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бюлетень міністерства юстиції україни

Лист редактора

Здоров’я, миру, 
завзяття і оптиміз-
му, спільної роботи 
у  розбудові украї-
ни, в  утвердженні 
справжніх цінно-
стей.  новий номер 
н а ш о го  ж у р н а л у 
в ідкриває  стат тя 
а. Бутенка «роль мо-
лодих юристів у фор-
муванні  стратег і ї 
право освітньої ро-
боти», де розглянуто 
діяльність коорди-
наційної ради молодих юристів україни. 
подаємо юридичні новини, на які був 
«багатий» жовтень місяць, висвітлюємо 
як події в україні, так і міжнародні.

до 100-річного ювілею національ-
ної академії наук україни з бажанням 
почути думку про розвиток академічної 
вітчизняної науки публікуємо інтерв’ю 
з головним редактором цього видання, 
де стверджується, що багато чого в сфері 
прав залежить від нас з вами, розумію-

чи  це, працюючи 
над цим – ми «при-
речені» на успіх.

«незалежна юри-
дична консульта-
ція» розглядає деякі 
питання реалізації 
громадянами права 
на звернення.

наукову частину 
цього номера скла-
дають статті із теорії 
та  історії держави 
і  права, цивільно-
го та  кримінально- 
виконавчого права. 

предметом наукових розвідок стали: 
внесок к. левицького у захист українсь-
кої мови; аналітична діяльність як інстру-
мент правореалізації; окремі теоретичні 
аспекти застосування принципу добро-
совісності в праві тощо.

на моє глибоке переконання, ми всі 
повинні працювати для утвердження 
поваги до права, але спочатку має бути 
довіра до самих правників. наш журнал 
працює над виконанням цього завдання.

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко

вітаю всіх 
із днем юриста 

і днем захисника! 
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тема номера   

Роль молодих юристів 
у формуванні стратегії 
правоосвітньої роботи 

А. П. Бутенко  
екс-голова Координаційної ради  
молодих юристів України  
(2011 - 2018 рр.)

Метою цієї статті є ознайомлення читачів з діяльністю Координаційної ради молодих юристів України  
при Міністерстві юстиції України, яка показує ефективний приклад залучення громадськості  

для реалізації певних завдань центрального органу влади.

координаційна рада молодих 
юристів україни при Міністерстві 
юстиції україни (крМЮ) була за-
початкована групою ініціативних 
молодих юристів, які, спираючись 
на активних представників юри-
дичної спільноти, вирішили спри-
яти Міністерству юстиції україни 
у модернізації підходів до реалі-
зації правоосвітньої роботи та за-
провадженні нових форм роботи 
із молоддю. вона розпочала свою 
діяльність у 2007 році.

однією із  перших ініціатив 
щойно створеної крМЮ стало 
започаткування всеукраїнського 
тижня права та форуму «правни-
ки – суспільству». а метою згада-
ного заходу – утвердження поваги 
до права через довіру до прав-
ників. реалізувати це  завдання 
молоді правники запропонували 
через надання представниками 
провідних юридичних компаній 

безоплатної правової допомоги 
всім бажаючим.

приємно відзначити, що поєд-
навши творчий підхід волонтерів, 
яких зібрала крМЮ, підтрим-
ку Міністерства юстиції україни 
та низки провідних юридичних 
компаній, 8  грудня 2008  року, 
у 60-ту річницю Загальної декла-
рації прав людини та Міжнарод-
ного дня прав людини, вдалося 
реалізувати новий, практично 
орієнтований проект, аналогів 
якому не було на той час в нашій 
країні. варто відзначити важливу 
роль «мотора» і автора ідеї цього 
проекту – в’ячеслава Бігуна, пер-
шого голови крМЮ.

Завдяки цьому форуму протя-
гом тижня близько тисячі грома-
дян отримали фахову, безкоштов-
ну правову допомогу. 

успішна реалізація всеукраїн-
ського тижня права, його нова-

торська платформа дозволила 
закріпитися цьому проекту як за-
гальнодержавному заходу, який, 
до речі, цьогоріч буде проводити-
ся вже вдесяте з 10 по 15 грудня.

форум показав, що співпраця 
органів державної влади із гро-
мадськістю є однією із умов ста-
новлення та розвитку громадян-
ського суспільства і  співпраця 
ініціативних молодих юристів 
із Міністерством юстиції матиме 
користь надалі.

протягом наступних років 
крМЮ було запропоновано нові 
правоосвітні проекти, а також від-
булися якісні зміни вже згаданих 
заходів. 

Зокрема, координаційна рада 
виходить з ініціативою створення 
майданчиків, де студенти-прав-
ники могли б перейняти досвід 
визнаних професіоналів – суд-
дів, адвокатів, нотаріусів тощо. 
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як результат, було започатковано: 
всеукраїнську правничу школу 
з  адвокатури у  кримінальних 
справах; всеукраїнську правничу 
школу з судочинства; всеукраїнсь-
ку школу з корпоративного права. 
Згадані проекти є  комплексом 
майстер-класів та дискусій, вирі-
шенням практичних завдань 
у контексті актуальних проблем 
різних галузей права. Їх цінність – 
не лише у підвищенні обізнаності 
студентів-юристів, це унікальна 
можливість спілкування майбут-
ніх правників із лідерами юри-
дичного ринку: керуючими пар-
тнерами юридичних компаній, 
суддями різних ланок (від першої 
інстанції до керівництва верхов-
ного та конституційного Суду). 

такі зустрічі мають потужну 
мотиваційну складову. приклад 
кар’єрного зростання лекторів, 
їх безпосередня робота зі студен-

тами чи юристами-початківцями 
як із рівними дозволяє молоді не 
лише здобути практичні знання, 
а й повірити у власні сили, обрати 
реальні орієнтири для професій-
них можливостей.

Цей формат знайшов відгук, 
як у студентів та молодих юристів, 
які щойно розпочали свою кар’єру, 
так і в професіоналів, які із задо-
воленням долучилися до прове-
дення майстер-класів.

З часом команді крМЮ дове-
лося розширити професійні гори-
зонти цього напряму і вже у 2011-
2013 роках до згаданих проектів 
додалися – всеукраїнська прав-
нича школа з  альтернативних 
методів вирішення спорів; все-
українська парламентська прав-
нича школа; всеукраїнська прав-
нича школа з фінансового права. 

але діяльність крМЮ не обме-
жувалася проведенням тренінгів. 

рада стає платформою для об’єд-
нання зусиль професійних органі-
зацій, наукових установ, універ-
ситетів та практиків для втілення 
нових напрямів, беручи на себе 
роль координатора та  модера-
тора нових проектів – конкурсів 
наукових робіт, змагань, турнірів, 
круглих столів, конференцій. 

конкурс проходить у вигляді 
засідання Європейського суду 
з прав людини, де команди висту-
пають як одна із сторін процесу, 
а в якості журі – практики, які без-
посередньо працюють в  ЄСпл. 
такий принцип навчання, через 
змагальність, був  використаний 
для запровадження інших проек-
тів – всеукраїнського правового 
турніру з  кримінального права 
та процесу, конкурсу «Молодий 
правник року», щорічного правни-
чого брейн-рингу, всеукраїнського 
правового VIP-турніру. Цей  на-
прям має не лише навчальну мету, 
завдяки таким заходам з’являється 
елемент змагальності між юридич-
ними факультетами, створюється 
платформа для спілкування моло-
дих правників між собою.

З роками команда координа-
ційної ради оновлювалася, долу-
чалися нові партнери. на кінець 
2012 року за прикладом крМЮ 
були створені аналогічні дорадчо- 
консультативні органи при голов-
них управліннях юстиції у  всіх 
областях україни, а  до  кінця 

Завдяки поєднанню зусиль 
вдалося започаткувати проект, 

який став невід’ємною складовою 
змагальності провідних  

юридичних шкіл.  
Участь у щорічному  

Міжнародному правничому 
конкурсі імені в. М. Корецького – 

гарна традиція багатьох  
юридичних факультетів.
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тема номера   

2013 року подібна рада запрацю-
вала в більшості районних цен-
трів україни. Широка географія 
регіональних крМЮ дала мож-
ливість поширити позитивний до-
свід по всій країні. у той же час 
регіональні координаційні ради 
пропонували нові ідеї, які за під-
тримки всеукраїнської крМЮ, 
Міністерства юстиції україни, за-
лучених партнерських організа-
цій були втілені по всій країні. 

одним із прикладів є  все-
український конкурс шкіль-
них малюнків «я маю право». 
він  розпочинався як міський, 
був  ініційований донецькою 
міською організацією крМЮ.  
З  часом конкурс охопив шко-
лярів всієї україни. нині майже 
5  тисяч  учнів щороку беруть 
в ньому участь, і лише 36 з них 
стають фіналістами.

Саме цей проект якнайкраще 
показує роль громадського секто-
ру у втіленні державних завдань. 
Його ідея зародилася в місцевій 
громадській організації і  через 
свого представника в  місцевій 
координаційній раді була реалі-
зована на місцевому рівні, ре-
гіональний представник виніс 
її  для  реалізації на  всеукраїн-
ський рівень крМЮ, де завдяки 
спільним зусиллям було знайдене 
фінансування від міжнародних 
організацій та адвокатських об’єд-
нань, а Міністерство юстиції взяло 
на себе складне завдання – узгод-

ження зусиль державних органів. 
І ось результат – щорічно близько 
5 тисяч дітей цікавляться у своїх 
вчителів та батьків, які вони мають 
права і чому.

деякі освітні проекти, що про-
водяться крМЮ, стали невід’єм-
ною складовою неформальної 
освіти молодих правників. Зокре-
ма, всеукраїнська зимова правни-
ча школа та всеукраїнська літня 
правнича школа стали тренін-
говими майданчиками, в  яких 
практичні навички здобули понад 
600  учасників. (Щороку проект 
триває 6 днів поспіль).

на жаль, за роки роботи коор-
динаційна рада не змогла втіли-
ти всі покладені на неї завдання. 
так сектор нормотворчої роботи, 
що був активний в перші роки, 

фактично припинив свою роботу, 
але разом з тим, варто зазначи-
ти, що подібні зміни – об’єктивно 
викликані безпосередніми зміна-
ми в країні. коли профільні міні-
стерства прикладають значних 
зусиль до реформування як юри-
дичного та освітянського секто-
ру, громадськість займає менш 
розроблену нішу, таким чином, 
не залишаючи без уваги важливі 
напрями правоосвітньої роботи.

