
#04/квітень/2020

2020
04

06 18 22 думки експертів
з права

незалежна юридична 
консультація

ТЕМА номера

У сфері державної реєстрації 
найчастіше оскаржується 
внесення змін до відомостей 
державних реєстрів  
щодо власників  
нерухомого майна та бізнесу

Як звернутися  
до Європейського суду 
з прав людини

Права і свободи дитини: 
забезпечення та захист 
у контексті сучасних  
викликів

Вітаємо 
з великоднем!

dp
co

i.c
om

.ua



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

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

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

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

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

передрук статей тільки з письмового дозволу редакції • © дп «цоі», 2020

#04/квітень/2020

ISSN 2312-1831

Doi: 10.36035/2312-1831

Гриценко іван Сергійович
декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

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

академік НАН України, академік НАПрН України, заслужений юрист України

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

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

кузнєцова наталія Семенівна
професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

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

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

Гданського Університету (Республіка Польща), доктор правничих наук

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

професор, академік НАПрН Украї ни

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

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

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

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

ЗАГАльНОДеРжАВНе НАУКОВО-ПРАКТичНе ФАхОВе ВиДАННЯ

dp
co

i.c
om

.ua



№ 04(222) 2020 РОКУ02

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

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

кравченко людмила Миколаївна
директор Департаменту публічного права, заступник головного редактора

крижанівська тетяна іванівна
редактор видавничого відділу, відповідальний секретар редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Мін’юсту України»

Акуленко віктор іванович
провідний науковий співробітник відділу  

міжнародного права і порівняльного правознавства  
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  

доктор юридичних наук, професор

Андрушко Петро Петрович 
завідувач кафедри кримінального права та кримінології  

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

Бараш Євген Юхимович 
доктор юридичних наук, професор,  

заслужений діяч науки і техніки України

Бошицький Юрій Ладиславович
ректор Київського університету права НАН України,  

кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України

вишневський Андрій володимирович
адвокат, заслужений юрист України

Денисов володимир наумович
завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства 

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

заслужений діяч науки і техніки України

Гетьман Анатолій Павлович
проректор з наукової роботи Національного юридичного університету  

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

іншин Микола іванович
завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

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

заслужений юрист України

Йора Дмитро Сергійович
заступник начальника Управління – начальник відділу правової роботи  

Управління систематизації законодавства та координації  
правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації  

правових актів Міністерства юстиції України

клименко Оксана Михайлівна
завідувач відділу проблем розвитку національного законодавства  

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

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

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

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

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

Рафальська інна владиславівна
голова Ради адвокатів міста Києва,  
адвокат, заслужений юрист України

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

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

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

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

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

dp
co

i.c
om

.ua



03

бюлетень Мін’юсту україни

Лист редактора

Усіх , хто  шанує 
і  любить наш журнал, 
вітаємо з Великод-
нем! Це весняне свято 
завжди є  утверджен-
ням миру, добра, пози-
тивів, усіляких гараз-
дів, нових горизонтів. 
Щиро  бажаємо всім 
нам наснаги, світової 
перемоги над covid-19, 
якнайшвидшого припи-
нення карантину та по-
вернення всіх на свої 
робочі місця! Ми пере-
конані, що так воно і буде!

У цьому номері ми висвітлюємо тему 
державної реєстрації, де найчастіше оскар-
жується внесення змін до відомостей дер-
жавних реєстрів щодо власників нерухомого 
майна та бізнесу. У новинах розповідаємо 
про право на працю, про те, як система БПД 

захищає трудові права 
українців; про ситуа-
цію з  коронавірусом 
в установах виконан-
ня покарань. Рубри-
ка «У фокусі юстиції» 
містить матеріал про 
систему безоплатної 
правової допомоги 
в Україні – одну з най-
більш передових серед 
усіх 47  країн-членів 
Ради Європи.

«Незалежна юри-
дична консультація»  

розповідає, як звернутися до  Європейського 
суду з прав людини.

Також велике наповнення отримала нау-
кова частина нашого журналу.

На вулиці буяє весна. Бажаю всім якнай-
швидшого завершення карантину! До нових 
зустрічей! 

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенкоdp
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