч з делегацією Ради Європи. Учасники зустрічі обговорили причини невиконання  
судових рішень, винесених проти держави Україна, питання створення ефективної системи  

виконання рішень судів та наголосили на необхідності якнайшвидшого прийняття  
розробленого Мін’юстом законопроекту, який забезпечує вирішення цих проблем.

павло петренко наголосив, 
що  відповідний проект зако-
ну (№ 8533) вже зареєстровано 
у  верховній раді. документ от-
римав схвалення у профільному 
комітеті й готовий до винесення 
на розгляд депутатів на найближ-
чому сесійному тижні. Законопро-
ект передбачає вдосконалення 
механізму погашення заборгова-
ності держави за рішеннями судів 
та розширює  можливості держав-
ного виконавця з визначення суми 
заборгованості. Це  забезпечить 
передання таких рішень для ви-
плати до державної казначейської 
служби. передбачена компенсація 
за тривале невиконання рішення 
національного суду, запровад-
ження нових строків подачі заяв 
про виконання рішень судів щодо 
держави. Законопроектом удоско-
налено механізм відшкодування 
збитків держбюджету внаслідок 
виконання рішень ЄСпл.

Заступник Міністра юстиції 
Іван ліщина звернув увагу на те, 
що за останні кілька років Міні-
стерство юстиції та український 

уряд змогли забезпечити виплату 
коштів, які було присуджено в рам-
ках звернень громадян до ЄСпл. 
«Це була серйозна проблема, перед 
якою ми постали, коли прийшли 
працювати в уряд. колишня влада 
не виділяла в достатньому обсязі 
кошти на ці потреби, тому накопи-
чилися дуже великі борги, з якими 
ми зараз розбираємося. прийняття 
законопроекту дасть можливість 
уряду проводити цю роботу значно 
ефективніше й оперативніше, вирі-
шити проблему комлексно», – під-
креслив Іван ліщина.

голова офісу ради Європи 
в україні Мортен енберг наголосив 
на повній підтримці розробленого 
законопроекту. «Ми  відчуваємо 
дуже велике натхнення з приводу 
розробки цього законопроекту. 
однак  до ради Європи входять 
48 країн, частина з яких не так оп-
тимістично налаштовані. тому в бе-
резні на черговому засіданні комі-
тету міністрів ради Європи україні 
треба продемонструвати позитив-
ні сигнали. один з них – прийняття 
цього закону. однак цього не до-

статньо – важливо продемонстру-
вати його реальну імплементацію 
та вирішення питання виконання 
рішень не тільки в частині виплат, 
але й в цілому», – зазначив він.

учасники зустрічі також обгово-
рили хід судової реформи, як важ-
ливої складової гарантування вико-
нання судових рішень в країні.

голова департаменту з питань 
виконання рішень Європейського 
суду з прав людини фрідрік Сунд-
берг позитивно оцінив судову ре-
форму, яка нині запроваджується 
в україні, але вказав на те, що про-
блема затягування виконання су-
дових рішень й нині залишається 
актуальною.

павло петренко звернув увагу 
на те, що  повністю реформова-
но лише верховний Суд, куди 
прийшли нові судді. нині робота 
цього суду фактично не  викли-
кає нарікань. найбільш пробле-
мною нині є ланка місцевих судів, 
до  яких в переважній біль-
шості звертаються громадяни.  
процес їх реформування продов-
жується.    

dpcoi.c
om.ua



25

бюлетень міністерства юстиції україни

Мін’юст 
звернувся до ЄСПЛ  
з приводу захоплення росією 

українських військовослужбовців 

«Міністерство юстиції, Міністерство з питань 
окупованих територій та всі інші відомства об’єдна-
ли свої сили для того, щоб надати допомогу нашим 
хлопцям, які є однозначно військовополоненими. 
від імені уряду Мін’юст вже звернувся до Європей-
ського суду з прав людини з вимогою застосувати 
39-те правило та прийняти негайне рішення щодо 
звільнення незаконно захоплених українських гро-
мадян», – зазначив Міністр юстиції. 

уряд україни стверджує, що дії рф очевидним 
чином суперечать нормам гуманітарного права, 
яке регулює поводження з військовополонени-
ми, що в  свою чергу призводить до порушення 
ст. ст. 2, 3 та 5 Європейської конвенції з захисту 
прав людини та основних свобод.

У своєму зверненні Уряд України просить суд зо-
бов’язати Уряд рФ: 

– надати вичерпну інформацію щодо здоров’я 
та умов тримання українських моряків; 

– забезпечити належне лікування пораненим 
морякам;

– негайно повернути в україну поранених мо-
ряків після того, як їхній стан здоров’я дозволить 
транспортування;

– повернути моряків україні, а до того забез-
печити умови тримання, які відповідають нормам 

Намагання Росії застосувати свій кримінальний кодекс до українських вояків  
повністю суперечить здоровому глузду і всім нормам міжнародного права.  

Захоплені країною агресором хлопці є військовополоненими і до них мають застосовуватися  
всі гарантії захисту, які визначені відповідними міжнародними конвенціями.  

Про це заявив Міністр юстиції Павло Петренко. Він повідомив, що Уряд України звернувся  
до Європейського суду з прав людини із заявою про застосування попередніх заходів  

до українських військових моряків, захоплених Російською Федерацією в Керченській протоці.

гуманітарного права, зокрема, у першу чергу, звіль-
нити їх з пенітенціарних закладів, в  яких вони,  
вочевидь, наразі утримуються.    
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Співпраця
Координаційного 
центру і ради Європи 
у протидії 
домашньому 
насильству 

«Щодня в усьому світі від 
рук близьких та родичів гине 
137 жінок. понад половину вби-
тих жінок стали жертвами членів 
своєї сім’ї чи партнерів. Ці шоку-
ючі дані оон, на жаль, торкають-
ся і україни. наша спільна мета – 
зробити так, щоб жінки відчували 
себе захищеними, були впевнені, 
що отримають допомогу в разі по-
рушення їхніх прав», – зазначив 
директор координаційного цен-
тру з надання правової допомоги 
олексій Бонюк.

Співпраця відбуватиметься 
за двома основними напрямами. 
перший – це правопросвітництво. 
для жінок, дітей, працівників освіти 
та медичних закладів тощо будуть 
проведені тематичні заходи, надру-
ковані інформаційні матеріали.

проблема домашнього та ген-
дерно обумовленого насильства 

Координаційний центр з надання правової допомоги 
співпрацюватиме з Радою Європи у межах проекту 
«Стамбульська конвенція: інструмент для посилення  
боротьби з насильством стосовно жінок».  
Офіційне відкриття проекту відбулося 29 листопада.

є досить гострою для нашого су-
спільства. однак рівень обізна-
ності людей про свої права все 
ще залишається низьким. протя-
гом цього року майже 800 осіб 
звернулися до системи Бпд за 
консультаціями щодо правових 
інструментів протидії домашньо-
му та гендерно обумовленому 
насильству. Ще 206 осіб написа-
ли заяви на отримання безоплат-
ної вторинної правової допомоги 
у зв’язку з домашній насильством.

Інший важливий напрям спів-
праці – підвищення кваліфікації 
працівників системи з надання 
правової допомоги, а також ад-
вокатів, які співпрацюють із си-
стемою Бпд. Зокрема, прово-
дитимуться тренінги з розвитку 
soft-skills, необхідних для робо-
ти з цими категоріями населен-
ня. а також тренінги hard-skills, 

під час яких адвокати системи 
Бпд покращуватимуть свої знан-
ня щодо практики застосування 
Стамбульської конвенції, рішень 
Європейського суду з прав люди-
ни та іншого зарубіжного досвіду 
у цій сфері.

довідково. Стамбульська кон-
венція – міжнародна угода  ради 
Європи щодо насильства проти 
жінок та домашнього насильства, 
що стала відкрита для підписів 
11 травня 2011 року у Стамбулі 
(туреччина). україна приєднала-
ся до цієї угоди вже у листопаді 
того ж року. хоча конвенція ще 
й досі очікує ратифікації верхов-
ною радою, окремі її положення 
імплементуються новітнім націо-
нальним законодавством, зокрема 
Законом «про запобігання та про-
тидію домашньому насильству» 
від 7 грудня 2017 року.    

сучасна юстиція україни        міжнародне співробітництво
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З метою належної організації роботи потрібно впроваджувати  
різноманітні форми правоосвітніх заходів, такі, як: семінари, лекції, дебати, диспути,  

круглі столи, брейн-ринги, «мозкові штурми», флешмоби.

удосконалення 
проведення 

правоосвітніх заходів

незалежна юридична консультація

основними формами проведення семінару є: розгорнута бесіда за складеним та доведеним до слу-
хачів планом; невеликі доповіді слухачів з наступним їх обговоренням також за планом, раніше виданим 
учасникам семінару. 

правила проведення семінарських занять:
1) визначення форми проведення заняття;
– вільної форми у вигляді бесіди або виступів студентів, без попереднього розподілу тематики;
– обговорення питань, визначених темою та планом заняття;
–  індивідуальне завдання, при якому заздалегідь з числа студентів призначаються доповідачі і спів-

доповідачі, представляючи на обговорення свої індивідуальні завдання;
– письмові відповіді студентів; 
– змішаної форми (комбінований семінар) тощо;
2)  чіткого планування роботи семінару – його тематики, змісту, методу проведення, враховуючи,  

що необхідно оцінити роботу кожного студента;
3)  підготовки питань. питання повинні не стільки контролювати знання студентів, скільки активізувати 

їх думку, давати напрям дискусії.

 Семінари мають цільове призначення щодо поглиблення і закріплення знань, які отримані на лекціях,  
 на інших видах занять також, у процесі самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.  

В. М. Сем’янів
провідний спеціаліст відділу  
систематизації законодавства,  
правової роботи та правової освіти  
Управління реєстрації нормативно- 
правових актів, правової роботи  
та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції в Івано-Франківській області
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 Лекція – форма організації навчання через те, що вона не повторює підручник, а доповнює його  
 останніми даними науки, іноді ще неопублікованими, але вже відомими лектору, фактами з життя,    
 особистим розумінням і відношенням до матеріалу, що викладається. В лекції наука оживає,    
 слухачам доноситься в емоційному, доступному, цікавому і зрозумілому вигляді.  

види проведення лекцій:
проблемна лекція – один з методів розвитку самостійного мислення. постановкою проблем, проблем-

них питань або проблемних ситуацій метою цієї лекції є створити певні умови для розумової діяльності 
слухачів, для вирішення пізнавальної суперечності. 

лекція-конференція проводиться за схемою наукових конференцій. вона складається, щоб висвітлити 
певну проблему. Цей вид лекцій значно підвищує роль самопідготовки доповідача. 

лекція-бесіда – окрім питань слухачів, вона допускає викладення ними своєї точки зору з того чи ін-
шого питання. Мета даної лекції полягає в обміні думками для бесіди. 

лекція-візуалізація – це передача усної інформації (слайди, плівки, планшети, креслення, малюнки, 
схеми і т. д.). тобто для такого виду лекції характерне використання «опорних сигналів», коли інформація 
подається у вигляді певних символів, знаків. 

лекція-екскурсія – проводиться не у звичній для всіх аудиторії. Метою цієї лекції є сама обстановка, 
яку неможливо відтворити в умовах навчального закладу. 

 дебати – змагання між кількома командами, спеціально організований публічний обмін думками  
 між двома сторонами з актуальної теми. Цей різновид публічної дискусії учасники дебатів спрямовують 
 на переконання в своїй правоті третьої сторони, а не одне одного.