розкрити всю діяльність оди-
надцяти років роботи коорди-
наційної ради молодих юристів 
україни при Міністерстві юсти-
ції україни та відповідних тери-
торіальних представництв в одній 
статті неможливо. але на одно-
му з  головних висновків, мені 
як  керівнику цієї організації 
(2011-2018 рр.) хотілося б зупи-
нитися. громадська ініціатива, 
яку реально підтримують органи 
влади, не затягуючи її в бюрокра-
тичні тенета, здатна втілювати про-
екти, що матимуть не лише імід-
жевий чи короткотривалий ефект, 
а є одним з важливих елементів 
втілення державної політики. 
І приклад співпраці Міністерства 
юстиції україни з міжнародни-
ми організаціями, професійними 
об’єднаннями правників, пред-
ставниками юридичного бізнесу, 
що здійснюється через спільну 
роботу з крМЮ, вартий насліду-
вання в інших органах держав-
ної влади.   

на завершення: хотілося б подякувати представникам  
Міністерства юстиції України, його керівництву різних років,  

представникам соціально відповідального юридичного бізнесу  
та нашим партнерам – Координатору проектів оБСЄ в Україні  

та проекту USAID «нове правосуддя»  
за багаторічну підтримку нашої роботи.

таким чином, до процесу  
вивчення власних прав  

і прав дітей залучається  
все більше громадян.  

жодна із сторін –  
задіяні професійні об’єднання, 

міністерства, організації – 
не зазнала значних фінансових 

чи організаційних витрат, 
але завдяки координації їх роботи, 

проект втілюється вже 8 років  
і набуває популярності.
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сучасна
юстиція
україни

новини 
•

досягнення
•

У фокусі юстиції
•

Міжнародне співробітництво
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відзначення
Дня юриста 
у Мін’юсті
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Міністерство юстиції  
увійшло до тоП-3  

міністерств-реформаторів 

Міністерство юстиції України за підсумками 3,5 років досліджень за методологією iMoRe  
(індекс моніторингу реформ) увійшло до трійки міністерств, які найактивніше запроваджували реформи. 

Про це йдеться у звіті незалежної аналітичної платформи VoxUkraine.

як зазначили експерти платформи, серед найбільших здобутків Мін’юсту – закон, що обмежує тиск сило-
вих органів на бізнес, та зміни до закону «про акціонерні товариства».

окрім цього, Мін’юст запустив низку онлайн-сервісів, зокрема, щодо отримання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і розпочав ре-
форми виконавчої і реєстраційної служб.

«дійсно приємно, що наше міністерство – серед лідерів у запровадженні реформ. однак для нас важливо 
продемонструвати не кількісний результат. всі зміни в Мін’юсті запроваджуються з єдиною метою – захистити 
права мільйонів українців і надати їм зручні та комфортні державні послуги. Саме так ми можемо забезпечити 
справедливість та повернути довіру громадян до держави і державних інституцій», – заявив, коментуючи ре-
зультати дослідження, Міністр юстиції павло петренко. За його словами, серед найбільш вагомих для грома-
дян проектів міністерства є запровадження однієї з найкращих у світі систем безоплатної правової допомоги, 
запуск сучасних сервісів, зокрема, щодо отримання свідоцтва про народження у пологовому та можливості 
одружитися за одну добу, ініціативи щодо ліквідації боргів з аліментів та зарплат, захист бізнесу від рейдер-
ства тощо.   
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Мін’юст розпочинає 
всеукраїнську  

інформаційну кампанію 
#ПраваЗахисників 

Міністерство юстиції України в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розпочинає інформаційну кампанію 
#ПраваЗахисників, спрямовану на інформування учасників бойових дій про їхні права.

у межах інформаційної кампанії ветеранам ато буде роз’яснено процедуру отримання безоплатної 
правової допомоги, порядок безоплатного отримання земельної ділянки, повідомлено про існуючі пільги 
на оплату житлово-комунальних послуг та проїзд.

  Зокрема, захисники мають право на:  

– отримання первинної та вторинної правової допомоги;
– першочергове відведення земельних ділянок для особистого селянського господарства; ведення садів-

ництва; будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах; індивіду-
ального дачного будівництва; будівництва гаражів;

– знижки на оплату користування житлом, комунальними послугами, вартості палива;
– безкоштовний проїзд міським, приміським і міжміським автотранспортом та додатково міжміським 

залізничним, водним, повітряним або автомобільним в обидва напрямки.
також учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих внаслідок 

війни передбачена щорічна разова грошова допомога. крім цього, законодавством передбачене безоплатне 
медичне забезпечення, про яке буде детально ознайомлено під час інформаційної кампанії Мін’юсту.   

сучасна юстиція україни        новини
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Права Захисників України
#ПраваЗахисників #ветеранезнайсвоїправа

  Безоплатна правова допомога  

первинна:
•  отримання правової інформації, консультації  

і роз’яснень з правових питань.
•  Складення заяв, скарг та інших документів  

(крім документів процесуального характеру).
•  допомога в забезпеченні доступу до вторинної  

правової допомоги та медіації.
вторинна:
• Захист.
•  представництво в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами.

• Складання документів процесуального характеру.

Знижки на оплату:
• користування житлом.
• користування комунальними послугами.
• вартості палива.
розмір знижки:
• особам з інвалідністю внаслідок війни – 100%.
•  учаснникам бойових дій та особам, прирівняним 

до них – 75%.
• учасникам війни – 50%.

  пільги на оплату послуг жКГ  

• усіма видами міського пасажирського транспорту.
•  автомобільним транспортом загального користу-

вання в сільській місцевості.
•  автобусами приміських і міжміських маршрутів, 

у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо-  
та міжобласних незалежно від відстані місця  
проживаня.

а також додатково:
•  міжміським залізничним, водним, повітряним  

або автомобільним транспортом в обидва напрями:
Для учасників бойових дій
• 1 раз на 2 роки або 1 раз на рік з 50% знижкою.
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни
• I і II групи – 1 раз на рік.
•  III групи – 1 раз на 2 роки або 1 раз на  рік 

з 50% знижкою.

  безкоштовний проїзд  

  Безоплатне отримання земельної ділянки  

Учасники бойових дій мають право на першочергове 
відведення земельних ділянок для:
•  особистого селянського господарства – до 2 га.
•  ведення садівництва – до 0,12 га.
•  Будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд у селах – до 0,25 
га та селищах – до 0,15 га; в містах – до 0,1 га.

• Індивідуального дачного будівництва – до 0,1 га.
•  Будівництва гаражів – до 0,01 га.
ваЖливо!     скористатися правом на відведення  

земельної ділянки можна один раз  
за кожним видом діяльності.

Учасникам бойових дій – 1265 грн.
Особам з інвалідністю внаслідок війни:
• I групи – 3 685 грн.
• II групи – 3 265 грн.
• III групи – 2 845 грн.
членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам)  
померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни,  
які не одружилися вдруге – 630 грн.
*станом на 2018 рік

  Щорічна разова грошова допомога  

•  допомога у військових госпіталях та інших  
лікувально-профілактичних закладах.

•  обслуговування у військових госпіталях членів 
сім’ї (якщо військовослужбовець прослужив в ЗСу 
більше 20 років).

•  обстеження та лікування у військово-медичних 
закладах для себе та членів сім’ї (для військово-
службовців, звільнених з військової служби вна-
слідок захворювання, пов’язаного з використанням 
обов’язків військової служби).

•  першочергове зубопротезування.
•  путівки до санаторіїв для продовження лікування 

на основі висновку влк.
•  пільгові путівки в санаторії міністерства оборо-

ни та інших військових формувань 1 раз на рік 
для себе та членів сім’ї (якщо сукупний дохід сім’ї 
в розрахунку на одну особу становить менше трьох 
прожиткових мінімумів).

  безоплатне медичне забезпечення  
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олексій Бонюк: 
українці стали активніше 

захищати свої права 
Дедалі більше українців звертаються до системи безоплатної правової допомоги.  

Зростає як кількість звернень за правовими консультаціями,  
так і випадки представництва інтересів вразливих категорій у судах.

«насамперед завдяки системі 
безоплатної правової допомо-
ги кожен українець може про-
консультуватися, як йому діяти 
у реальних життєвих ситуаціях –  
як стягнути з недобросовісного 
роботодавця належну заробіт-
ну плату чи захистити свої права 
як споживача, як оформити 
спадщину чи врегулювати спір 
щодо житла, болюча проблема –  
як уникнути домашнього насиль-
ства і зберегти сім’ю та сотні 
інших питань, – коментує дирек-
тор координаційного центру з на-
дання правової допомоги олексій 
Бонюк. – на сьогодні понад два 
мільйони українців уже переко-
налися, що безоплатна правова 
допомога – це якісно, доступно  
та вирішить правові проблеми».

За весь період функціонуван-
ня системи безоплатної правової 
допомоги понад 1 млн 360 тис. 
громадян звернулися до  цен-
трів та бюро правової допомоги, 
понад 530  тис. зателефонува-
ли до  єдиного контакт-центру 
та майже 460 тис. отримали захист 
у кримінальних провадженнях.

при цьому статистика свідчить 
про стабільно позитивну тенден-
цію щодо зростання кількості 
звернень громадян. За три квар-
тали 2018 року кількість звернень 
за правовою допомогою зросла 
на 12% порівняно з аналогічним 
періодом попереднього року – 
понад 466 тис. осіб та  416 тис. 
осіб відповідно.

при цьому первинна правова 
допомога, право на яку мають усі 
без винятку українці, передбачає 
не лише надання правових кон-
сультацій, а й доступ до медіації, 
тобто можливість врегулюва-
ти спори шляхом переговорів,  
без звернення до суду. крім того, 
за потреби фахівці системи допо-
можуть скласти заяву чи скаргу, 
зібрати та оформити необхідні 
документи.

Зросла і кількість вразливих 
категорій громадян, яким був 
призначений адвокат чи фахівець 
місцевого центру для представни-
цтва інтересів у суді, іншому дер-
жавному органі, органі місцевого 
самоврядування, перед іншими 
особами. потреба у такому виді 

допомоги зросла на 10%, і, якщо 
за 9 місяців 2017 року це було 
майже 51 тис. випадків, то цього 
року – майже 56 тис.

відповідне зростання про-
стежується і  щодо ключових 
категорій осіб, які звернулися 
за захистом своїх прав: на 17% 
зросла кількість звернень мало-
забезпечених українців, на 172% 
дітей та на 54% – внутрішньо 
переміщених осіб. Статистично 
це 36 641 порівняно з 31 229, 787 
порівняно з 289 та 4 961 порівня-
но з 3218 осіб відповідно.

Це свідчить , що українці  
дедалі частіше наважуються 
вирішувати у  правовий спосіб  
ті проблеми, що інколи накопи-
чувалися роками, оскільки ба-
чать реальні можливості захи-
стити свої права. Сприяє цьому  
і реалізація загальнонаціональ-
ного правопросвітницького про-
екту «я МаЮ право!». правові 
послуги адвокатів та  праців-
ників системи, які надають без-
оплатну правову допомогу, опла-
чує держава і  вони безоплатні  
для громадян.   
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У Мін’юсті відбулася 
всеукраїнська акція 

Дня відкритих дверей в органах ДвС 

Напередодні святкування Дня юриста відбулася Всеукраїнська акція 
Дня відкритих дверей в органах Державної виконавчої служби.  

В межах цієї акції студенти завітали до Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту.

«Це ДУже ПРИЄМнІ МоМентИ, КоЛИ Є МожЛИвІСть СПІЛКУвАтИСЯ  
З МАЙБУтнІМ ПРофеСІЙнИМ ЮРИДИЧнИМ ПоКоЛІннЯМ.  

З тИМИ ЛЮДьМИ, ЯКІ вже ЗАвтРА оБІЙМУть ПоСАДИ СУДДІв, ПРоКУРоРІв,  
АДвоКАтІв, нотАРІУСІв.І МИ ДУже СПоДІвАЄМоСЯ,  

Що тАК САМо БУДе оБРАнА ПРофеСІЯ ДеРжАвноГо АБо ПРИвАтноГо вИКонАвЦЯ», – 
ЗАЗнАЧИЛА СвІтЛАнА ГЛУЩенКо.

Заступник Міністра юстиції україни з питань виконавчої служби Світлана глущенко відзначила,  
що дуже приємно бачити студентів у стінах Міністерства юстиції, зокрема, департаменту двС.

«ДУже вАжЛИво  
БАЧИтИ тА ЧУтИ  
нАШе МоЛоДе ПоКоЛІннЯ,  
АДже ЮСтИЦІЯ  
вІДКРИтА ДЛЯ ЛЮДеЙ», –  
ДоДАЛА ЗАСтУПнИК  
МІнІСтРА ЮСтИЦІї.
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в опитуванні взяли участь 41 юридична компанія, 
2 неюридичні компанії та 33 центральні органи дер-
жавної виконавчої влади.

у результаті проведеного дослідження отримані 
такі результати:

– більше 60% роботодавців визначає рівень під-
готовки сучасних випускників як низький. при цьому 
37,2% представників юридичного бізнесу оцінили його 
як незадовільний, а 25,6% – як задовільний, що від-
повідає «двійці» та «трійці» за п’ятибальною шкалою;

– майже 80% роботодавців змушені додатково 
навчати молодих фахівців. Більшість юридичних ком-
паній (76,5%) самостійно довчає нових співробітників 
необхідним знанням та навичкам, серед яких найбільш 
затребуваними є: ділова англійська мова, уміння скла-
дати процесуальні документи та ефективно комуніку-
вати на різних рівнях;

– роботодавці визначили ключові практичні навич-
ки молодого фахівця. випускник юридичного факуль-
тету чи закладу вищої освіти повинен мати достатній 
обсяг практичних навичок: складання юридичних 
документів (про це зазначили 32,4% респондентів), 
ділове спілкування та комунікації (24,3%), аналітичне 
та критичне мислення (16,2%), робота з базами даних 
та реєстрами (9,5%);

– іноземна мова необхідна в юридичному бізнесі. 
на це вказали 100% респондентів, при цьому 68,9% 
вказують на необхідність володіння англійською 

Сергій Петухов:
формування системи  

юридичної освіти – спільна робота 
академічної спільноти, роботодавців 

та органів державної влади 
Міністерство юстиції презентувало аналітичне дослідження «Знання та навички випускників  

юридичних факультетів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці»,  
яке було проведене Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя  

та правової обізнаності. Директорат дослідив, наскільки сучасний стан підготовки  
випускників-юристів відповідає потребам юридичного ринку праці. 

мовою. для юридичного бізнесу є бажаним рівень во-
лодіння іноземною мовою,  що дає можливість вести 
переговори, складати правові документи та здійсню-
вати їх переклад;

– етичні та моральні цінності – надзвичайно важ-
ливі для практикуючих юристів. Майже 80% опитаних 
відповіли, що при прийомі на роботу, крім професій-
них якостей, перевіряють моральні якості претендента 
на посаду. при цьому більшість респондентів (майже 
90%) зазначили,  що відмовляться від висококваліфіко-
ваного фахівця, якщо його моральні цінності супере-
чать світогляду керівника та корпоративній культурі.

результати дослідження демонструють позицію 
роботодавців щодо рівня підготовки фахівців-юристів 
і можуть бути в подальшому використані при розро-
бленні освітніх програм, навчальних планів закладами 
вищої освіти, формуванні державної політики у сфері 
правової освіти.

«формування системи юридичної освіти – це спіль-
на робота академічної спільноти, роботодавців, ринку 
праці, органів державної влади, тобто всіх тих, хто в тій 
чи іншій мірі залучений до цієї проблеми», – зазначив 
заступник Міністра юстиції Сергій петухов.

За словами генерального директора директорату 
з прав людини, доступу до правосуддя та правової 
обізнаності владислава власюка, сьогодні в україні 
відбувається процес реформування юридичної освіти. 
однією із передумов цієї реформи є невідповідність 
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Станіслав Куценко
вручив почесний Кубок столичної 

юстиції переможцям турніру 
8 жовтня у День юриста у Будинку офіцерів відбувся фінал Турніру на Кубок Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві, який проводиться вже четвертий рік поспіль.

проведення турніру стало до-
брою традицією для столичної 
юстиції та вищих навчальних за-
кладів україни. Це довгочікувана 
подія як для студентів, так  і для 
столичної юстиції, адже підготовка 
до заходу тривала 9 місяців.

попередні етапи змагання були 
наповнені духом перегонів та зма-
гання. 16 команд і сотні студентів 
взяли участь у турнірі. конкурсний 
відбір стартував ще в травні 2018-го. 
За цей час команди не тільки пока-
зали свої вміння та знання, а й от-
римали безцінний досвід у  ко-
мандній роботі та ознайомились 
із завданнями органів юстиції. учас-
ники знімали короткометражні 
фільми, писали твори, брали участь 
у флеш-мобах та конкурсах.

у фіналі змагались чотири ко-
манди, а саме: національної ака-
демії внутрішніх справ україни 
«Юстиніан», Міжнародного універ-
ситету розвитку людини «україна» 
«Мисливці за розумом», академії 
адвокатури україни «Ad Gloriam», 
київського національного еко-
номічного університету імені ва-
дима гетьмана.

переможець був визначе-
ний у ході брейн-рингу, котрий  
став справжнім батлом між ко-
мандами. найкращою за  кіль-
кістю балів виявилась команда 
національної академії внутрішніх 
справ «Юстиніан». Саме її учас-
ники отримали кубок столичної 
юстиції. 

до складу журі, котре пильно 
слідкувало за ходом перегонів, 
ввійшли головуючий – началь-
ник головного територіального 
управління юстиції у місті києві 
Станіслав куценко, заступник 
голови журі – віталій гдичин-
ський – голова координаційної 
ради молодих юристів при голов-
ному територіальному управлінні 
юстиції у місті києві, андрій Ба-
лицький – заступник генераль-
ного директора комунального 
підприємства київської обласної 
ради «готово», Світлана Мороз – 
керуючий партнер юридичної 
компанії «діктум», Юлія лабутіна– 
приватний нотаріус міста києва.

традиційно фіналістів кубка 
вітали творчими подарунками – 
вокалом та танцями  від студент-

ських колективів. «родзинкою» 
цьогорічного турніру стало наго-
родження команд-вболівальників, 
котрі за  аплодисменти та  під-
тримку своїх фаворитів отримали 
кубок вболівальників. перемога 
дісталась команді академії адво-
катури україни.  

голова журі Станіслав куцен-
ко вручив почесний кубок гтуЮ-
2018 переможцям та привітав із за-
вершенням турніру: «Щиро вірю, 
що високий професіоналізм, усві-
домлене почуття відповідальності 
допоможуть вам завжди бути на 
висоті та йти в ногу з часом. За-
прошую молодих правників долу-
читись до нашої дружної команди 
юстиції. Бажаю вам плідної роботи 
та успіхів надалі у зміцненні закон-
ності та правопорядку».

також очільник столичної 
юстиції за результатами конкурсів 
обере найактивнішого, проактив-
ного учасника, який ще зі студент-
ських лав стане радником керів-
ника головного територіального 
управління юстиції у місті києві 
та зможе реалізовувати свої ідеї 
у життя.   

рівня та змісту підготовки правників нинішнім потре-
бам ринку праці, що підтверджується результатами 
дослідження, проведеного директоратом. Це свідчить 
про кризовий стан юридичної освіти. отримані дані 
дають можливість зрозуміти, які саме юристи потрібні 

юридичним компаніям, юридичним відділам та дер-
жавній службі. Це може бути підказкою для закладів 
вищої освіти, як планувати свою діяльність з під-
готовки правників, а також сигналом професійним  
спільнотам.    
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«БАГАто ЧоГо в СфеРІ 
ЗАХИСтУ ПРАв 

ЗАЛежИть вІД нАС З вАМИ, 
РоЗУМІЮЧИ Це, ПРАЦЮЮЧИ нАД ЦИМ –

МИ «ПРИРеЧенІ» нА УСПІХ!» – 
наталія оніщенко

До 100-річного ювілею НАН України ми поспілкувалися з Наталією Миколаївною Оніщенко,  
завідувачем відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України, академіком НАПрН України,  
головним редактором нашого видання.