основні умови: 
–  кожна команда повинна ретельно готувати свої аргументи: вирішити, які пункти, підтверджені дже-

релами та документами, висувають виступаючі, бути готовими до аргументів супротивників;
– учасники дебатів виступають послідовно;
–  перемога надається команді, яка більш ефективно й аргументовано довела свої позиції і спростувала 

протилежні.
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  Круглий стіл.  

форма публічного обговорення тих чи інших питань, якій притаманні певний порядок і черговість 
висловлювань його учасників, а також рівні права і позиції всіх присутніх. проводять круглі столи:  
коли назріває певна проблема, що потребує обговорення, обговорення існуючих ідей, щоб підбити під-
сумки з певного питання або після проведення певного заходу. у визначенні наголошується, що всі учас-
ники мають рівні права й позиції. За круглим столом немає керівників і підлеглих, лекторів і слухачів.  
всіх присутніх вважають експертами з проблеми, яку обговорюють. Зазвичай участь у круглих столах беруть 
особи, які ознайомлені з проблемою, або ті особи, яких стосується ця проблема.

 Брейн-ринг – це інтелектуальна гра між двома  
 та більше командами, де гравці одночасно  
 відповідають на одне і те ж питання, причому  
 правильно.  В ідповівши,  перший позбавляє  
 суперника можливості відповісти на це ж  
 питання, заробляючи очки своїй команді. 

Задача гравців  – дати правильну відповідь 
на запитання, поставлене ведучим, раніше, ніж ко-
манда суперників. при виконанні цих умов команда 
отримує одне очко. час на розміркування не більше 
60 секунд. 

«мозковий штурм». Метод колективного об-
говорення, пошуку рішень у процесі спільного ви-
словлення думок. Цей принцип дає можливість за ко-
роткий час висловитись великій кількості слухачів,  
що є основною умовою прийняття розумного рі-
шення. Мета «мозкового штурму» – знайти найбіль-
шу кількість варіантів виконання завдання.

 Флешмоб. Спланована масова акція, зазвичай організована через Інтернет або інші сучасні засоби  
 комунікації, у якій бере участь велика кількість людей, які збираються у громадському місці,  
 протягом декількох хвилин виконують заздалегідь оговорені дії.

правила проведення флешмобу:

–  спонтанне дійство. Заборона збиратися або привертати увагу на місці до акції, одночасний початок 
і закінчення акції її учасниками; 

– дотримання правил флешмобу;
–  одне з основних правил – не викликати агресивної реакції, а також не порушувати законів і мораль-

них засад.  

Органи юстиції є одним із реалізаторів державної політики  
щодо підвищення правосвідомості й обізнаності громадян,  

тому ними постійно вдосконалюється робота щодо проведення  
правоосвітніх заходів, метою яких є підвищення правової культури  

громадян у різних сферах життя.  
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думки експертів з права           теорія та історія держави і права

ЮрИдИЧнА ТеХнІКА 
ПрИрОдООХОрОннИХ нОрМ  

«руСьКОЇ ПрАВдИ» 

удк 340.1

О. В. Патлачук  
кандидат юридичних наук,  
викладач краматорського  
економіко-гуманітарного інституту

актуальність теми досліджен-
ня обумовлена трьома причинами. 
по-перше, неефективністю діючого 
в україни природоохоронного зако-
нодавства, яке не може ефективно 
захистити природні ресурси украї-
ни від їх неконтрольованого вико-
ристання та порушення норм і пра-
вил у цій сфері. по-друге, одним 
із  найважливіших інструментів 
удосконалення законодавства є за-
безпечення належного рівня юри-
дичної техніки, що сприяє ефектив-
ній підготовці і реалізації законів, 
зумовлює інтерпретацію їх змісту 
та створює основу для прийняття 
підзаконних актів. по-третє, юри-
дична техніка нормативних актів 
київського русі є малодослідженою 
темою, тому розгляд її особливо-
стей є однією з важливих завдань 
юридичної науки.

Юридична техніка як науковий 
напрямок у своєму розвитку про-
йшла декілька стадій: зародження, 
становлення та формування. З цієї 
причини доцільно розглянути 
юридичну техніку природоохорон-

них норм давніх пам’яток права, 
які дійшли до наших часів. про-
веденню такого дослідження має 
сприяти використання методики 
кількісних показників, яка надасть 
можливість перейти від описових 
характеристик нормативних актів 
до їх кількісної оцінки. 

аналіз публікацій показує, що 
наявну літературу доцільно поді-
лити на дві групи. до першої групи 
належать роботи загальнотеоре-
тичного спрямування, наприклад, 
І. д. Шутака, І. І. оніщука, в. М. косо-
вича, н. в. артикуци, в. М. Барано-
ва, С. в. Бобровник, І. о. Билі-Саба-
даш, у яких розглядаються питання 
юридичної техніки, її методів, спо-
собів та правил підготовки норма-
тивно-правових актів. друга група 
складається з робіт спеціального 
характеру, у яких досліджуються 
різні аспекти юридичної техніки 
давніх пам’яток права, до яких 
входять  праці л. т.  Білецького, 
М. л. давидової, о. М. краснова, 
о.  М.  копиленка, Б.  в.  кіндюка, 
а. о. Золоторьової. особливої уваги 

заслуговує монографія ж. о. дзей-
ко «Законодавча техніка в україні: 
історико-теоретичне досліджен-
ня» (2007  р.), у  якій розглянуто 
законодавчу техніку, структуру 
«руської правди», послідовність та 
системність викладення матеріалу. 
до робіт, присвячених цій тема-
тиці, необхідно віднести працю 
в. С. павлова, у якій хронологічно 
викладено історію формування та 
розвитку юридичної техніки часів 
давньоруської держави [1]. пи-
тання юридичної техніки природо-
охоронних норм «руської правди» 
є  своєрідною «білою плямою» 
у юриспруденції і тому потребує 
детального дослідження.

Метою роботи є дослідження 
юридичної техніки природоохо-
ронних норм «руської правди» 
з використанням методики розра-
хунку кількісних показників.

викладення матеріалу до-
слідження необхідно розпоча-
ти з  того, що перші нормативні 
акти київської русі були складені 
в усній формі, до них відноситься 
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«Закон руський». пізніше він був 
трансформований та  набув пи-
семну форму у вигляді збірника 
давньоруського права – «руської 
правди», яка є видатною пам’яткою 
права, що дійшла до наших часів 
з хІ ст. Її текст був знайдений ві-
домим істориком, політичним дія-
чем, генерал-губернатором астра-
ханської губернії в. М. татишевим 
(1686-1750) і опублікований істо-
риком, членом Імператорської 
академії наук проф. а. л. Шлеце-
ром (1735-1809). «руська правда» 
складається з двох частин – корот-
кої та поширеної (чи просторової) 
редакцій. автором першої з них, 
на думку Б. д. грекова, є ярослав 
Мудрий, який у 1016 р. «дарував» 
її текст новгородцям [2, с. 6]. поши-
рена редакція була складена сина-
ми князя на їх з’їзді у вишгороді, 
що відображається у назві доку-
мента – «правда ярославичів». 
при проведенні цього досліджен-
ня використовувався текст давньої 
пам’ятки, опублікований у роботі 
Б.  д.  грекова «правда руська», 
де коротка редакція викладена 
за академічним списком, а поши-
рена – за троїцьким списком [2].

як зазначає М.  л. давидо-
ва, юридична техніка виникла 
разом із  правом у  процесі ро-
звитку та  удосконалення права 
і  є, здебільшого, процесом удо-
сконалення юридичної техніки [3, 
с. 47].  виходячи з цього, вивчення 
змісту, структури, побудови «русь-
кої правди» є важливим напрям-
ком процесу дослідження наступ-
ності у праві та правових традицій 
право вого розвитку.

Цілком зрозуміло, що автори 
давньої пам’ятки використовували 
різні, досить примітивні прийоми 
юридичної техніки. донині оста-
точно не вирішено питання про 
походження «руської правди». 
так, на думку ж. о. дзейко, дослід-
ники розділилися на дві групи. 
одна  група дослідників вважає 
її актом законодавчої діяльності 
великих князів київських, у якому 

було зафіксовано юридичні норми, 
що застосовувалися на практи-
ці. друга група  звертає увагу 
на приватний характер «руської 
правди», у якій знайшли відобра-
ження судові рішення з конкрет-
них справ, до яких було додано 
князівські устави та правові звичаї 
[4, c. 54]. не зважаючи на наявність 
таких поглядів, «руська правда» – 
це  єдиний документ, видатна 
пам’ятка права, де були застосо-
вані відомі на той період правила 
юридичної техніки.  

при розгляді юридичної тех-
ніки «руської правди» дослідники 
звертають увагу на те, що до її змі-
сту постійно вносилися доповнен-
ня, які складалися князями з метою 
вирішення конкретних питань. 
так, на думку видатного українсь-
кого дослідника л. т. Білецького, 
текст її частини, що приписуєть-
ся володимиру Мономаху, був 
пов’язаний з повстанням у києві 
у 1113 р. народу проти лихварів 
(ростовщиків), які обкладали народ 
непомірно високими процентами 
для сплати. необхідно зазначити, 
що проф. л. т. Білецький відносить-
ся до науковців, які незаслужено 
забуті сучасниками, хоча він зай-
мав посаду першого президента 
української вільної академії наук 
у  канаді. Інтерес викликає той 
факт, що його праця, присвячена 
«руській правді», була підготов-
лена на правничому факультеті 
вільного українського універси-
тету у падебаді (чехословаччина), 
а її рецензентом у 1933 р. висту-
пив відомий український юрист, 
проф. Станіслав дністрянський 

при проведенні цієї роботи ви-
користовувалася методика, запро-
понована І. д. Шутаком, яка перед-
бачає такі вимоги: 1) відповідність 
змісту та назві нормативно-пра-
вового акта; 2) логічна послідов-
ність; 3) системність; 4) кількісні 
показники; 5) точність приписів; 
6) легітимність прийняття норма-
тивно-правового акта; 7) справед-
ливість; 8) мова і доступність [5]. 

І. відповідність змісту та назви 
нормативно-правового акта. 
такий підхід складно використову-
вати у дослідженні назви давньої 
пам’ятки, адже «руська правда» 
є загальним збірником положень, 
пов’язаних з кримінальним, адмі-
ністративним, сімейним, трудовим, 
податковим, природоохоронним 
правом, який діяв на території 
київської русі. однак її назва є ві-
дображенням традиції іменуван-
ня найдавніших пам’яток права, 
які дійшли до нас у вигляді «Саліч-
ної правди», «польської правди», 
«варварських правд» з раннього 
Середньовіччя. необхідно зазна-
чити, що під терміном «правда» 
розумілися не тільки законодавчі 
акти, наприклад, договір Смо-
ленська з ригою та готським бе-
регом 1229 р. також називається 
«правдою».

ІІ. логічність викладення ма-
теріалу як вимога юридичної тех-
ніки не була дотримана автора-
ми давнього документа. доказом 
цього положення є та обстави-
на, що статті редакції «короткої 
правди», пов’язані з природними 
об’єктами, розташовані у різних 
її  частинах. наприклад, ст.  32, 
яка встановлює відповідальність 
за підпал бортного дерева, розмі-
щена поряд із статтями, які вста-
новлюють відповідальність за 
крадіжку коней, волів та іншого 
майна. причиною такого підходу 
є розуміння тварин, птахів, дерев, 
бджіл тощо як  різних об’єктів 
власності. тому відповідальність 
за  їх пошкодження знайшла ві-
дображення у різних статтях ко-
роткої редакції, які розташовані 
поряд з положеннями, що встанов-
люють відповідальність за крадіж-
ку човна, овець, свиней, коней 
тощо. тому ст. 37, яка встановлює 
відповідальність за крадіжку мис-
ливських птахів (яструбів, соколів) 
та мисливських собак, автори 
пам’ятки розмістили разом із ст. 38, 
де мова йде про відповідальність 
крадія, порядок його передачі 
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«на  княжий двір», тобто на суд 
правителя чи намісника. 