Шановна  
наталіє Миколаївно,  
хотілося б напередодні 
святкування 100-річного 
ювілею нАн України  
почути вашу думку  
про розвиток академічної 
вітчизняної науки. 

дійсно, в національній ака-
демії наук україни, в Інституті 
держави і  права ім. в.  М.  ко-
рецького, я працюю з 1979 року. 
відтоді, як закінчила київський 
державний університет імені 
т. г. Шевченка, пройшла всі схо-
динки від стажиста-дослідника 
до завідувача відділу теорії дер-
жави і права. тож зараз обіймаю 
саме цю посаду. 

Шлях вітчизняної науки ніко-
ли не  був простим, а скоріше 

складним, і  навіть тернистим. 
Цьому є багато пояснень і при-
чин: колись – ідеологічний тиск, 
так звані номенклатурні «впли-
ви», інколи перебільшення «на-
уковості одних тем» за рахунок 
інших, більш важливих для  су-
спільства. 

нині наша академічна наука 
також переживає не кращі часи, 
оскільки ми живемо в стані по-
стійного «недофінансування». 
а тому вчений сьогодні має бути 
трішечки «чарівником», бо вчить-
ся працювати без повного фінан-
сування, при тому, видає наукові 
видання, які друкуються за влас-
ний кошт, отримує заробітну плату 
на рівні 0,5-0,75 від встановлено-
го показника, працює неповний 
робочий день або неповний робо-

чий тиждень. а ще болісно від того, 
що  молодь часто не  сприймає 
науковий пошук як  майбут-
ню професію і  цікаву роботу, 
тож «наука» – це, скоріше, хобі. 
тому  своє покликання реалізує 
за кордоном. втім, не дивлячись 
на складнощі (а коли їх не було), 
100-річний ювілей нан україни, 
який збігається зі святкуванням 
100-річного ювілею очільника 
нан україни, президента пато-
на Бориса Євгеновича – це наша 
гордість, наше спільне свято. 
Ми, науковці, віддавали і буде-
мо віддавати всі сили улюбленій 
справі. Мої однодумці переконані, 
що науковець – це гордість краї-
ни, а без науки, мистецтва, літера-
тури тощо неможливий розвиток 
сучасної європейської нації.

сучасна юстиція україни        у фокусі юстиції
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ви відомий теоретик права, 
багато років працюєте  
в сфері теорії правових 
систем сучасності.  
Які перспективи сьогодні  
у розвитку національної 
правової системи? 

якщо об’єднати різні напрями 
і спрямування, необхідні для ди-
намічного розвитку правової систе-
ми, я б визначила головним векто-
ром – проєвропейський. За браком 
видавничого поля, розуміючи мас-
штаб інтерв’ю, наведу деякі «точ-
кові міркування і позиції». 

в умовах демократичної пра-
вової держави відносини «особа- 
держава» зазнають суттєвих змін. 
Ці відносини не  мають на  меті 
забезпечити для однієї частини 
суспільства більший ступінь сво-
боди, ніж для іншої; в цьому ви-
падку необхідно вести мову про 
державну владу, що забезпечує 
умови свободи для всіх членів су-
спільства, всіх громадян держави. 
непересічного значення в цьому 

контексті набуває вивчення євро-
пейської практики реалізації 
прав, свобод і законних інтересів 
людини, а також їх захисту.

тож пропоную дещо більшу 
увагу зосередити саме на  осо-
бистісних правах і свободах. Зо-
крема, в хартії Європейського 
Союзу про основні права 2000 року 
(далі – хартії) особистісні права 
і свободи закріплені в основному 
в перших главах: «гідність» (гл. I) 
і «Свобода» (гл. II).

право на людську гідність – 
одне з «найболючіших» прав, 
що потребує детального вивчен-
ня. важливою гарантією права на 
людську гідність слугує безумов-
на заборона тортур, приниження 
людської гідності, нелюдських по-
карань (ст. 4 хартії).

гарантією права на життя (ст. 2 
хартії) слугує заборона смертної 
кари, яка  не  може бути видом 
кримінальної відповідальності, 
а отже, запроваджуватися і вико-
нуватися на практиці (§2 ст. 2).

особливу цікавість сьогод-
ні викликає «право на цілісність 
особи – нове особистісне право, 
необхідність якого викликана на-
уково-технічним прогресом, особ-
ливо в сфері медицини і біологіч-
ної науки» (ст. 2 хартії).

Це право включає поінформо-
ваність і згоду людини щодо за-
стосування медичних препаратів, 
процедур, а також інших заходів 
в  межах медицини і  біології. 
одним з трактувань цього розгля-
ду є право людини на якісні ме-
дичні препарати. проте, на жаль, 
сьогодні в  україні ще  непоо-
динокими є  випадки продажу 
в  аптечних мережах та кіосках 
ліків з невеликим терміном дії, 
«терміно непридатних» пігулок 
або проведення щеплень з про-
строченими вакцинами. 

тож вважаю за необхідне 
удосконалити діюче законо-
давство україни (Закон україни 
«про  лікарські засоби», «ос-
нови  законодавства україни 
про  охорону здоров’я») в  кон-
тексті контролю за продажем не-
якісних лікарських засобів. 

якщо ми вже заговорили про 
захист прав і  свобод людини, 
хотілося б продовжити цю тему, 
враховуючи «національний кон-
текст». 

на жаль, «при максимізації» 
обговорень прав, свобод і  за-
конних інтересів людини в усіх 
форматах, від симпозіумів до сту-
дентських семінарів, постійно 
відбувається «мінімізація» за-
хищеності цих прав в усіх сфе-
рах життєдіяльності і, як завжди, 
необхідна відповідь на питання 
«що робити»? проілюструємо 
це декількома прикладами з ро-
боти Міністерства юстиції украї-
ни. я маю на увазі – безоплатну 
правову допомогу; правопросвіт-
ницький проект «я МаЮ право!» 
і проект #чужихдітейнеБуває.

За  весь період функціо -
нування системи безоплат-
ної правової допомоги понад 
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1  мільйон 360  тисяч громадян 
звернулися до центрів та бюро пра-
вової допомоги, понад 530 тисяч  
зателефонували до єдиного кон-
такт-центру та майже 460 тисяч 
отримали захист у  криміналь-
них провадженнях. І статистика  
свідчить про тенденцію до зро-
стання кількості звернень гро-
мадян. а це означає, що українці 
обирають правовий спосіб вирі-
шення проблем, оскільки бачать 
реальні можливості захистити 
свої права. 

Сприяє цьому і реалізація за-
гальнонаціонального правопро-
світницького проекту «я МаЮ 
право!», що реалізується Мін’-
юстом у співпраці з  системою 
Бпд, територіальними органами 
юстиції, за підтримки юридич-
них клінік, міжнародних донорів 
та партнерів. Його мета – підви-
щити юридичну грамотність 
українців та сформувати нову 
правову культуру в суспільстві. 
Це масштабна реформа правової 
свідомості та дієвий і ефективний 
механізм, який дає можливість за-
хистити свої права кожному. 

# ч у ж и х д і т е й н е Б у в а є   – 
ще одна ініціатива Мін’юсту, спря-
мована на посилення захисту 
прав українських дітей. відтоді, 
як 6 лютого 2018 року почав діяти 
перший пакет законів, що  дав 
виконавчій службі додаткові ін-
струменти для реалізації функцій 
захисту прав дитини, зокрема, 
у сфері стягнення боргів зі спла-
ти аліментів, а у серпні вступив 
в силу другий пакет законодавчих 
новацій, який доповнив інстру-
ментарій у цій сфері, боржники 
сплатили українським дітям – 
3,3 мільярда гривень. 

я навела ілюстративну базу, 
прикладні , конкретні кроки,  
як-то кажуть – назустріч людині. 
як бачимо, багато чого в сфері 
захисту прав залежить від нас 
з  вами, розуміючи це, працю-
ючи над цим – ми «приречені» 
на успіх!

Ми знаємо,  
що ви опікуєтесь  
гендерною проблематикою.  
ваша точка зору 
в цій площині.

Цікава, наукова і доленосна 
практична проблематика. Зокре-
ма, нещодавно відбулися пар-
ламентські слухання «протидія 
дискримінації жінок з  вразли-
вих груп», де йшлося про необ-
хідність державного контролю  
і  уваги громадянського су -
спільства до проблем внутріш-
ньо переміщених жінок і  дів-
чат, ромських жінок та  жінок,  
що проживають в сільській міс-
цевості. Це – один «зріз» про-
блеми. насправді , болючих 
точок в цій проблематиці дуже 
багато, і, зокрема, слід доопра-
цювати українське законодав-
ство в  сфері гендерних прав.  
гендерна рівність  – складо-
ва загального принципу рів-
ності як  принципу демокра-
тичної побудови суспільства.  
право  розум іється  сьогод -
ні як  рівна міра свободи всіх 
і  кожного – жінок і чоловіків.  
втім, ані в громадській, ані в на-
уковій доктринальній думці 
не  сформовано в ідношення 
та оцінка гендерних прав як пер-
шоосновних. на жаль, вони 
ще залишаються другорядними. 

тож, на  мою думку, сл ід  
доповнити існуючу дефініцію  
гендерної рівності третьою скла-
довою.

у такий спосіб під гендер-
ною рівністю слід розуміти: 
по-перше, формальну рівність, 
юридичну рівність, закріплену 
законодавчо; по-друге, рівність 
можливостей; і, по-третє, рівність 
результату – цілеспрямоване за-
безпечення ліквідації для кон - 
куруючих сторін  перешкод,  
які можуть бути зумовлені по-
передньою дискри мінацією.  
Саме ця остання складова не ві-
дображена ще достатньо в зако-
нодавстві україни.

наталіє Миколаївно, 
розкажіть про актуальну 
проблематику формування  
і розвитку активного, 
зрілого громадянського 
суспільства.  
Чи має Україна перспективи 
у цьому контексті?

проблематика формування 
і  розвитку громадянського су-
спільства, без перебільшення, 
належить до числа найбільш дис-
кусійних та найбільш досліджува-
них у сучасній гуманітарній науці 
та  практиці. крім  цього, понят-
тя «громадянське суспільство» 
є  одним із  найбільш вживаних 
серед представників владно- 
політичних кіл як  в  україні , 
так   і   далеко за  ї ї   межами. 
при  цьому переважна частина 
вітчизняного сучасного соціогу-
манітарного дискурсу громадян-
ського суспільства присвячена 
пошуку відповідей на  складні 
питання щодо необхідності за-
безпечення повноцінного форму-
вання та розвитку громадянського 
суспільства в україні.