аналогічним чином порушена 
логіка викладення матеріалу у по-
ширеній редакції, оскільки ст. 69, 
яка встановлює відповідальність 
за  крадіжку бобрів, розміщена 
поряд із ст. ст. 67-68, які регламен-
тують відповідальність за нане-
сення тілесних ушкоджень – ви-
ривання бороди та вибиття зубів. 
детальний аналіз змісту пошире-
ної редакції показує, що вимога 
логічності частково дотримана 
при викладенні ст. ст. 75-76, які ре-
гламентують відповідальність 
за  знищення бортного дерева, 
нанесення шкоди іншим деревам, 
а також за крадіжку бджіл, меду та 
вулика. потім у документі слідують 
норми, пов’язані з відповідаль-
ністю за нанесення пошкоджень 
смерду, крадіжку човнів, стругів,  
після  яких наступні положення 
знову пов’язані з охороною при-
родних об’єктів.  

ІІІ. Системність викладення ма-
теріалу передбачає впорядковане 
подання правових норм, які вхо-
дять у законодавчий акт та  ре-
гулюють правовідносини, близькі 
за змістом. давня пам’ятка права 
мала дворівневу структуру (закон/
статті) та складалася із вступу 
і двох частин – «короткої правди» 
та «поширеної правди». 

вступна частина відігравала 
роль своєрідної преамбули, яка мі-
стила інформацію стосовно появи 
«руської правди» та подій, які пе-
редували підготовці і передачі нов-
городцям її тексту. вимога систем-
ності частково реалізована у змісті 
«руської правди», тому  що  по-
ширена редакція перераховує  
природні об’єкти, розмір штрафів 
відшкодування за  пошкоджен-
ня чи знищення яких поступово 
зменшується. так,  чотири стат-
ті – 69, 71, 72, 73, встановлюють 
розмір санкції у 12 гр. за крадіжку 
бобра, знищення бортного дерева, 
дуба і так званої «межи бортної», 
яка розглядається як група борт-

них дерев, з яких можна зібра-
ти мед.  Інша  санкція розміром 
у 3 гр. передбачена ст. ст. 75, 76, 80, 
які встановлюють відповідальність 
за нанесення пошкоджень бортно-
му дереву, крадіжку з нього бджіл, 
а  також за знищення пристосу-
вань для ловлі птахів і  тварин. 
Цю вимогу неможливо дослідити 
у змісті короткої редакції, виходя-
чи з критерію розміру покарання.  
так, ст. 32 встановлює відповідаль-
ність за знищення княжої борті 
розміром 3 гр., при цьому наступна 
ст. 34 за знищення межових дерев 
встановлює більш високе покаран-
ня – 12 гр., у ст. 37 за крадіжку яс-
трубів, мисливських собак розмір 
штрафу дорівнює 3 гр.  

таким чином, необхідно заува-
жити, що у «руській правді» відо-
бражена тенденція уніфікації по-
карань за злочини проти природи 
у вигляді двох найбільш часто ви-
користовуваних санкцій розміром 
у 12 та 3 гр. подібний висновок 
був зроблений Ю. в. остапенком, 
який досліджував штрафні санкції 
за злочини проти життя, здоров’я 
особи, за нанесення образи, тілес-
них ушкоджень [6, с. 7].

принцип системності частко-
во знайшов відображення при 
формулюванні природоохорон-
них статей щодо складів злочинів 
проти природних об’єктів, які роз-
глядалися як об’єкти власності.  
наприклад, ст.  69 встановлюва-
ла відповідальність за крадіж-
ку бобра, ст.  71 – за  розоріння 
бортних дерев, тобто крадіжку 
меду, ст.  ст. 75-76 – за крадіжку 
меду та бджіл, ст. 81 – за крадіжку  
яструбів, соколів, голубів, курей, 
лебедів, журавлів.

IV. кількісні показники вклю-
чають розрахунки обсягу знаків 
природоохоронних норм у корот-
кій та поширеній редакціях «русь-
кої правди». так, загальний обсяг 
матеріалу складає 24  174  зн. , 
з  них коротка редакція налі-
чує 5 100 зн., чи 21,1%, а «прав-
да ярославичів» – 19 074  зн. , 

чи 78,9% (табл. 1). кількість статей 
редакції «короткої правди» стано-
вить 43 (за академічним списком), 
а «поширеної» – 121 (за троїцьким 
списком). 

З метою проведення розра-
хунків співвідношення кількості 
знаків між загальними та природо-
охоронними нормами, результати 
переведено у відносні величини. 
Згідно з отриманими результатами, 
у короткій редакції кількість знаків 
природоохоронних норм налічує 
271 зн., у поширеній – 138 зн., але 
у відносних величинах їх значен-
ня майже збігаються між собою, 
відповідно 5,3% та 5,4% (табл. 1). 
отже, природоохоронні норми мі-
стять дві редакції пам’ятки. 

V. важливою вимогою юри-
дичної техніки є точність законо-
давчих приписів, які визначають 
чіткі правила та відповідальність 
за їх невиконання. так, досліджую-
чи природоохоронні статті корот-
кої редакції, необхідно звернути 
увагу на наявність чітко визначе-
них санкцій відповідних статей. 
наприклад, ст.  32 встановлюва-
ла відповідальність за знищення 
бортного дерева шляхом підпалу 
або рубки штраф у розмірі 3 гр. , 
ст. 36 встановлювала чітку вартість 
голубів, качок, гусей, лебедів, жу-
равлів, яку мав сплатити злов-
мисник за їх крадіжку. необхідно 
зазначити, що у деяких статтях 
«руської правди» встановлювали-
ся як види покарань штрафи чи 
продажі, які йшли на користь князя, 
та відшкодування вартості дерев, 
птахів, що йшло на користь їх влас-
ника. прикладом такого підходу 
є  зміст ст. 36 короткої редакції, 
згідно з якою власникові лебедя, 
журавля необхідно відшкодувати 
їх вартість у 30 резан, і одночас-
но з цим, заплатити князю штраф 
розміром 60 резан. 

аналогічним чином у  змісті 
поширеної редакції також вста-
новлюються розміри покарань, 
наприклад, ст.  69 визначає від-
повідальність за крадіжку бобра, 
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що вважався княжою власністю, 
вартість його було визначено 
у 12 гр. одночасно з цим, у деяких 
випадках штрафні санкції встанов-
люються не на користь власника 
природного об’єкта, а також на ко-
ристь князя. 

VI. важливою вимогою юри-
дичної техніки є легітимність 
прийняття нормативно-правово-
го акта. так, згідно зі звичаєвим 
правом, княжі розпорядження 
мали законну силу та підлягали 
виконанню. наприклад, п. п. то-
лочко зазначає, що коротка редак-
ція приймалася князем яросла-
вом Мудрим у період заворушень 
у  м.  києві і  слугувала засобом 
встановлення порядку в державі 
[7]. Б. д. греков вказує, що поши-
рена редакція приймалася після 
двох з’їздів дітей князя ярослава 
за участю князів чернігівських, 
рішення яких також були норма-
тивно-правовими актами, обов’яз-
ковими для виконання [2]. 

у той історичний період до 
князівських функцій належало 
видання законів, відносини з ін-
шими державами, утримання вій-
ська, призначення командирів 
підрозділів, призначення посад-
ників, намісників, тіунів та усіх 
інших посадових осіб. як вказує 
М.  С.  грушевський, відомі зако-
ни, видані Ізяславом, Святосла-
вом, всеволодом за участю «своїх 
мужей», а також закони володими-
ра Мономаха, у яких визначалися 
покарання за злочини та встанов-
лювалися розміри податків та за-
робітна платня окремим робітни-
кам [8, с. 320].   

при розгляді природоохорон-
них норм «руської правди» чітко 
прослідковується об’єктний підхід 
до встановлення покарань за пра-
вопорушення у цій сфері. так, у по-
ширеній редакції ст. ст. 69-70 пов’я-
зані з охороною бобрів, ст. ст. 71, 
72 – з охороною бджіл, ст. 73 – ре-
гламентує відповідальність за зни-
щення чи пошкодження дубів, 
ст. ст. 80, 81 – за крадіжку чи псу-

вання мисливських засобів для 
ловлі птахів.

VІ. Справедливість як вимо-
га юридичної техніки має дуже 
складний характер, оскільки 
не може вимірюватися об’єктив-
ною формою, а  лише нормами 
та практикою. З’ясування змісту 
цієї категорії можна дослідити на 
прикладі норм звичаєвого права, 
які систематизовані у  «руській 
правді» та пов’язані з моральни-
ми нормами, діючими у суспіль-
стві. особливістю світогляду насе-
лення київської русі є, на думку 
С. М. черних, відсутність різниці 
між категоріями правди та спра-
ведливості, що знайшло відобра-
ження у примітивному характері 
правових норм [9, с. 45]. доказом 
цього положення є та обстави-
на, що норми «руської правди» 
у  багатьох випадках приймали-
ся в умовах протистояння влади 
та народу у формі народних бунтів 
і заворушень. так, правда яросла-
вичів приймалася після повстання 
киян проти феодального гніту, при-
душеного Ізяславом ярославичем, 
який стратив 70 людей [10]. 

при розгляді категорії спра-
ведливості стосовно охорони 
природних об’єктів необхідно 
звернути увагу на наявність різ-
ниці між ієрархічним положенням 
власників цих об’єктів. наприклад, 
ст. 32 короткої редакції встанов-
лює відповідальність за знищення 
чи пошкодження княжого бортно-
го дерева, його підпалу та встанов-
лює штраф у 3 гр. у змісті пошире-
ної редакції в аналогічних статтях 
не вказується, кому належить бор-
тне дерево, за пошкодження 
чи знищення якого встановлюється 
покарання, тобто власником цього 
об’єкта могла бути будь-яка особа. 
З цього можна зробити висновок, 
що коротка редакція була спря-
мована на захист княжого майна, 
до  якого входило також майно, 
що належало княжим намісникам, 
тисяцьким та іншим представни-
кам державної влади. 

прийняття поширеної редакції 
відбувалося в інших суспільно- 
політичних умовах – появи знач-
ної за розміром держави та появи 
значного прошарку привілей-
ованого класу, який складався 
з бояр, верхівки дружини та ве-
ликих землевласників. на думку 
п. п. толочка, такий підхід пов’я-
заний з  основним завданням 
«руської правди»  – охороною 
власності та інтересів феодально-
го господарства, розвиток якого 
залежав від забезпечення влас-
ників тягловою силою і реманен-
том. доказом цього положення 
є розмір штрафу, який необхідно 
було сплатити за крадіжку бобра, 
що вважався княжою власністю, 
у  12  гр. та  дорівнював, згідно 
з в. М. лєшковим, вартості 6 корів 
чи 4 коней, чи 40 овець. таке по-
карання було дуже тяжким для на-
селення, оскільки результатом 
сплати цієї суми було абсолютне 
зубожіння винуватого [11]. 