За роки незалежності україн-
ської держави вітчизняна соціо-
гуманітарна доктрина розробила 
вагомий методологічний та прак-
тичний інструментарій вирішення 
різноманітних проблем, пов’яза-
них із забезпеченням функціону-
вання ефективного громадянсько-
го суспільства, відносини в якому 
засновуються на довірі, партнер-
стві та соціальній відповідальності 
як  різноманітних організацій, 
зокрема, бізнесу, так  і  окремих 
індивідів. крім цього, пробле-
матика формування та розвитку 
громадянського суспільства про-
тягом всього періоду незалеж-
ності україни не залишалася без 
уваги різних владних інститутів, 
зокрема, президента україни 
та  кабінету Міністрів україни. 
одним  із таких прикладів є на-
самперед указ президента украї-
ни від 26.02.2016 року № 68/2016 
«про сприяння розвитку грома-

dpcoi.c
om.ua



21

бюлетень міністерства юстиції україни

дянського суспільства в україні», 
відповідно до якого була утворе-
на координаційна рада сприяння 
розвитку громадянського суспіль-
ства як консультативно-дорадчий 
орган при президентові україни.

незважаючи на такий величез-
ний науково-практичний доробок, 
сучасні глобальні трансформації, 
які знаходять свій безпосеред-
ній прояв і в україні, формують 
нові виклики і загрози, що про-
являються, зокрема, нарівні 
функціонування різноманітних 
інститутів громадянського су-
спільства. Йдеться, насамперед, 
про поступову втрату громадян-
ським суспільством солідарних 
засад свого функціонування, 
про по глиблення окремих супе-
речностей як всередині самого 
громадянського суспільства, так 
і  між громадянським суспіль-
ством та  державою, про певну 
кризу культурної ідентичності 
громадянського суспільства, про 
трансформацію ціннісних засад 
розвитку громадянського суспіль-
ства, про необхідність підвищення 
рівня соціальної відповідальності 
людини як основного та первин-

ного суб’єкта громадянського  
суспільства тощо.

відповідаючи на ці та багато 
інших складних проблем форму-
вання і розвитку сучасного гро-
мадянського суспільства, особли-
во у процесі здійснення багатьох 
реформ у важливих сферах та га-
лузях життя, потрібно пам’ятати, 
що у 27-річному досвіді розбудо-
ви в незалежній україні грома-
дянського суспільства закладений 
значний потенціал визначен-
ня концептуальних шляхів його 
функціонування та  розвитку 
в  майбутньому, що має на меті 
забезпечити соціальну спра-
ведливість, суспільну консоліда-
цію та національний консенсус.  
очевидно, що перспективи ро-
звитку громадянського суспільства 
в україні можуть бути належним 
чином осмислені лише за наяв-
ності глибокого філософсько- 
теоретичного підґрунтя щодо 
розуміння природи громадян-
ського суспільства, основних 
умов його ефективного функ-
ціонування, особливостей соціо - 
культурної традиції українського 
народу тощо.

Давайте трохи відхилимо 
читачам завісу вашого 
особистого життя,  
сімейний статус,  
наприклад,  
або вподобання,  
адже це завжди цікаво…

я вже зазначала, що 39 років 
працюю в одному місці – в Інсти-
туті держави і права ім. в. М. ко-
рецького нан україни, займаюсь, 
окрім наукової, ще й викладаць-
кою діяльністю. Маю  «повний» 
сімейний статус, тому що я – донь-
ка, дружина, мама, бабуся, теща 
і невістка. Мені б дуже хотілось, 
щоб цей статус зберігався якомо-
га довше.

А що ви можете  
побажати нашим читачам  
як головний редактор 
«Бюлетеня Міністерства 
юстиції України»?

хочу побажати всім мирного 
неба, сімейного затишку і родин-
ного тепла, кохання (бережіть 
одне одного), вірних друзів, які 
будуть поруч в  негоду й  свята, 
професійного зростання і насоло-
ди від життя!   
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Представники Мін’юсту 
ознайомились з польською моделлю 

здійснення правосуддя для дітей 

Стажування проведено у межах проекту «розви-
ток системи правосуддя та ресоціалізація щодо дітей 
у конфлікті з законом в україні», який реалізується 
партнерами ради −  громадською організацією Март 
(україна, чернігів) та гельсінським фондом прав лю-
дини (польща) за фінансової підтримки програми 
RITA та фонду домів прав людини (осло). проект 
спрямований на досягнення цілей, що передба-
чені планом дій з реалізації національної страте-
гії у сфері прав людини на період до 2020 року, та,  

зокрема, сприяння запровадженню в україні з ураху-
ванням міжнародних стандартів ефективної системи 
правосуддя щодо дітей, які перебувають у конфлікті 
з законом, та побудові системи ресоціалізації не-
повнолітніх правопорушників.

«діяльність Сімейного суду, впровадження інститу-
ту судових кураторів, активна та водночас ефективна 
робота молодіжних центрів, а також результативність 
залучення громадськості до виправлення і ресоціалі-
зації т. зв. «деморалізованих» неповнолітніх – ті осо-
бливості, з якими ми могли детально ознайомитися 
під час візиту. Справді, польська модель здійснення 
правосуддя для дітей має ряд істотних відмінностей, 
що дає нам можливість ефективного аналізу діючої 
системи правосуддя для дітей в україні та чітких про-
позицій щодо її удосконалення», − зазначила радник 
Міжвідомчої координаційної ради з питань право-
суддя щодо неповнолітніх Соломія Старосольська.

для ознайомлення з польською моделлю повод-
ження з дітьми у конфлікті з законом програма ві-
зиту передбачала відвідування окремих інституцій: 
Сімейного суду, поліцейської палати дитини, Мо-
лодіжного центру соціальної терапії, притулку для не-
повнолітніх, центрів ресоціалізації для неповнолітніх 
у виправних закладах, недержавних організацій та ін.

після стажування в польщі експерти-учасники 
проекту візьмуть участь у робочих зустрічах, щоб 
напрацювати рекомендації стосовно вдосконалення 
нормативно-правової бази і концептуальних основ 
для запровадження практичних заходів у  сфері 
право суддя щодо неповнолітніх та заходів ресоціалі-
зації, зокрема, в межах визначених завдань роботи 
Міжвідомчої координаційної ради з питань право-
суддя щодо неповнолітніх.   

З 30 вересня по 6 жовтня відбувся навчальний візит до Польщі членів Міжвідомчої координаційної ради  
з питань правосуддя щодо неповнолітніх: представників Міністерства юстиції,  

Національної поліції, Генеральної прокуратури, Верховного Суду, Адміністрації ДКВС,  
ДУ «Центр пробації» та екпертів, науковців, громадських діячів.

сучасна юстиція україни        міжнародне співробітництво

dpcoi.c
om.ua



23

бюлетень міністерства юстиції україни

неЗАЛежнА 
ЮРИДИЧнА 

КонСУЛьтАЦІЯ
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Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні  
чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади,  

органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів,  
що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Деякі питання
реалізації громадянами  

права на звернення

незалежна юридична консультація

І. С. Заграй  
головний спеціаліст відділу систематизації 
законодавства, правової роботи  
та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції у місті Києві 
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на сьогодні питання реалізації 
гарантованого основним Законом 
нашої держави права громадян на 
звернення достатньо врегульовані, 
зокрема, визначені цілим рядом 
нормативно-право вих актів, ос-
новними з яких є: Закон україни 
від 2.10.1996 р. № 393/96-вр «про 
звернення громадян», указ пре-
зидента україни від 7.02.2008 р. 
№ 109/2008 «про першочергові 
заходи щодо здійснення реаліза-
ції та гарантування конституційно-
го права на звернення до органів 
державної влади та органів місце-
вого самоврядування», Інструкція 
з діловодства за зверненнями гро-
мадян в органах державної влади 
і місцевого самоврядування, об’єд-
наннях громадян, на підприєм-
ствах, в установах, організаціях 
незалежно від форм власності, 
в засобах масової інформації, за-
тверджена постановою кабінету 
Міністрів україни від 14.04.1997 р. 
№  348, постанова кабінету 
Міністрів україни від 24.09.2008 р. 
№ 858 «про затвердження кла-
сифікатора звернень громадян», 
Методика оцінювання рівня ро-
боти і  зверненнями громадян в 
органах виконавчої влади, за-
тверджена постановою кабінету 
Міністрів україни від 24.06.2009 р. 
№ 630, порядок взаємодії органів 
виконавчої влади, Секретаріату 
кабінету Міністрів україни та дер-
жавної установи «урядовий кон-
тактний центр» із забезпечення 
оперативного реагування на звер-
нення, які надходять на урядову 
«гарячу лінію», Єдиний веб-пор-
тал органів виконавчої влади 
та урядову телефонну довідку, за-
тверджений постановою кабінету 
Міністрів україни від 12.08.2009 р. 
№ 898. при цьому варто зазна-
чити також про значний масив 
відомчих актів, які регулюють пи-
тання порядку розгляду звернень 
та організації особистого прийому 
громадян в державних органах, 
на  підприємствах, в  установах 
та організаціях.

на сьогодні громадяни актив-
но реалізують надане їм конститу-
цією україни право на звернення.

про це свідчать, наприклад, 
звернення громадян до перших 
осіб нашої держави з електрон-
ними петиціями, які підтриму-
ються тисячами громадян, значна 
кількість звернень до державної 
установи «урядовий контактний 
центр», а також на адресу тери-
торіальних органів центральних 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування.

найчастіше громадяни зверта-
ються з питань отримання допо-
моги в реалізації та захисту своїх 
прав та інтересів, за необхідни-
ми роз’ясненнями законодавства, 
для вирішення своїх життєвих пи-
тань по суті.

при цьому поширеними є ви-
падки, коли громадяни зверта-
ються з ідентичними питаннями, 
або із скаргами, в яких порушу-
ють питання неналежного, на їхню 
думку, розгляду попередніх звер-
нень або ж неотримання обґрун-
тованих відповідей на них.