VIII. однією з вимог юридич-
ної техніки є мова та доступність 
закону для населення, придат-
ність до застосування. З цієї точки 
зору розгляд змісту «руської 
правди» демонструє дуже про-
сту форму викладення матеріалу. 
наприклад, ст. 81 встановлює від-
повідальність за крадіжку засобів 
для ловлі мисливських птахів, але 
не визначає їх кількість, стан птаха, 
наявність знищень чи пошкоджень 
цих засобів. розглядаючи фонетич-
ну та лексичну специфіку «руської 
правди», л. т. Білецький довів від-
повідність мови «руської правди» 
київському варіанту староукраїн-
ської мови [10]. 

як правило, у статтях дав-
ньої пам’ятки відсутня гіпотеза, 
містяться диспозиція та санкція. 
при  розгляді санкцій «руської 
правди» необхідно мати на увазі, 
що основними грошовими одини-
цями у київській русі були гривні, 
резани та ногати, співвідношення 
між якими, згідно з в. М. лєшковим, 
становили такі значення: 1 гр. = 20 
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ногатам чи 50 кунам [11]. незва-
жаючи на те, що в «руській прав-
ді» встановлювалися покарання, 
які обчислювалися грошима, у ба-
гатьох випадках використовува-
лися хутра білок, куниць, а також 
домашні тварини. 

доступність закону перед-
бачає його належне опубліку-
вання та доступність розумін-
ня широкому загалу населення.  
Цілком зрозуміло, що у той істо-
ричний період населення було 
неписемним, тому ознайомлення 
із законами мало, висловлюючись 
сучасною мовою, опосередкова-
ний характер. Ця вимога перед-
бачає можливість доведення до 
населення змісту законодавчого 
акта. у тодішні часи це відбувало-
ся на підставі давніх звичаїв, які 
були успадковані, а також під час 

проведення княжих судів у формі 
«полюддя». на практиці це озна-
чало збір населення для  спла-
ти данини, під час якого князь 
чи намісник виконували суддівсь-
кі функції, а люди, які збирали-
ся навколо цього місця, слухали 
та ознайомлювалися з княжими 
вироками. 

За результатами проведено-
го дослідження можна зроби-
ти такі висновки. І.  Юридична 
техніка «руської правди» мала 
примітивний характер. на її при-
кладі можна дослідити процес 
зародження та становлення при-
родоохоронних юридичних норм, 
які  пізніше трансформувалися 
в окрему галузь права. ІІ. дове-
дено, що  сьогоднішні вимоги 
юридичної техніки – системність, 
логічність, відповідність змісту 

та назві нормативно-право вого 
акта, точність приписів тощо, 
лише частково знайшли відо-
браження у  природоохоронних 
нормах «руської правди». авто-
ри документа використовували 
у  природоохоронній сфері дві 
чітко визначені градації штраф-
них санкцій – 12 та 3 гр., які були 
у той історичний період значною 
сумою. ІІІ. проведені розрахун-
ки показали, що обсяг матеріалу 
короткої редакції складає 21 %, 
поширеної – 79 % від загального 
обсягу пам’ятки. природоохорон-
ні норми містилися в обох части-
нах «руської правди» та складали 
приблизно однаковий обсяг – 5% 
і 5,4%. елементами охорони були 
бобри, дуби, окремі дерева, птахи, 
бджоли, які розглядалися як об’єк-
ти власності.   

Кількісні показники «руської правди»

«руська правда» коротка редакція поширена редакція

Загальна 
кіл-сть зн.

кіл-сть зн.  
природоохор. 

норм
% Загальна 

кіл-сть зн.

кіл-сть зн.  
природоохор. 

норм
% Загальна 

кіл-сть зн.

кіл-сть зн.  
природоохор. 

норм
%

24 174 1309 5,3 5100 271 5,3 19 074 1039 5,4

Табл. 1. 
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ПрАВОВІ ЗАСАдИ
КАПерСьКОЇ ПОЛІТИКИ  

БрИТАнСьКОЇ ОСТ-ІндСьКОЇ КОМПАнІЇ  
(XVII – перша пол. ХІХ ст.)

удк 321

Сучасні всесвітньо-історичні 
процеси, які відзначені боротьбою 
між глобалізмом і антиглобаліз-
мом, супроводжуються спробами 
модернізації історичного процесу 
на тих засадах, що були притаман-
ні ранньому капіталізму. вирішен-
ня цієї проблеми має спиратися 
на використання національних 
здобутків державотворення, що 
визначили розвиток передових 
країн, таких, як великобританія, 
адже саме вона спричинила гео-
політичні зрушення всесвітнього 
характеру, утворивши свої колонії 
по всій Землі.

у XVI ст. для подальшого посту-
пального руху людства історич-
но назріла необхідність у пере-
ході від сільськогосподарського 
та ремісничого виробництва до 
промислового. Це, в свою чергу, 
вимагало формування націо-
нальних держав і чіткого визна-

чення їхніх кордонів як на суші, 
так і на морі. при таких змінах зов-
нішня торгівля, зокрема – морська, 
мала бути захищеною державами, 
зацікавленими в її  стабільності 
і розвитку. разом з тим зростання 
зовнішньої торгівлі та збільшення 
кількості торгових суден немину-
че активізувало діяльність піратів. 
однак боротьба проти актів пірат-
ства в  Світовому океані протя-
гом тривалого часу була не дуже 
успішною, адже жодна з морських 
держав не була спроможна утво-
рити великий військово-морський 
флот. За  таких умов необхідно 
було долучити до захисту світо-
вої торгівлі напівпіратів-каперів, 
які діяли на підставі права ре-
пресалій, отримавши ліцензії на 
відплату ворогам своєї держави 
від власних урядів. Саме капери 
проклали новонародженій бур-
жуазії шляхи до колоній, де були 

зосереджені джерела первісного 
нагромадження капіталу.

вочевидь, що найбільш успіш-
но капери діяли тоді, коли вони 
укладали цивільно-правові угоди 
з  великими комерційними під-
приємствами, такими, як  Бри-
танська ост-Індська компанія. 
вона була знаряддям зовнішньої 
політики Британської імперії. 
Ця компанія була головним ко-
мерційним підприємством ан-
глійської буржуазії часів раннього 
капіталізму. Саме вона завоювала 
безмежні простори південно-
азійського субконтиненту своєю 
приватною армією і  встанови-
ла власне панування на океан-
ському просторі, використавши 
для  цього власний приватний 
флот. так, метою цього доробку 
став аналіз загального і особли-
вого в каперській політиці Бри-
танської ост-Індської компанії.

В. М. Малишко 
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри європейського  
та міжнародного права дніпровського 
національного університету ім. олеся гончара
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в історико-правовій літературі 
завжди велика увага приділяла-
ся державно-правовій політиці 
Британської імперії з  моменту 
її  виникнення. при тому одним 
з відповідних сюжетів був аналіз 
каперської політики. на  жаль, 
в основному дослідники пробле-
ми зосереджувалися на вивченні 
каперської політики вест-Індської 
компанії, яка оперувала в атланти-
ці. І лише поодинокі дослідження 
присвячені боротьбі ост-Індсь-
кої компанії за панування в  Ін-
дійському океані. Можна назвати 
лише декілька досліджень англій-
ців та американців щодо цього. 
ними є праці л. Барнета, г. Боуена, 
дж. Макаліра і р. Бліта, е. котто-
на, дж. кея, М. лінкольна, ч. р. лоу 
і М. хелсдона.

названим вище працям при-
таманний загальний п ідх ід 
до аналізу каперської політики, 
і лише праця дж. ріджа («ті, хто 
протистоять компанії:  аналіз 
історії Британської «Шанованої» 
ост-Індської компанії та пірат-
ства в просторі Індійського оке-
ану у  1680-1760  роках», 2017) 
є власне спеціальним досліджен-
ням на здобуття університетського 
ступеня магістра з історії держави 
і права. І це стимулює проведення 
нових розвідок з цієї проблеми.

очевидно, перші колоніальні 
підприємства європейської бур-
жуазії виступали у формі морсь-
кого розбою, який контролювався 
урядами Іспанії, португалії, фран-
ції, нідерландів і великобританії. 
Цей рух спрямовували монопольні 
торгові компанії морських держав, 
які висували нові форми і методи 
колоніальної політики, відмінні від 
тих, що були характерні для спора-
дичного утворення колоній у добу 
феодалізму. основне в цих методах 
полягало у тім, що політична влада 
країн, які переживали розквіт ка-
піталістичного господарського 
укладу, не брала безпосередньої 
участі в захопленні і експлуатації 
колоній. державна  феодально- 

бюрократична машина, яка вика-
чувала з колоній кошти для скарб-
ниць європейських монархів, була 
замінена приватними особами, 
пайовиками комерційних корпо-
рацій, що організували грабунок 
колоній в інтересах власного зба-
гачення [1, розд. IІ, с. 45-48]. тому 
британські носії буржуазних від-
носин на межі XVI-XVII ст. розпо-
чали процес захоплення Індії, 
якій  судилося стати «перлиною 
в короні» Британської імперії.

колонізаторам належало впо-
рядкувати експлуатацію природ-
них і людських ресурсів Індії, оп-
тимізувати торгові шляхи і ринки 
збуту, позбутися від експропрійо-
ваних англійських селян і реміс-
ників, переміщуючи їх в колонії, 
знайти безправну і безкоштовну 
робочу силу в особі тубільців (меш-
канців завойованих територій), 
реалізувати геостратегічні інтере-
си шляхом формування опорних 
пунктів збройної експансії в клю-
чових точках світу, встановити 
контроль за пересуваннями флотів 
і міграціями населення інших ко-
лоніальних імперій і перетворити 
імперські цивілізаційні стандарти 
в загальносвітові. так центр еко-
номічного життя був перенесений 
з Середземного моря в атлантич-
ний та Індійський океани, де поча-
лися війни за світове колоніальне 
панування [2, с. 17-19].

у вирішенні вказаних завдань 
особливу роль відігравала Британ-
ська ост-Індська компанія, яку було 
утворено у 1600 р. Ця компанія 
стала акціонерним товариством 
згідно з указом королеви Єлиза-
вети I тюдор, яка надала приват-
никам великі привілеї для торго-
вих операцій в Індії [3]. Спочатку 
компанія мала 125 акціонерів і ка-
пітал у 72 000 ф. ст., однак з часом 
вона набула урядових і військових 
функцій, що сприяло її збагачен-
ню аж до скасування хартії цієї 
корпорації у 1858 р. кілька разів 
компанія міняла свою назву і була 
відома як «Шанована ост-Індська 

компанія», «ост-Індська компанія» 
або  «компанія Бахадур». вона 
діяла і поза межами Індії, прагну-
чи забезпечити безпечні океан-
ські маршрути до  Британських 
островів. флот компанії тримав на-
полеона на острові Святої Єлени; її 
продукти зазнали атаки американ-
ських колоністів під час Бостонсь-
кого чаювання, а верфі цього ко-
мерційного підприємства стали 
зразком для верфів міст Санкт-пе-
тербурга та Миколаєва. протягом 
всієї своєї історії компанія прово-
дила агресивну політику, яка кон-
кретизувалася у провокуванні го-
лоду мільйонів селян і ремісників 
Бенгалії, руйнуванні монастирів 
в тибеті і провокуванні опіумних 
війн у китаї.

Британська монархія розра-
ховувала на матеріальний зиск 
від колоніальних підприємств, 
тому й надала пайовикам компанії 
автономію, тобто право керувати-
ся власними нормами і правилами 
у встановлених державою межах.