кількість таких звернень свід-
чить про необхідність роз’яснення 
деяких питань реалізації громадя-
нами права на звернення.

Інформацію про основні 
завдання та функції , напря-
ми діяльності суб’єктів владних 
повноважень можна отримати, на-
приклад, на офіційних веб-сайтах 
в мережі Інтернет, а також шляхом 
подання запиту на інформацію.

не менш важливими є  і  ви-
моги законодавства до змісту 
звернення (частина сьома статті 5 
Закону україни «про звернення 
громадян»).

н а  п р а к т и ц і  г р о м а д я н и 
часто направляють звернення,  
які  за  обсягом містять десят-
ки сторінок, або ж складаються 
із фрагментарних виразів, а разом 
з тим не містять інформації, необ-
хідної для розгляду порушених 
питань, які,  до  речі, іноді самі 
не мають конкретного характеру.

громадянам варто пам’ята-
ти, що у разі якщо звернення  
не  містить даних, необхідних 
для прийняття обґрунтованого рі-
шення, воно в п’ятиденний термін 
повертається громадянину з від-
повідними роз’ясненнями (части-
на третя статті 7 Закону україни 
«про звернення громадян»).

З урахуванням вищезазначе-
ного рекомендуємо чітко фор-
мулювати суть порушених пи-
тань, які  зумовили звернен ня,  
уникати викладення надмірної 
інформації, яка не має значен-
ня до  порушених у  зверненні  
питань, і загалом, по можливості, 
за значати лише ту  інформа-
цію, що пов’язана з порушеними  
питаннями.

отже, правильна форма звер-
нення – це запорука отримання 
обґрунтованої відповіді на нього.

окрему увагу громадянам  
варто звертати на необхідність, 

поряд із зазначенням  
прізвища, ім’я, по батькові,  

місця проживання,  
чіткого викладення суті 

порушеного питання,  
вказувати дані, які необхідні  

для прийняття обґрунтованого 
рішення за результатами  

розгляду звернення.

так, насамперед, громадяни 
повинні пам’ятати, що звернення 

повинні адресуватися тим особам, 
до повноважень яких  

належить вирішення порушених  
у зверненнях питань  

(частина перша статті 5  
Закону України  

«Про звернення громадян»).dpcoi.c
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незалежна юридична консультація

Стосовно розгляду звернень, 
варто також зазначити, що зако-
нодавством встановлені випад-
ки, за наявності яких звернення 
громадян не підлягають розгляду 
і вирішенню.

Серед них, відповідно до стат-
ті 8 Закону україни «про звернен-
ня громадян», є: повторні звер-
нення громадян до одного і того 
ж органу від одного і того ж гро-
мадянина з одного і того ж питан-
ня, якщо перше вирішено по суті, 
а також звернення осіб, визнаних 
судом недієздатними. 

варто також пам’ятати, що дія 
Закону україни «про звернен-
ня громадян» не поширюєть-
ся на порядок розгляду заяв 
і  скарг громадян, встановлений 
кримінальним процесуальним, 
цивільно-процесуальним, трудо-

вим законодавством, законодав-
ством про захист економічної 
конкуренції, законами україни 
«про судоустрій і статус суддів» 
та  «про  доступ до судових рі-
шень», кодексом адміністративно-
го судочинства україни, законами 
україни «про засади запобігання 
і протидії корупції», «про вико-
навче провадження».

крім того, законодавцем у ча-
стині дев’ятій статті  5 Закону 
україни «про звернення грома-
дян» зазначено, що  звернення 
про надання безоплатної право-
вої допомоги розглядаються у по-
рядку, встановленому законом, 
що регулює надання безоплатної 
правової допомоги.

Зміст і порядок реалізації 
громадянами права на безо-
платну правову допомогу, у тому 
числі і реалізації права громадян 
на  звернення, визначає Закон 
україни від 2.06.2011 р. № 3460-
VI «про безоплатну правову допо-
могу» (наприклад, стаття 10 цього 
Закону визначає порядок розгляду 
звернень про надання безоплатної 
первинної правової допомоги).

Загалом, зважаючи на значну 
кількість звернень до державних 
органів, слід зазначити про не-
обхідність впровадження нових 
форм і методів роботи, підвищен-

Звернення громадян,  
оформлені належним чином  

і подані у встановленому порядку, 
підлягають обов’язковому 

прийняттю та розгляду 
(частина перша статті 7  

Закону України  
«Про звернення громадян»).

ня рівня комунікації державних 
органів з громадськістю.

так, з найбільш порушуваних 
громадянами питань рекомен-
дується готувати узагальнені від-
повіді з наступним їх розміщен-
ням на офіційних веб-сайтах.

Це, на нашу думку, дозво-
лить скоротити документообіг 
та створить додаткові можливості 
для реалізації громадянами права 
на звернення.   

не менш важливим фактором 
є удосконалення роботи  

органів виконавчої влади  
у сфері надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 
наприклад, шляхом створення 

на базі центрів надання 
адміністративних послуг  

районних державних  
адміністрацій комунікаційно-

правових платформ  
для надання консультацій 

(в режимі он-лайн)  
з актуальних питань 

законодавства відповідно  
до потреб громадян.
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думки експертів з права           теорія та історія держави і права

внесок К. Левицького  
у захист української мови 

в часи австрійського панування  
на Галичині

удк 340.15

Б. В. Кіндюк   
доктор юридичних наук, професор,  
старший науковий співробітник  
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актуальність теми дослідження 
пов’язана з відродженням україн-
ської нації, відновленням держав-
ності та пошуку шляхів побудо-
ви демократичного суспільства. 
у цьому процесі значна роль на-
лежить українській мові, яка є ін-
струментальним феноменом 
співіснування, спілкування та ре-
алізації поглядів суспільства. Інте-
рес викликає та обставина, що всі 
держави, у складі яких перебували 
українські етнічні території, нама-
галися різними способами призу-
пинити розвиток української мови 
шляхом обмеження спектра її со-
ціальних функцій. розглядаючи 
історію держави і права україни, 
можна стверджувати, що реаліза-
ція мови в українській художній лі-
тературі, піснях, поезіях, прислів’ях, 
специфічних українських назвах 
була  важливим засобом відрод-
ження української нації. на сьо-

годні правовий статус української 
мови та мов національних меншин 
став предметом розгляду консти-
туційного Суду, що свідчить про 
різне розуміння суспільства та за-
стосування в юридичній практиці 
положень ст. 10 конституції украї-
ни. Значну допомогу у вирішенні 
цього питання можуть надати нау-
кові праці видатного українського 
юриста к. левицького. вченим були 
запропоновані правові шляхи за-
хисту української мови в період 
австрійського та польського пану-
вання. тому має сенс детально до-
слідити та систематизувати праці, 
написані в різні історичні періоди, 
з метою з’ясування доктринальних 
поглядів вченого.

аналіз публікацій показує, 
що питання, пов’язані з захистом 
прав української мови, к. левиць-
ким розглядались побіжно при ро-
зробці більш загальних питань. 

фрагментарно ця тема розгляда-
лась т. андрусяком, І. андрухівим, 
І. Бойко, І. василик, І. витанович, 
М.  Залізняком в.  кульчицьким, 
І.  крип’якевичем,  Б.  тищиком, 
а. Стечишин, але повної картини 
динаміки наукових праць к. леви-
цького не було створено.

Метою нашої роботи є дослід-
ження правових поглядів к. ле-
вицького, спрямованих на захист 
української мови. 

викладення матеріалів до-
слідження необхідно розпочати 
з розгляду особливостей творчого 
шляху знаного науковця, держав-
ного діяча, доктора права, адво-
ката, першого голови уряду Зунр 
к. левицького (1859-1941 рр.).

вчений народився 17 листопа-
да 1859 р. в містечку тисмениця, 
неподалік від  Івано-франківсь-
ка (Станіслава) у  сім’ї греко- 
католицького священика о. ан-
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тона, який мав власну парафію 
в селі нижневі. Юридичну освіту 
к.  левицький здобув в  резуль-
таті навчання на юридичних фа-
культетах львівського та віден-
ського університетів і у ці часи, 
як вказує І. о. андрухів, вступив 
до  української  таємної  органі-
зації «громада» [1, с. 4]. у 1882 р.  
к. левицький закінчив навчання 
у львівському університеті, а пер-
шим місцем роботи була канце-
лярія галицького намісництва. 
у  період 1907-1918 рр. вчений 
був обраний до  австрійського 
парламенту та галицького крайо-
вого сейму, де  захищав права 
українців на використання рідної 
мови в державних органах влади 
та судах. як відзначає М. Залізняк, 
к. левицький належав до категорії 
«нових» діячів, які мали високий 
рівень освіти і, незважаючи на ім-
перський характер австро-угор-
щини, створювали ідеї розбудови 
української державності [5]. у жо-
втні 1918 р. к. левицький займав 
посаду першого прем’єр-міністра 
уряду Зунр, а пізніше перебував 
в еміграції у австрії, чехословач-
чині та польщі.

розгляд наукових праць вчено-
го, інших джерел показав, що діяль-
ність к. левицького на українсь-
ких землях, які пере бували під 
австрійською окупацією, доціль-
но розділити на такі три напрям-
ки: 1)  діяльність у культурно- 
просвітницькій сфері; 2) депутат-
ська діяльність у австрійському 
парламенті та галицькому крайо-
вому сеймі; 3) правнича терміно-
логія (рис. 1).