у травні 1609 р. палата громад 
англії прийняла рішення про те, 
що колонії є заморськими тери-
торіями, відокремленими домініо-
нами, які  лише з  часом можна 
буде інкорпорувати до  складу 
королівства [4, с. 1, с. 48-51]. від-
повідно до цієї концепції, кожна 
колонія розглядалася як утво-
рення, чия політика мала направ-
лятися англійською короною. 
тому  група осіб, що створювала 
корпорацію для засновування ко-
лонії, не могла без королівської 
санкції діяти як юридична особа, 
тобто володіти власністю, пору-
шувати судову справу і бути об’єк-
том судового розгляду. корпора-
ція  приватних власників могла 
створювати колонію лише тоді, 
коли одержувала чітко визначені 
королівські привілеї. непоруш-
ним публічно-правовим принци-
пом того часу було уявлення про те, 
що суверенітет, як верховенство 
влади, цілком належав монарху. 
ортодоксальна англійська право-
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ва доктрина проголошувала таке: 
«король, і лише король, може ство-
рити корпорацію або надати право 
на її створення» [5, с. 121].

Зазначимо, що англійський 
уряд упродовж двох століть вів 
війни, прикриваючись імʼям ком-
панії, поки, нарешті, не були досяг-
нуті природні межі Індії. тим часом 
зміцніла буржуазія англії виказу-
вала невдоволення привілейова-
ним становищем невеликої купки 
пайовиків компанії, які зачинили 
конкурентам вільний доступ на ін-
дійський ринок. уперше втручан-
ня парламенту в справи компанії 
відбулося у 1773 р. після видан-
ня «акта про управління Індією». 
Згідно з цим актом, не компанія, 
а  корона призначала генерал- 
губернатора, членів Бенгальської 
ради і верховного суду в калькутті.

у 1813 р. при поновленні хартії 
компанії парламент скасував 
її монополію на торгівлю в Індії, 
утім вона зберігала свої торгові 
установи, а  головне, свій адмі-
ністративний апарат колоніально-
го поневолення Індії, знаряддям 
якого були приватні армія і флот 
корпорації [6, с. 85].

після парламентської реформи 
1832 р., в результаті якої до влади 
в англії прийшла промислова бур-
жуазія, парламент прийняв новий 
акт, який позбавляв компанію 
монополії на торгівлю з китаєм. 
ост-Індська компанія припинила 
існування як торгова організа-
ція. Її пайовикам був встановле-
ний твердий дивіденд за рахунок 
податків, що надходили з  Індії, 
проте їхнє комерційне підприєм-
ство зберігалося як організа-
ція, від імені якої здійснювалося 
управління величезною країною.

Саме функції з управління за-
хопленими і поневоленими земля-
ми Індії та безмежним простором 
Індійського океану засновники 
ост-Індської компанії реалізовува-
ли за допомогою власного капер-
ського флоту. Цей флот розпочав 
свою службу в 1601 р. до нього 

увійшли чотири невеличких судна, 
що перебували у власності окре-
мих приватних осіб. Ці комерсан-
ти уклали з компанією угоди про 
захист її комерційних інтересів, 
які передбачали боротьбу каперів 
проти актів піратства португаль-
ських, іспанських та  індійських 
мореплавців. насправді ж вказана 
угода передбачала морський роз-
бій саме пайовиків ост-Індської 
компанії, які намагалися витіснити 
з Індійського океану суперників.

протягом 939  днів перший 
флот компанії курсував в океані. 
потім  він повернувся в  метро-
полію, і адмірал д. ланкастер до-
повів королю якову І, що, завдяки 
реалізації приписів права ре-
пресалій, яке передбачало кон-
фіскацію вантажів індійських 
і португальських купців, звинува-
чених у піратстві, в лондон було 
доставлено 500 т дорогоцінного 
перцю. Цей звіт був схвалений мо-
нархом, який нагадав про обов’я-
зок компанії встановити пануван-
ня Британської імперії у світовому 
океанському просторі. на згадку 
про зустріч монарха з головою ан-
глійських привілейованих піратів 
у  галереї ост-Індської компанії 
досі перебуває єдиний відомий 
портрет д. ланкастера [7, с. 6-7].

англійські колонізатори май-
стерно використовували в своїх ін-
тересах феодальну політичну над-
будову Індії. панування над нею 
ост-Індська компанія здійснювала 
у вигляді захисту прав і привілеїв, 
отриманих від різних індійських 
феодальних правителів [8, с. 463]. 
водночас компанія розпочала го-
нитву за зиском з морського роз-
бою по всьому океану, де раніше 
домінували арабські, османські, 
португальські та голландські фло-
тилії [9, с. 5]. геополітична перемо-
га «кувалася» англійським панів-
ним класом упродовж двох століть, 
і весь цей час контроль за капер-
ством здійснювало британське 
адміралтейство. Його рада скла-
далася з уповноважених лордів, 

котрі виступали не тільки як дер-
жавні посадовці, а й як політичні 
діячі. Британське адміралтейство 
контролювало діяльність каперів 
ост-Індської компанії з лондо-
на, і тільки 1836 р. був виданий 
«акт про надання адміралтейської 
юрисдикції Суду островів прин-
ца уельського, Сінгапуру і  Ма-
лакки» [10]. Місцеперебуванням 
цього віце-адміралтейського суду 
був форт вільям в Бенгалії [11]. 
у суддів бенгальського віце-ад-
міралтейства завжди було бага-
то роботи, адже вони розбирали 
будь-які справи, повʼязані з мор-
ською практикою. Серед цих справ 
більшість становили справи про 
порушення каперами права ре-
пресалій, які завжди супроводжу-
вали геополітичні змагання англії 
з іншими європейськими морськи-
ми державами [12, с. 133].

варто зазначити, що найбільш 
гострі зіткнення англії з  супер-
никами по боротьбі за пануван-
ня в океані відбулися на рубежі 
XVII-XVIII  ст. , коли розпочалися 
перманентні війни з  францією 
за одно осібне панування на суші 
та на морі. тоді не дуже могутній 
англійський флот був зайнятий 
операціями на просторі атлантич-
ного океану, і центр піратського 
промислу, в якому негласно брали 
участь англійські підприємці з ме-
трополії та  її  володінь на тере-
нах сучасних СШа, перемістився 
до Індійського океану. тут англія 
намагалася остаточно поставити 
під свою владу Імперію великих 
Моголів. тому її передовий загін, 
ост-Індська компанія, була зму-
шена вжити заходів щодо зміц-
нення власного приватного флоту. 
З моменту свого виникнення цей 
флот зазнав різноманітних змін, 
включаючи зміни його назви. Його 
називали Бомбейська морська пі-
хота (1686), Бомбейська флотилія 
(1601), Морський корпус Бомбея 
(1829), Індійський флот (1830), Ін-
дійський флот її величності (1858), 
Бомбейські і бенгальські морські 
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бюлетень міністерства юстиції україни

сили (1863), Сили оборони Індії 
(1871), Індійський морський суд 
її величності (1877) та королівсь-
ка індійська морська піхота (1892). 
командував флотилією комодор 
зі штабом в Сураті, який відповідав 
особисто перед суперінтендантом 
у справах Індії, призначений радою 
компанії. Йому підпорядковува-
лися офіцери бойових кораблів 
в званні командер, кількість яких 
дорівнювала близько 100 чоловік 
[13]. у ранні часи свого існування 
Бомбейська флотилія перебувала 
в жалюгідному стані, і компанія 
звернулася за підтримкою у бо-
ротьбі проти французького флоту 
до каперів північноамериканських 
колоній альбіону. Зрештою, вона 
отримала необхідну їй підтримку, 
адже в Індійському океані зʼяви-
лося багато каперів-американ-
ців, які  за  нагоди досить легко 
перетворювалися на жорстоких 
піратів. тому не дивно, що відомі 
капітани каперів, такі, як ейвері 
і кідд, у непоодиноких випадках 
поводилися на всьому просторі Ін-
дійського океану як звичайні бан-
дити. Свідченням цих «чарівних 
перетворень» була відома у всіх 
європейських країнах «Справа 
капітана кідда», якого звинувати-
ли в актах піратства і відправили 
на шибеницю [14].

англо-французькі геополітичні 
змагання, зрештою, завершилися 
поразкою франції у Семирічній 
війні (1756-1763), і париж втра-
тив свої колоніальні володіння 
на  південноазіатському суб-
континенті. приватна флотилія 
компанії доклала багато зусиль 
до перемоги, якої вона досягла 
разом з королівськими військово- 
морськими силами. Судна ком-
панії склали частину перемож-
ної військово-морської сили під 
командуванням контр-адмірала 
С. корніша, і в 1761 р. англія захо-
пила французькі володіння в Ін-
достані. водночас розгорнулася 
гостра боротьба між британською 
й  голландською ост-Індськими 

компаніями за володіння Індо-
незією – однією з найбагатших 
країн Сходу. проте тут англійцям 
довелося поступитися на ко-
ристь голландців, і до сер. хVIIІ ст. 
в руках нідерландської ост-Інд-
ської компанії опинилися ява і 
Сулавесі та багато інших островів.

після того як північна америка 
в останній чверті хVIII ст. завоюва-
ла незалежність, що стимулювало 
боротьбу за незалежність іспансь-
ких колоній, загарбницькі інтереси 
європейських держав зосередили-
ся виключно на Сході і в африці. 
Саме там колоніалізм сягнув свого 
найвищого розквіту та могутності, 
однак саме у  другий половині 
минулого століття розпочався 
і завершився розпад світової ко-
лоніальної системи [15, с. 53].

після втрати американських 
володінь Британська імперія мала 
за допомогою приватного флоту 
ост-Індської компанії проникну-
ти в китай. Ще у 1711 р. компанія 
засновує торгове представни-
цтво в китайському місті кантоні 
для закупівель чаю. Спершу чай ку-
пується в обмін на срібло, потім – 
на опіум, який вирощується на ін-
дійських плантаціях, що належать 
компанії [16, с. 202]. незважаючи 
на заборону китайського уряду 
на ввезення опіуму від 1799 р. , 
ост-Індські купці продовжували 
ввозити отруйне зілля контра-
бандними океанськими шляхами 
на рівні близько 900 т на рік [17]. 
Це призвело до винищення ки-
тайського народу, і маньчжурські 
правителі китаю мали захищати 
свою державу від  колоніальної 
експансії. не дивно, що їх захо-
ди зі знищення контрабандного 
опіуму призвели до спровокова-
ної британськими буржуа першої 
англо-китайської війни (1839-
1842), яка отримала назву «опіум-
ної війни» [18].

у цій війні взяв участь при-
ватний Індійський флот [19]. 
н а в і т ь  н е з в а ж а ю ч и  н а   те , 
що  у  1834  р. компанія втрати-

ла свою торговельну монополію 
в китаї, вона залишалася масо-
вим виробником опію, а контра-
банда продовжувала залишатися 
незмінною. ост-Індська компанія 
прагнула до того, щоб британсь-
кий уряд «відкрив» китай, і тому 
її пайовики надали британському 
уряду допоміжний каперський 
флот. у підсумку китай отримав 
поразку як  на  суші, так  і  в  уз-
бережних водах тихого океану. 
Це  був шлях перетворення ве-
ликої східної імперії на  майже 
колоніальне володіння англії 
та ще сімох великих колоніальних 
держав [20].

Що ж стосується Індійського 
флоту приватної компанії бри-
танських торговців, то після того, 
як Індія у 1950 р. оголосила свою 
незалежність, цей флот став осно-
вою нових індійських військово- 
морських сил [21, с. 479].

отже, не викликає сумніву, 
що каперська політика була важ-
ливою частиною загальної дер-
жавної політики Британської ім-
перії, тобто відносно стабільної, 
організованої та цілеспрямова-
ної діяльності органів державної 
влади щодо розв’язання певного 
комплексу питань, яка впровад-
жувалася ними безпосередньо 
чи опосередковано і  впливала 
на життя англійського суспільства 
часів мануфактурного капіталізму. 
Ця політика була також складо-
вою соціальної політики Британ-
ської імперії, з якою вона співіс-
нувала не безпосередньо, а через 
правову, юридичну політику. 
тобто каперська політика стано-
вила частину не тільки соціаль-
ної, а й правової політики. Ці на-
прями імперської політики англії 
формували британську держав-
ність упродовж чотирьох століть. 
Саме  за  допомогою каперства 
було забезпечено панування ан-
глійських капіталістів у просторі 
Світового океану як  запоруку 
пришвидшеного розвитку первіс-
ного нагромадження капіталу.   
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деякі актуальні аспекти 
захисту прав людини  

при вилученні донорських  
анатомічних матеріалів в україні
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Цивілізований розвиток су-
часного суспільства можливий 
лише за умови підтримки пріори-
тетності прав людини, як найви-
щої цінності. конституція україни 
в ст. 3 проголошує найвищою со-
ціальною цінністю людину, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпеку. Ця консти-
туційна норма є основою для ух-
валення нормативно-правових 
актів, особливо в сфері охорони 
здоров’я. дотримання цього кон-
ституційного принципу в право-
вому регулюванні трансплантології 
є запорукою успішного вирішення 
правових та  морально-етичних 

питань і  гарантування основних 
прав і свобод людини. але практи-
ка свідчить про низку невирішених 
проблем в правовому забезпечен-
ні національної трансплантології. 
однією з них є дефіцит донорсь-
ких органів [1], а його головною 
причиною вважається чинна юри-
дична модель отримання дозволу 
особи на вилучення донорського 
матеріалу – «презумпція незго-
ди». пожвавлення обговорення 
цієї проблеми в наукових колах 
та поширення ідеї про необхід-
ність змінити чинну модель зумов-
люють актуальність теоретичного 
дослідження захисту прав людини 

при вилученні донорських органів 
та тканин. 

теоретична основа дослід-
ження представлена науковими 
працями таких відомих вчених, 
як а. вілкс, в. а. глушков, о. а. ку-
стова, М. н. Малеїна, н. а. Марга-
цька, в. С. овчинський, н. в. пав-
лова, а. п. Соловйов, п. холлендер, 
т.  о.  фабрика, о.  С.  якименко 
та  ін. не  зменшуючи теоретич-
ної значущості праць згаданих 
науковців, на  жаль, доводиться 
констатувати недостатній ступінь 
сучасного дослідження цього пи-
тання. при надзвичайній гостроті 
цієї прикладної проблеми сьогод-
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ні ще не сформований ефектив-
ний варіант її вирішення. Метою 
цієї статті є узагальнення резуль-
татів теоретичних досліджень ак-
туальних аспектів захисту прав 
людини при вилученні донорсь-
ких органів та тканин.

якісно новим етапом право-
вої регламентації трансплантації 
органів та тканин в україні став 
1999 р. , коли 16 липня верхов-
ною радою україни був прийнятий 
Закон україни «про транспланта-
цію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині» (далі – Закон). 
Цей Закон, як сказано у його пре-
амбулі, «… з урахуванням сучас-
ного стану науки і рекомендацій 
всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я визначає порядок 
і умови застосування трансплан-
тації як спеціального методу ліку-
вання, забезпечує додержання 
в україні прав людини та захист 
людської гідності при застосуванні 
трансплантації та здійсненні іншої, 
пов’язаної з нею діяльності.» [2]. 
розділ ІV Закону регламентує ви-
лучення анатомічних матеріалів у 
померлих осіб. вилученню транс-
плантату, відповідно до ст. 15 За-
кону, передує констатація факту 
смерті і   юридичне визнання 
особи померлою, на основі фік-
сації «смерть мозку», відповідно 
до  затверджених діагностичних 
критеріїв та процедури констата-
ції смерті мозку [3]. проте основ-
на дискусія розгорнулась навколо 
ст. 16 Закону, яка визначає умови 
та порядок вилучення анатоміч-
них матеріалів у померлих осіб 
для трансплантації.

у світовій практиці успішно за-
стосовуються дві основні юридич-
ні моделі отримання згоди на ви-
лучення анатомічного матеріалу 
у померлої особи – «презумпція 
згоди» і  «презумпція незгоди». 
остання модель застосовуєть-
ся в україні, і відповідно до неї, 
кожна  повнолітня дієздатна 
особа може дати письмову згоду 
або незгоду стати донором анато-

мічних матеріалів у  разі своєї 
смерті. За відсутності такої заяви 
анатомічні матеріали у померлої 
повнолітньої дієздатної особи 
можуть бути взяті за згодою под-
ружжя або родичів, які проживали 
з нею до смерті. у померлих не-
повнолітніх, обмежено дієздатних 
або недієздатних осіб анатоміч-
ні матеріали можуть бути взяті 
за згодою їх законних представ-
ників [2, ст. 16].

в ідпов ідно, «презумпц ія 
згоди» на вилучення трансплан-
татів не вимагає дозволу самого 
донора або його законних пред-
ставників, якщо при житті він 
не робив заяв, в яких би запере-
чував проти таких дій.

З позиції права людини на 
життя, сенс «презумпції незгоди» 
на вилучення анатомічного ма-
теріалу, полягає в  гарантуванні 
особі її виняткового права вирі-
шувати долю свого фізичного 
тіла, натомість «презумпція згоди» 
дещо ефективніша за кількістю ви-
лучених трансплантатів [5, с. 13]. 

просування ідеї про зміну юри-
дичної моделі отримання згоди 
донора на вилучення анатомічно-
го матеріалу, з метою подолання 
проблеми дефіциту донорських 
органів в  україні, підтримува-
лась навіть на рівні МоЗ украї-
ни [4]. І хоча у світовій практиці 
застосовуються обидва варіанти 
отримання згоди на вилучення 
анатомічного матеріалу, на нашу 
думку, передбачена національ-
ним законодавством «презумп-
ція незгоди» більш прийнятна, 
оскільки відповідає нормам 
конституції україни, та більшою 
мірою реалізує право особи на 
тілесну недоторканість. погоджу-
ючись з залежністю кількості ви-
лучень донорського матеріалу від 
нормативного забезпечення цієї 
процедури, ми  все ж не  схиль-
ні перебільшувати негативний 
вплив діючої юридичної моделі 
отримання згоди донора на ви-
лучення анатомічних матеріалів. 

на наш погляд, причини дефіциту 
донорського матеріалу в україні 
зумовлені багатьма іншими фак-
торами. Зокрема, наявність «тіньо-
вих» схем роботи медичних уста-
нов, відсутність всеукраїнського 
банку органів і тканин, відсутність 
загальнодоступності медичної 
допомоги, недостатня кількість 
клінік з пересадки органів, не-
достатній рівень розвитку віт-
чизняних клінік з трансплантації 
органів, недоліки у фінансуванні 
та діяльності медичних установ, 
неправильне уявлення в суспіль-
стві про донорство, недостатній 
розвиток у  суспільстві прин-
ципів гуманізму, а також практи-
ки добровільних пожертвувань, 
відсутність системи заохочення 
фізичних осіб за добровільне 
пожертвування органів [6, с. 21]. 
отже,  на нашу думку, впровад-
ження таких законодавчих змін 
не тільки суперечить конститу-
ції україни, але є передчасним, 
оскільки ігнорується відсутність 
важливих суспільних передумов 
для таких змін.

у такій ситуації, вважаємо, пріо-
ритетним має бути вдосконалення 
процедури отримання та фіксації 
добровільної згоди донора на ви-
лучення анатомічного матеріалу 
та механізму державного контро-
лю, при збереженні діючої юри-
дичної моделі отримання згоди. 

очевидно, саме з метою тако-
го вдосконалення правового ре-
гулювання діяльності, пов’язаної 
з трансплантацією, 17.05.2018 р. 
верховна рада україни прийняла 
Закон україни «про застосування 
трансплантації анатомічних ма-
теріалів людині», введення в дію 
якого відбудеться 1.01.2019  р. , 
який регламентує надання згоди 
або незгоди на вилучення ана-
томічних матеріалів у померлих 
осіб в ст. 16. у разі якщо помер-
ла особа не висловила за життя 
своєї згоди або незгоди на по-
смертне донорство, не визначила 
свого повноважного представни-
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ка, що встановлено трансплант- 
координатором згідно з даними 
Єдиної державної інформацій-
ної системи трансплантації, згода 
на вилучення анатомічних ма-
теріалів для трансплантації та/
або виготовлення біоімплантатів 
з тіла такої особи після визначен-
ня її стану як незворотна смерть 
відповідно до Закону запитується 
трансплант-координатором осо-
бисто у другого з подружжя або 
в одного з близьких родичів цієї 
особи (діти, батьки, рідні брати 
та сестри).

проте в тексті ст.  16 Закону 
україни «про застосування транс-
плантації анатомічних матеріалів 
людині» сформульовано поло-
ження, з якими не можемо пого-
дитись. так, в ч. 11 ст. 16 вказано-
го Закону передбачено, що в разі 
відсутності другого з подружжя 
або близьких родичів, зазначених 
у цій частині, згода на вилучення 
анатомічних матеріалів для транс-
плантації та/або  виготовлення 
біоімплантатів з  тіла померлої 
особи запитується трансплант- 
координатором у  особи, яка 
зобо в’язалася поховати помер-
лу особу [7, ч. 11 ст. 16]. виникає 
закономірне питання: чому у разі 

якщо померла особа не вислови-
ла за життя своєї згоди або нез-
годи на посмертне донорство та 
не визначила свого повноважного 
представника, згоду на вилучен-
ня має давати стороння особа? 
на  нашу думку, «презумпцію 
незгоди» не повинні вирішува-
ти подібні питання, ні подружжя, 
ні близькі родичі, не кажучи вже 
про якусь особу, яка зобов’язалась 
поховати потенційного донора, 
і відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону 
україни «про поховання та похо-
вальну справу», може бути будь- 
якою іншою особою (не виключе-
но, що навіть зацікавленою у ви-
лученні анатомічного матеріалу), 
яка зобов’язалася поховати по-
мерлого. на наш погляд, наявність 
такої норми ставить під сумнів на-
явність задекларованої «презумп-
ції незгоди», що не тільки не по-
силює захист прав людини при 
вилученні донорських органів 
і тканин, але може сприяти ре-
алізації злочинних діянь при 
вилученні донорських органів 
і тканин. З цих причин пропонує-
мо вилучити ч. 11 зі ст. 16 Зако-
ну україни «про застосування 
трансплантації анатомічних ма-
теріалів людині».