І. діяльність у культурно-про-
світницькій сфері розпочалась 
у львівському університеті, в якому 
центрами українського студент-
ства були засновані в 1871 р. то-
вариства «академічний кружок» 
і  «дружній лихвар», які  прово-
дили національно-патріотичну 
діяльність у політичній, культур-
ній та освітній сферах. правовою 
базою, яка  дозволяла викори-

стання української мови в австро- 
угорщині, був цісарський декрет 
від 23 березня 1862 р., на підставі 
якого у львівському університеті 
були відкриті дві кафедри з україн-
ською мовою навчання – цивіль-
ного права та карного права і про-
цедури [2, с. 213]. З метою захисту 
та поширення української мови 
к. левицький заснував «кружок 
правників», до складу якого увійш-
ли а. чайковський (1857-1935 рр.), 
Є. олесницький (1860-1917 рр.), 
а завданням цієї організації стала 
допомога українським майбутнім 
юристам. Цей осередок мав за мету 
допомогу українським студентам 
здобувати фахову освіту шляхом 
підготовки рефератів, проведення 
наукових конференцій, дискусій, 
створення бібліотеки та власної 
видавничої діяльності. на цьому 
шляху к.  левицький стикнувся 
з ворожим ставленням польських 
професорів до українців, що знай-
шло свій прояв у заборонах на ви-
користання української мови, 
протидії створення кафедр, що за-
ймалися питаннями українського 
права. представники українського 
студентства проводили дискусії 
з представниками проросійської 
та пропольської течій, які бачили 
україну у  складі російської ім-
перії чи частини польщі та про-
тидіяли поширенню української 
мови серед населення галичини. 
у той історичний період українсь-
ке населення не мало можливості 
ознайомитись з законними та під-
законними актами австро-угорщи-
ни, імператорськими декретами, 
розпорядженнями через відсут-
ність їх перекладів на українську 
мову. тому вчений на засіданнях 
«кружка правників» ставив перед 
студентами завдання – бути ком-
петентними у питаннях міжнарод-
ного права й  економіки, добре 
знати українську та іноземні мови. 
наступним кроком к. левицького 
став вступ до наукового товари-
ства ім. т. Шевченка (далі – нтШ), 
де була створена комісія, яка підго-

тувала «Збірник народних пісень» 
українською мовою, що  мало 
виключне значення у поширенні 
рідної мови серед населення. ро-
зуміючи необхідність згуртування 
всіх проукраїнських сил галичи-
ни, за пропозицією к. левицького 
1894 р. нтШ придбало будівлю 
у львові на розі вулиць вірменсь-
кої і краківської, в якій розмісти-
лася дана організація, бібліотека, 
а також український національний 
музей [10, с. 33]. 

як вказує І. Б. василик, насе-
лення галичини мало низький 
рівень освіти, значна кількість 
людей була не писемною, тому 
вони не  розуміли назв вулиць, 
вивісок, назв крамниць, органів 
державної влади, судів, які були 
написані німецькою та польською 
мовами [3, с. 65]. одночасно з цим 
усі звернення до органів держав-
ної влади, судів, нотаріальні дії 
підлягали своїй реєстрації лише 
німецькою та в деяких випадках 
польською мовами, що значно об-
межувало використання українсь-
ким народом своєї мови. в резуль-
таті прийняття конституції 1867 р. 
в  австро-угорщині офіційними 
вважалися дві державні мови: 
німецька та угорська. на галичині 
німецька була офіційною мовою 
внутрішнього управління, держав-
них органів влади, судів, прокура-
тури, пошти і телеграфів, залізниці, 
деяких фінансових установ та дер-
жавних підприємств. З метою по-
ширення української мови к. ле-
вицький підготував монографію, 
видану у львові, «про права русь-
кої мови» 1896 р., під якою у той 
історичний час розумілася україн-
ська мова [8]. За своєю структурою 
робота складалась з таких п’яти 
розділів: розд. І «права українсь-
кої мови в австрійській консти-
туції»; розд. ІІ «правове регулю-
вання використання української 
мови в галичині»; розд. ІІІ «права 
української мови при зверненнях 
до адміністрацій»; розд. IV «права 
української мови у процесі судів-
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ництва»; розд. V «права українсь-
кої мови в релігійному житті».

у вступі до цієї монографії 
к. левицький роз’яснює необхід-
ність захисту української мови, 
вказує, що без її використання не-
можливо створити незалежну дер-
жаву. в розділі І вчений аналізує 
правові засади використання 
української мови в австро-угор-
щині, які ґрунтувалися в  ч.  142 
конституції 1867 р. , де вказува-
лось, що всі народи австро-угор-
щини є рівноправними та кожен 
з  них має право берегти і  ро-
звивати власну мову, а держава 
забезпечує рівноправність усіх 
мов у публічному житті та шко-
лах. на  думку в.  Марковського, 
ця норма конституції давала право 
будь-якому громадянинові зверта-
тися до суду з приводу порушення 
мовних прав [9]. в якості доказу 
невиконання вимог конституції 
к. левицький звертає увагу на рі-
шення галицького намісника від 
5 вересня 1881 р., в якому вказу-
валось, що всі документи та листи 
мусять бути написані лише латин-
ськими літерами, навіть у випад-
ках написання тексту українською 
мовою. таке розпорядження супе-
речило положенням конституції 
стосовно загальних прав народів 
на збереження і розвиток рідної 
мови, тому к. левицький пропонує 
прийняття австрійською владою 
законодавчого акта, який заборо-
няє використання латинського ал-
фавіту при написанні українського 
тексту. у розділі ІІ к. левицький 
аналізує розпорядження міністра 
внутрішніх справ австро-угорщи-
ни від 5 червня 1869 р. , в якому 
затверджується статус німецької 
мови як державної під час вну-
трішнього управління та  листу-
вання з іншими органами влади. 
на думку вченого, цей підзакон-
ний акт суттєво обмежує права 
українців, адже органи державної 
влади, внутрішніх справ, банківські 
установи, каси, які видають гроші 
та складають реєстри стосовно ви-

конання податкових зобов’язань, 
мали здійснювати свою діяльність 
лише німецькою мовою. Іншим сут-
тєвим обмеженням прав українців, 
на думку к. левицького, є наявність 
на будівлях суду та інших установ, 
пов’язаних з право суддям, написів 
польською та німецькою мовами. 
таке використання цих мов не да-
вало можливості українському 
населенню знайти їх місцезнаход-
ження та безперешкодно зверну-
тися до них, тому було доцільно 
писати назву також українською 
мовою. третій розділ праці роз-
глядає порядок вирішення мов-
ного питання в діяльності уряду, 
податкових служб, дирекції скар-
бового намісництва у львові. Згід-
но з пропозиціями к. левицького 
в українських громадах або в на-
селених пунктах, де українці скла-
дають більшість населення, місце-
ва влада мусить проводити свою 
офіційну діяльність українською 
мовою. такий підхід включає ве-
дення українською мовою уря-
дових книг, реєстрів громадських 
організацій, підготовку довідок, 
листування з іншими органа-
ми регіональної влади. розділ IV 
розглядає питання використання 
різних мов у судових інстанціях 
та прокуратурі. вчений звертає 
увагу на недосконалість порядку 
роботи судів у сфері використан-
ня української мови. тому к. ле-
вицький пропонує законодавче 
закріплення стосовно підготовки 
документів українською мовою 
найвищим Судовим трибуналом 
у  відні, окружними та  місцеви-
ми судами, апеляційним трибу-
налом у львові. українці повинні 
мати право при зверненні до суду 
одержувати рішення українською 
мовою, а в разі виникнення спору 
з представниками польського на-
селення рішення суду повинно 
бути підготовлено двома мовами. 
у V розділі розглядаються питання, 
пов’язані з діяльністю на території 
галичини різних церков і релігій-
них громад. актуальність цієї про-

блеми була пов’язана з тією обста-
виною, що в цьому регіоні діяла 
православна церква Московсько-
го патріархату, яка використову-
вала російську мову, католицька 
церква, в якій богослужіння про-
водились на латинській або поль-
ській мовах, та уніатська, яка ви-
користовувала у своїй діяльності 
українську мову. виходячи з цього, 
к. левицький запропонував підго-
товку церквами усіх конфесій ме-
трик, довідок про шлюб, хрещення 
та смерть людей не латинською, 
а  українською мовою. у  свою 
чергу проведення українських свят 
мало отримати підтримку місцевої 
влади та проводитись українською 
мовою незалежно від того, збіга-
ються вони чи ні зі святами като-
лицькими. Цікавою пропозицією 
вченого є закріплення в законах 
положення стосовно перенесен-
ня викликів до  суду, якщо вони 
збігаються зі святами української 
право славної церкви, на  після-
святковий період.

аналогічних поглядів дотри-
мувався український дослідник 
мовного законодавства р. дом-
бчевський, який стверджував, 
що в період австро-угорщини, ли-
стування уніатської Церкви з орга-
нами влади здійснювалося україн-
ською мовою, також велися викази 
(реєстри) померлих, виписи одру-
жень, народжених дітей. право-
вою основою видання цих актів 
стало розпорядження міністра 
внутрішніх справ, міністра право-
суддя австро-угорщини від 9 бе-
резня 1900  р. , згідно  з  яким 
всі  документи, які стосувались 
українського населення, повин-
ні були готуватись на українській 
мові [4, c. 43]. 

важливу роль у  поширенні 
української мови к. левицький на-
давав журналу «часопись правни-
ча», який 1892 р. почав виходити 
один раз у квартал, як друкова-
ний орган історико-філософської  
секції нтШ, а пізніше в ньому з’я-
вився підрозділ «розвідки прав-
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ничі секції історично-філософсь-
кої нтШ» [12, с. 2].

у той історичний період 
на українських землях відбувався 
бурхливий розвиток економіки, 
створювалися нові підприємства, 
були відкриті місцезнаходження 
нафти і газу, інтенсивно розви-
валися торгівля, сільське госпо-
дарство та інші сфери економіки. 
З огляду на те, що більшість до-
кументів, пов’язаних з підприєм-
ницькою діяльністю, готувались 
на німецькій чи польській мовах, 
за  пропозицією к.  левицького 
було розширено тематику журна-
лу та змінено назву на «часопись 
правнича і  економічна». додат-
ком до журналу була «Юридична 
бібліотека», де публікувались лек-
ції з питань діючого права. 

Іншою формою захисту україн-
ської мови стала підтримка з боку 
к. левицького творчості талано-
витих українців за допомогою 
створення «літературного журі», 
яке повинно було проводити кон-
курси робіт, опублікованих в аль-
манахах товариства «просвіта», 
а переможці отримували грошові 
винагороди. Значну увагу к. леви-
цький приділяв будівництву на-
родного театру у львові, вистави 
в якому повинні були проводитись 
на українській мові. З метою об’єд-
нання зусиль, у цій справі у червні 
1903  р. був створений єдиний 
крайовий комітет, головою якого 
було обрано к. левицького, заступ-
никами – Є. олесницького і в. Шу-
хевича. Маючи високий рівень 
юридичної освіти, к. левицький 
розробив Статут фонду побудови 
народного театру у львові, в якому 
відзначалося, що створення тако-
го українського осередку стане 
«підйомом розвитку української 
штуки драматичної» [13, с. 2]. 