результати проведеного до-
слідження дозволили авторам 
сформулювати низку важливих 
висновків: 

– дефіцит донорських органів 
є актуальною проблемою націо-
нальної та світової трансплан-
тології;

– найбільш прийнятною юри-
дичною моделлю отримання згоди 
на вилучення донорського органу 
в україні залишається «презумпція 
незгоди»;

– основною причиною дефі-
циту донорського матеріалу є не-
прозорість і низька ефективність 
державної політики в галузі транс-
плантології;

– автори пропонують вилу-
чити ч. 11 з ст. 16 Закону україни 
«про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині»;

– виходячи з незаперечності 
пріоритету прав людини, необ-
хідності гарантій права людини 
на життя і тілесну недоторканість, 
незалежно від юридичної моделі, 
отримання згоди на вилучення 
анатомічних матеріалів, держа-
ва повинна забезпечити дієвий 
механізм ефективного контролю 
отримання і фіксації згоди потен-
ційного донора.   
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Інститут гарантування 
задоволення грошових вимог 

найманих працівників у випадку 
неплатоспроможності роботодавця

удк 349.22

А. В. Кравченко  
студентка юридичного факультету  
київського національного університету  
імені тараса Шевченка

конституція україни, проголо-
сивши україну соціальною і право-
вою державою, визначила обов’я-
зок держави щодо утвердження, 
забезпечення і  гарантування 
прав і свобод людини. Складовою 
цього обов’язку є забезпечення 
державою соціальної спрямова-
ності економіки, створення умов 
та гарантування можливостей для 
громадян заробляти собі на життя 
працею і своєчасно одержувати 
винагороду за працю (ст. ст. 13, 43 
конституції україни). в розвиток 
цих норм конституції україни дер-
жава гарантувала найманим пра-
цівникам, що відповідно до ст. 45 
Закону україни «про відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» кошти, 
одержані від продажу майна бан-
крута, спрямовуються на задово-

лення вимог кредиторів у поряд-
ку, встановленому цією статтею. 
так,  у  першу чергу задовольня-
ються вимоги кредиторів, зокре-
ма, щодо виплати заборгованості  
із заробітної плати перед працюю-
чими та звільненими працівника-
ми банкрута.

водночас, незважаючи на зазна-
чене, розміри заборгованості, зо-
крема, з виплати заробітної плати 
працівників у зв’язку з неплато-
спроможністю (банкрутством) ро-
ботодавця протягом останніх років 
майже не зменшуються.

так, за даними державної 
фіскальної служби, станом на 1 ве-
ресня 2018 р. загальна сума за-
боргованості з виплати заробіт-
ної плати зросла до 2,9 млрд грн. 
при  цьому слід наголосити, 
що з метою забезпечення реалі-

зації конституційного права гро-
мадян на своєчасне одержання 
винагороди за працю Міністер-
ство юстиції у 2018 р. розпочало 
навіть публічну кампанію з при-
мусового стягнення заборгова-
ності по заробітній платі, зокре-
ма, було створено центральний 
та регіональні штаби з  ліквіда-
ції заборгованості по заробітній 
платі, мобільні виконавчі групи 
Мін’юсту, оприлюднено антирей-
тинги підприємств-боржників  
у всіх регіонах україни.

Запроваджене дало можливість 
органам державної виконавчої 
служби за  11  місяців поточно-
го року стягнути з недобросовіс-
них роботодавців 413  млн  грн 
на користь 30 тис. працівників,  
що в середньому по україні складає 
13 800 грн на одного працівника*. 

*  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/news/ministry/svitlana-gluschenko-413-mln-grn-zaborgovanosti-
po-zarobitniy-plati-styagnuto-z-nedobrosovisnih-robotodavtsiv-z-pochatku-roku
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разом з тим питання залишаєть-
ся не вирішеним, а запропоновані 
законодавчі механізми не дозво-
ляють гарантувати конституційне 
право в повному обсязі. у цьому 
контексті особливої актуальності 
набуває питання запровадження 
дієвого механізму гарантування 
виплати заробітної плати у випад-
ку неплатоспроможності робото-
давця з метою дотримання консти-
туційних прав громадянина.

конституційний Суд украї-
ни в рішенні від 29 січня 2008 р. 
№ 2-рп/2008 у справі за конститу-
ційним поданням 52 народних де-
путатів україни щодо відповідності 
конституції україни (конституцій-
ності) Закону україни «про осо-
бливості звільнення з посад осіб, 
які суміщають депутатський ман-
дат з іншими видами діяльності» 
та  конституційним поданням 
89 народних депутатів україни про 
офіційне тлумачення положень п. 2 
ч. 2 ст. 90 конституції україни, ст. 5 
Закону україни «про особливості 
звільнення з посад осіб, які сумі-
щають депутатський мандат з ін-
шими видами діяльності» (справа 
про звільнення народних депу-
татів україни з інших посад у разі 
суміщення) зазначив, що  право 
заробляти собі на життя є  не-
від’ємним від права на саме життя, 
оскільки останнє є реальним лише 
тоді, коли матеріально забезпече-
не. право на своєчасне одержання 
винагороди за працю захищаєть-
ся законом.

основними законодавчими ак-
тами, які регулюють питання опла-
ти праці та встановлюють засади 
соціальної захищеності праців-
ника, є кодекс законів про працю 
україни, основи законодавства 
україни про загальнообов’язкове 
державне  соціальне страхуван-
ня, Закони україни «про оплату 
праці», «про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
на випадок безробіття», «про від-
новлення платоспроможності 
боржника або визнання його бан-

крутом», «про збір та облік єдино-
го внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування».

так, відповідно до положень 
Закону україни «про відновлен-
ня платоспроможності боржника 
або  визнання його банкрутом» 
(далі – Закон) до боржника (ро-
ботодавця) застосовуються такі 
судові процедури банкрутства: 
розпорядження майном боржника; 
мирова угода; санація (відновлен-
ня платоспроможності) боржника; 
ліквідація банкрута.

під розпорядженням майном 
розуміється система заходів щодо 
нагляду та контролю за управлін-
ням і  розпорядженням майном 
боржника з метою забезпечення 
збереження, ефективного вико-
ристання майнових активів борж-
ника, проведення аналізу його 
фінансового становища, а також 
визначення наступної оптимальної 
процедури (санації, мирової угоди 
чи ліквідації) для задоволення 
в  повному обсязі або частково 
вимог кредиторів (ст. 22 Закону).

під санацією розуміється си-
стема заходів, що здійснюються 
під час провадження у справі про 
банкрутство з метою запобігання 
визнанню боржника банкрутом 
та його ліквідації, спрямована на 
оздоровлення фінансово-госпо-
дарського становища боржника, 
а також задоволення в повному 
обсязі або частково вимог кре-
диторів шляхом реструктуризації 
підприємства, боргів і активів та/
або зміни організаційно-правової 
та виробничої структури боржника 
(ст. 28 Закону).

під мировою угодою у справі 
про банкрутство розуміється до-
мовленість між боржником і кре-
диторами стосовно відстрочки та/
або розстрочки, а також прощен-
ня (списання) кредиторами боргів 
боржника, яка оформляється шля-
хом укладення угоди між сторо-
нами (ст. 77 Закону). З прийняттям 
рішення про укладення мирової 
угоди припиняється дія процедур 

розпорядження майном боржни-
ка, санації та ліквідації. провад-
ження у справі про банкрутство 
закінчується.

у розумінні Закону процедури 
розпорядженням майном борж-
ника, санація боржника та мирова 
угода – це процедури відновлен-
ня платоспроможності боржника, 
під час яких підприємство продов-
жує працювати, здійснювати свою 
господарську діяльність, сплачува-
ти податки та збори (обов’язкові 
платежі), працівники такого під-
приємства (частина працівників) 
можуть бути звільнені лише у ви-
падку, якщо це передбачено пла-
ном санації, затвердженим госпо-
дарським судом. 

крім того, під час перебування 
підприємства у процедурі розпо-
рядження майном або  санації 
на виплату заробітної плати не по-
ширюється дія мораторію на задо-
волення вимог кредиторів, який 
вводиться одночасно з відкриттям 
провадження у справі про бан-
крутство.

також забезпечення погашення 
заборгованості боржника з випла-
ти заробітної плати є обов’язковою 
умовою, яка повинна бути перед-
бачена у плані санації боржника.

до того ж, відповідно до Зако-
ну україни «про виконавче про-
вадження» виконавець не зупи-
няє вчинення виконавчих дій за 
рішеннями про виплату заробіт-
ної плати у випадку відкриття го-
сподарським судом провадження 
у справі про банкрутство боржни-
ка. таким чином, заборгованість по 
заробітній платі може бути погаше-
на повністю або частково в рамках 
виконавчого провадження.

водночас, як засвідчує міжна-
родний досвід, одним із дієвих 
засобів вирішення питання до-
тримання конституційного права 
на працю є запровадження ме-
ханізму гарантування виплати 
заробітної плати у випадку непла-
тоспроможності роботодавця уста-
новою-гарантом, створення якої 
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визначено ч. ІІІ конвенції № 173 
Міжнародної організації праці 
1992 р. про захист вимог праців-
ників у випадку неплатоспромож-
ності роботодавця (ратифікова-
ною україною згідно з Законом 
україни від  19 жовтня 2005  р. 
№ 2996-IV), ст. 9 якої передбаче-
но, що задоволення вимог, які ви-
сунуті працівниками до  свого 
роботодавця і  які  випливають 
із трудових відносин, забезпечує 
установа-гарант, якщо роботода-
вець не може здійснити виплату 
через неплатоспроможність.

З цією метою вважаємо за не-
обхідне запропонувати запрова-
дити в україні інститут гарантуван-
ня задоволення грошових вимог 
працівників у випадку неплато-
спроможності роботодавця, які за-
лишилися незадоволеними повні-
стю або частково після винесення 
господарським судом ухвали про 
ліквідацію роботодавця-банкрута, 
на підставі затвердженого госпо-
дарським судом ліквідаційного 
балансу та звіту ліквідатора. до-
сягнення поставленої мети пропо-
нується здійснити на базі фонду 
загально обов’язкового державно-
го соціального страхування украї-
ни на випадок безробіття. 

на наш погляд, створення такої 
установи зумовлено необхідні-
стю дотримання гарантованого 
конституцією україни права на 
працю положень вищезазначе-
ної конвенції. З цією метою не-
обхідно внести відповідні зміни 
до основ законодавства україни 
про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, Законів 
україни «про  загальнообов’яз-
кове державне соціальне стра-
хування на випадок безробіття» 
та «про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання 
його банкрутом», згідно з якими 
передбачити таке:

– запровадити такий вид за-
гальнообов’язкового державного 
соціального страхування, як стра-
хування на випадок безробіття 

та незадоволення грошових вимог 
працівника у випадку неплато-
спроможності роботодавця;

– створити на базі фонду за-
гальнообов’язкового державного 
соціального страхування україни 
на випадок безробіття фонд за-
гальнообов’язкового державного 
соціального страхування україни 
на випадок безробіття та незадо-
волення грошових вимог праців-
ника у випадку неплатоспромож-
ності роботодавця;

– запровадити страхування 
на  випадок безробіття та неза-
доволення грошових вимог пра-
цівника у випадку неплатоспро-
можності роботодавця осіб, які 
працюють на умовах трудового 
договору (контракту), включаючи 
тих, які проходять альтернативну 
(невійськову) службу чи на інших 
підставах, передбачених законом;

– визначити фактично робо-
тодавця платником страхового 
внеску у складі єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, спрямова-
ним на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування на 
випадок безробіття та незадово-
лення грошових вимог працівника 
у випадку неплатоспроможності 
роботодавця відповідно до про-
порцій розподілу за видами за-
гальнообов’язкового державного 
соціального страхування;

– визначити новий страховий 
випадок за яким здійснюватиметь-
ся загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок 
безробіття та незадоволення гро-
шових вимог працівника у випадку 
неплатоспроможності роботодав-
ця – неодержання застрахованою 
особою від роботодавця-банкру-
та, ліквідованого господарським 
судом, грошових виплат належ-
них їм відповідно до законодав-
ства про працю;

– покласти на фонд загально-
обов’язкового державного со-
ціального страхування україни 
на випадок безробіття та незадо-

волення грошових вимог праців-
ника у випадку неплатоспромож-
ності роботодавця фінансування 
такого виду матеріального забез-
печення, як компенсація грошо-
вих вимог працівників у випадку 
неплато спроможності роботодав-
ця-банкрута, ліквідованого госпо-
дарським судом, які залишилися 
незадоволеними у повному обсязі 
або частково після винесення го-
сподарським судом ухвали про 
ліквідацію роботодавця-банкрута;

– покласти на органи держав-
ної служби зайнятості, які є вико-
навчими дирекціями фонду за-
гальнообов’язкового державного 
соціального страхування україни 
на випадок безробіття та  неза-
доволення грошових вимог пра-
цівника у випадку неплатоспро-
можності роботодавця – функцію 
з виплати компенсації грошових 
вимог у випадку неплатоспромож-
ності роботодавця;

– передбачити право застра-
хованої особи за зверненням для 
виплати такої компенсації грошо-
вих вимог працівника у випадку 
неплатоспроможності роботодав-
ця протягом дванадцяти місяців 
з  дня настання страхового ви-
падку, а також право спадкоємців 
на отримання такої виплати у разі 
смерті застрахованої особи;

– визначити, що порядок на-
дання компенсації грошових вимог 
працівника у випадку неплато-
спроможності роботодавця вста-
новлюється кабінетом Міністрів 
україни;

– передбачити положення сто-
совно направлення ухвали про 
відкриття провадження (провад-
жень) у справі про банкрутство 
не пізніше трьох днів з дня її ви-
несення органу державної служби 
зайнятості.

вважаємо, що метою запро-
вадження системи страхування на 
випадок незадоволення грошових 
вимог працівників у випадку не-
платоспроможності роботодавця 
є надання соціального захисту пра-
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цівникам у випадку незадоволен-
ня їх вимог щодо заробітної плати 
та інших виплат, пов’язаних з тру-
довими правовідносинами, робо-
тодавцем, неплатоспроможність 
якого визнана судом. тобто засто-
совано всі можливі механізми та 
заходи щодо погашення заборго-
ваності по заробітній платі, однак 
заборгованість повністю або част-
ково погашена не була.

вважаємо, що створення 
в україні такого інституту надасть 
право застрахованій особі на га-
рантовану виплату компенсації гро-
шових вимог працівника у випадку 
неплатоспроможності роботодавця, 
які залишилися незадоволеними 
повністю або частково після вине-
сення господарським судом ухвали 
про ліквідацію роботодавця-бан-
крута, на підставі затвердженого 

господарським судом ліквідацій-
ного балансу та звіту ліквідатора 
за рахунок установи-гаранта і ство-
рення системи страхування найма-
ного працівника на випадок неза-
доволення його грошових вимог 
у  випадку неплатоспроможності 
(банкрутства) роботодавця, а також 
реалізації україною положень кон-
венції № 173 Міжнародної органі-
зації праці.   
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Інститут гарантування задоволення  
грошових вимог найманих працівників  

у випадку неплатоспроможності роботодавця

Institute for guaranteeing the satisfaction  
of monetary claims of employees in the event  

of a non-payment of a worker

А. В. Кравченко 
У статті проаналізовано засади державного регулювання оплати праці  

та запропоновано створення інституту гарантування задоволення грошових вимог 
працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця,  

які залишилися незадоволеними повністю або частково після винесення  
господарським судом ухвали про ліквідацію роботодавця-банкрута, як правового механізму.

А. V. Kravchenko
The article analyzes the principles of state regulation of wages and proposed  
the creation of a guarantee of satisfaction of employees’ claims in the event  

of the employer’s insolvency, which remained unsatisfied wholly or in part after passing  
by the economic court ruling on liquidation employer-bankrupt as legal mechanism.
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гнидюк  
наталія Андріївна
Радник Патронатної служби  

Міністра юстиції України

Шановна Наталіє Андріївно!
Вітаємо з Днем народження! 

Бажаємо Вам щастя, перемог, удачі,  
нових професійних здобутків!

1 груднЯ

Шановний Іване Юрійовичу!
Вітаємо з Днем народження! 

Бажаємо миру, успіхів у професійній діяльності  
і міцного здоров’я! 

29 груднЯ

ЛІЩИнА  
ІцВАн ЮрІЙОВИЧ

Заступник Міністра юстиції України – 
Уповноважений у справах  

Європейського суду з прав людини

вітаємо
з днем народження!

dpcoi.c
om.ua
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думки експертів з права       вітаємо з днем народження       

завідувача кафедри трудового права та права соціального забезпечення  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого юристаУкраїни, 
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

ІнШИнА МИКОЛу ІВАнОВИЧА
8 груднЯ 

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з днем народження!

адвоката, заслуженого юриста України, члена редакційної колегії журналу  
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

ВИШнеВСьКОгО АндрІЯ ВОЛОдИМИрОВИЧА
13 груднЯ 

директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  
доктора юридичних наук, академіка НАН України, академіка НАПрН України,  

заслуженого діяча науки і техніки України, члена наукової ради журналу  
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

ШеМШуЧенКА ЮрІЯ СергІЙОВИЧА
14 груднЯ 

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

завідувача відділу міжнародного права та порівняльного правознавства  
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук,  

професора, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України,  
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

денИСОВА ВОЛОдИМИрА нАуМОВИЧА
25 груднЯ dpcoi.c
om.ua
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бюлетень міністерства юстиції україни

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

дремлюгу Василя Микитовича
7 грудня

вітаємо
з днем народження!

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

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

ХАрдІКОВА В’ЯЧеСЛАВА В’ЯЧеСЛАВОВИЧА
15 груднЯ

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації  
Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

САВ’ЮК ОЛьгу дМИТрІЇВну
1 груднЯ 

першого заступника з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи  
Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України

МеЛЮХОВА ВОЛОдИМИрА АнАТОЛІЙОВИЧА

17 груднЯ
полковника внутрішньої служби

начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
ТреЙТЯКА ОЛегА МИКОЛАЙОВИЧА

23 груднЯdpcoi.c
om.ua
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вітаємо
з днем народження!

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

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

КОВТунА АнАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

28 груднЯ  
полковника внутрішньої служби

директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз  
імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 

Клюєва Олександра Миколайовича
29 груднЯ 

вітаємо з днем народження       

dpcoi.c
om.ua
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бюлетень міністерства юстиції україни

директора Третього харківського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

СІренКО ОКСАну ОЛеКСІЇВну
2 груднЯ

вітаємо
з днем народження наших колег!

в. о. директора Першого львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
груШИЦьКу ЮЛІЮ ЮрІЇВну

2 груднЯ

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

ПАХОТу ІВАнА грИгОрОВИЧА
4 груднЯ

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві
ВАСИЛЯКу ОКСАну МИКОЛАЇВну

9 груднЯ

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

МІТрОФАнОВу нАТАЛЮ ОЛеКСАндрІВну
7 груднЯ

директора Павлоградського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

КОСОнОг ОКСАну ВІКТОрІВну
10 груднЯ

начальника Управління інформаційних технологій та аналізу даних  
Координаційного центру з надання правової допомоги

геТьМАнСьКОгО ЯрОСЛАВА ІгОрОВИЧА
11 груднЯ

dpcoi.c
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призначення       вітаємо з днем народження       

в. о. директора Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
ЛИСКО КАТерИну МИКОЛАЇВну 

15 груднЯ

начальника методичного відділу управління «Одеська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна  
платформа» Координаційного центру з надання правової допомоги

АрЦИМОВИЧ АнАСТАСІЮ ОЛеКСАндрІВну
16 груднЯ

заступника директора Координаційного центру з надання правової допомоги 
ТрОЦенКА СергІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

13 груднЯ

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

дрАгІЛЄВу ЛЮБОВ ЮрІЇВну
12 груднЯ

заступника начальника відділу бухгалтерського обліку  
та фінансової звітності управління «Харківська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа»  

Координаційного центру з надання правової допомоги

ПОТАПенКО ІрИну ІВАнІВну
12 груднЯ

вітаємо
з днем народження наших колег!

dpcoi.c
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бюлетень міністерства юстиції україни

заступника начальника юридичного управління – начальника відділу кадрової роботи  
Координаційного центру з надання правової допомоги

ВАЛІЄВу СВІТЛАну ІВАнІВну
19 груднЯ

головного спеціаліста фінансового відділу Координаційного центру з надання правової допомоги
ШеВЧуК АЛьОну ЮрІЇВну

23 груднЯ

З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

начальника відділу аналізу даних Координаційного центру з надання правової допомоги
ОСьМАКА МИКОЛу руСЛАнОВИЧА

24 груднЯ

заступника директора Другого миколаївського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

гнАТуШу нАТАЛІЮ ВІКТОрІВну 
30 груднЯ

вітаємо
з днем народження наших колег!

dpcoi.c
om.ua



№ 12(206) 2018 РОКУ62

  наказ від 02.11.2018 № 3424/5/874  

Щодо деяких питань подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків,  
а також обчислення та справляння податків і зборів

дата та номер державної реєстрації 05.11.2018 № 1265/32717

  наказ від 05.11.2018 № 3439/5  

Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу
дата та номер державної реєстрації 05.11.2018 № 1252/32704

  наказ від 05.11.2018 № 3440/5  

Про затвердження Порядку ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів
дата та номер державної реєстрації 05.11.2018 № 1253/32705

ПереЛІК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції україни,  
виданих у листопаді 2018 року

  наказ від 22.11.2018 № 3677/5  

Про внесення змін до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм
дата та номер державної реєстрації 26.11.2018 № 1336/32788

  наказ від 26.11.2018 № 3708/5  

Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» у Міністерстві юстиції України
дата та номер державної реєстрації 29.11.2018 № 1365/32817

перелік наказів Міністерства юстиції україни

dpcoi.c
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бюлетень міністерства юстиції україни

Управління систематизації законодавства та координації правової роботи  
департаменту реєстрації та систематизації правових актів,  

тел. (044) 279-68-58

  наказ від 27.11.2018 № 3715/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 березня 2018 року № 925/5
дата та номер державної реєстрації 27.11.2018 № 1343/32795

  наказ від 27.11.2018 № 3716/5  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2016 року № 1098/5
дата та номер державної реєстрації 27.11.2018 № 1340/32792

  наказ від 28.11.2018 № 3745/5  

Про затвердження Методології та методики проведення моніторингу реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та плану дій з її реалізації

дата та номер державної реєстрації 28.11.2018 № 1353/32805

dpcoi.c
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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 напівжирним шрифтом;
••  посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкрет-

них сторінок, напр. [1, с. 25-26]. назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Спи-
сок використаної літератури»);

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

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами. 
анотації розміщуються після списку використаної літератури 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:
••  електронний варіант статті;
••  електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см, 300 кра-

пок на дюйм;
••  довідка про автора (співавторів);
••  якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з прото-

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

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

за 10 сторінок (у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про перед-
плату на журнал (1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік);

••  з 25 травня 2018 року за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку 
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник).

матеріали надсилаються поштою на електронну адресу: bulleten@dpcoi.com.ua
назви файлів повинні містити прізвище автора. 

редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора)  
і відхилення 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 редакції: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801. 

ВИМОгИ 
щодо оформлення наукових статей,  

які публікуються в загальнодержавному науково-практичному 
фаховому виданні «Бюлетень Міністерства юстиції україни»

dpcoi.c
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