II. у часи депутатської діяль-
ності у австрійському парламенті 
та  галицькому крайовому сеймі 
питання, пов’язані з  українсь-
кою мовою, постійно перебували 
в центрі уваги вченого. депутатсь-

кий мандат к. левицький отримав 
за результатами виборів 1907 р. 
по округу, до складу входила те-
риторія Бережан – рогатина – Бо-
лехіва – журавно. під час праці 
у парламенті 7 липня 1909 р. к. ле-
вицький подав до міністра юстиції 
австро-угорщини запит про пору-
шення прав української мови в су-
дових органах галичини, але це пи-
тання парламентарі визнали 
нетерміновим, і заяву к. левицько-
го було відхилено. наступним кро-
ком стало подання 30 листопада 
1909 р. запиту до міністра оборо-
ни австро-угорщини стосовно за-
борони українських вчительських 
курсів для українських солдатів 
у галичині. необхідність вирішен-
ня цього питання була пов’язана 
з тією обставиною, що більшість 
українських вояків були неписем-
ними і проведення занять з ними 
вчителями української мови мало 
дуже важливе значення для під-
няття рівня їх освіти. пізніше, коли 
к. левицький став депутатом гали-
цького сейму, ним було порушене 
питання перед крайовою владою 
про виділення коштів на споруд-
ження народного театру. 

у тодішньому галицькому сеймі 
більшість місць належала поль-
ським депутатам, які намагалися 
надати полякам значні права на 
використання театру, але україн-
ські депутати протестували проти 
таких умов. Сеймова комісія, 
яка розглядала це питання, запро-
понувала виділити третину необ-
хідних коштів (приблизно 300 тис. 
крейцерів), з умовою проведен-
ня у  театральному приміщенні, 
окрім  вистав, концертів, балів 
та інших заходів. враховуючи за-
йняття поляками керівних посад 
у органах державної влади гали-
чини, 24 листопада 1909 р. к. ле-
вицький виступив у парламенті 
з тривалою промовою про необ-
хідність врегулювання мовного 
питання, тобто зробив важливий 
крок у вирішенні проблеми авто-
номії українських земель. 

на засіданні парламенту в ли-
стопаді 1909 р. з ініціативи к. ле-
вицького розглядалося питання 
національностей і мов. як вказував 
к. левицький, його вирішення є не-
обхідною й невідкладною термі-
новою потребою: «Ми всі свідомі 
того, що міжнаціональні супереч-
ності шкодять соціальному, куль-
турному й економічному прогресу 
й роблять його майже неможливим, 
і тому всі ми повинні бути готови-
ми співпрацювати над справою 
національного порозуміння» [6]. 
характерною рисою депутатської 
діяльності к. левицького було зна-
ходження компромісу у вирішенні 
складних проблем, тому у 1913 р. 
був нагороджений цісарем фран-
цем Йосифом лицарським ор-
деном – «хрестом леопольда». 
З метою захисту прав українців 
та збереження рідної мови, к. ле-
вицький 14 липня 1911 р. від імені 
президії українського парламент-
ського клубу зустрівся з австрій-
ським прем’єр-міністром бароном 
паулем Ґаучем (1851-1918  рр.). 
на зустрічі було порушено питан-
ня про виборчу реформу до га-
лицького сейму й  забезпечення 
інтересів українського населен-
ня, зміни галицької адміністрації, 
створення нових українських шкіл 
та українського університету, спра-
ведливого розподілу між українця-
ми і поляками депутатських місць 
з галичини до парламенту.

З  цього приводу 23травня 
1912 р. к. левицький вимагав від 
влади поновлення процесу підго-
товки нового виборчого закону, до 
змісту якого повинні були увійти 
питання, пов’язані з використан-
ням української мови. Іншим важ-
ливим напрямком депутатської 
діяльності к. левицького у мовній 
сфері став запит від  30  травня 
1912 р. до прем’єр-міністра стосов-
но вирішення питання про ство-
рення українського університету. 
у  зв’язку з  підготовкою австро- 
угорщини до війни з  російсь-
кою імперією, 4 червня 1914 р. 
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на нараді в Будапешті к. леви-
цький вимагав від уряду, щоб 
у всіх українських військових 
полках не тільки прості солдати, 
а й старшини розмовляли україн-
ською мовою, тому для вирішен-
ня цієї проблеми пропонувалось 
заснувати спеціальні україн-
ські курси навчання. російська 
влада завжди ворожо ставилась 
до  всього українського, тому 
у  1914  р. російський уряд на-
клав заборону на  україномовні 
книги, які посилалися з галичини, 
що значно ускладнювало їх вве-
зення до росії [11, с. 5]. З метою 
протидії такій політиці росіян, 
к. левицький вніс запит до уряду 
австро-угорщини стосовно на-
кладення мита на російськомов-
ні книги, які надсилалися з росії 
до галичини. у часи депутатської 
діяльності к. левицького в гали-
цькому сеймі вніс на розгляд ре-
гіонального парламенту законо-
проект про зміну закону 1867 р. 
щодо мови викладання в середніх 
і  початкових школах галичини. 
документ мав на меті чітко ре-
гламентувати правила щодо мови 
викладання в  середніх школах, 
усуваючи таким чином повну за-
лежність українців при заснуванні 
гімназій від поляків. у законопро-
екті передбачалося, що питання 
про мову викладання новозасно-
ваних шкіл вирішуватиме не Сейм, 
а діяльність шкільної адміністрації, 
яка повинна проводитись на під-
ставі таких правил: у місцевостях, 
де засновується перша середня 
школа, мовою викладання мала 
стати та, яку застосовувало понад 
50 % мешканців повіту; потреба 
заснування нової школи визнава-
лася там, де 30 батьків оголошува-
ли намір віддати дітей до першого 
класу або ж там, де діючу школу 
відвідувало понад 500 учнів. у міс-
цевостях, де діяла польська серед-
ня школа, новозаснована школа 
мала отримати українську мову 
викладання, якщо нею розмовля-
ли понад 50 % населення повіту 

або  ж  діючу школу відвідували 
понад 200 українців; у середніх 
школах з польською мовою викла-
дання на бажання 25 батьків мав 
відкриватися паралельний клас 
з українською мовою навчання. 
в цілому законопроект передба-
чав ефективний правовий захист 
української мови, тому польсь-
ка преса негативно ставилась до 
цього документа. 

ІІІ. видання словників грало 
одну з  ключових ролей у  збе-
реженн і  укра їнсько ї  мови . 
тому к. левицький у 1893 р. під-
готував «німецко-руский словар 
висловів правничих і адміністра-
ційних», який був виданий нтШ 
у львові. у передмові автор зазна-
чив, що «сила рідної мови лежить 
в любові самого народу до мови, 
бо лише той народ має будучність, 
котрий любить рідну мову» [7]. 
підготовкою такого словника вче-
ний продовжив діяльність русь-
кої (української) термінологічної 
комісії, у яку входили г. Шашкевич, 
я.  головацький та Ю. вислобод-
ський, які у 1851 р. уклали та ви-
дали перший німецько-українсь-
кий словник юридичних термінів. 
на думку вченого, такі терміноло-
гічні словники є одним із джерел, 
що засвідчують розвиток україн-
ської мови як мови права, а діяль-
ність українських правників з роз-
роблення юридичної термінології 
стала важливим кроком до підви-
щення правового статусу україн-
ської мови.

Знання правничої терміно-
логії мало виключне значен-
ня для  українського населення, 
бо це надавало змогу звертатись 
до австрійських судів, органів дер-
жавної влади, місцевого самовря-
дування, нотаріату, прокуратури. 
одним із завдань німецько-україн-
ського словника було роз’яснення 
основних термінів для підготовки 
заяв, звернень, апеляційних скарг, 
пояснень змісту ухвал та вироків. 
при підготовці словника к. леви-
цький зазначав, що терміни нор-

мативно-правового акта мають 
бути однозначними, тому для 
позначення понять слід уникати 
використання синонімів, повто-
рень. текст має бути простим та 
зрозумілим, а законодавцеві слід 
прагнути до того, щоб слова й ви-
рази закону давали загалом пра-
вильне уявлення про зміст його 
норм. паралельно з працями над 
німецько-українським словником 
к. левицький та  «кружок прав-
ників» займались перекладами 
австрійських законів та їх роз’яс-
ненням. Значну допомогу у підго-
товці цього словника надав суддя 
т. ревакович (1846-1919 рр.), який 
за пропозицією к. левицького був 
прийнятий в почесні члени «круж-
ка правників».

За результатами проведеного 
дослідження необхідно зробити 
такі висновки.

І. розгляд наукових праць вче-
ного у період австрійського па-
нування доводить можливість 
виділення трьох напрямків пра-
вотворчої діяльності вченого: 
1)  діяльність у  культурно-про-
світницькій сфері; 2) депутатська 
діяльність у австрійському пар-
ламенті та галицькому крайовому 
сеймі; 3) правнича термінологія.

ІІ. характерною рисою науко-
вих праць к. левицького була на-
явність пропозицій з доповнення 
імперського та регіонального зако-
нодавства, які містили в собі необ-
хідність використання української 
мови в органах державної влади, 
судах, прокуратурі, нотаріаті, під-
готовці звернень, заяв тощо.

ІІІ. у своїй депутатській діяль-
ності к.  левицький всебічно 
використовував законодавчі 
можливості австрійського пар-
ламенту та галицького крайового 
сейму шляхом внесення запитів, 
звернень, подань стосовно ство-
рення українського театру у львові, 
україномовних кафедр у львівсь-
кому університеті, курсів україн-
ських вчителів, збільшення числа 
українських шкіл, ухвал, вироків, 
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Список використаної літератури

підготовки метрик на  українсь-
кій мові.

IV. к. левицький одним з пер-
ших заклав основи української 

правничої термінології шляхом 
підготовки німецько-українського 
правничого словника, що сприяло 
формуванню національної юри-

спруденції та значно полегшувало 
українському населенню доступ 
до органів державної влади, судів, 
прокуратури, нотаріату.   

Рис. 1

напрямки правотворчої діяльності К. Левицького

діяльність  
у культурно-просвітницькій сфері

депутатська  
діяльність

правнича  
термінологія
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внесок К. Левицького у захист української мови  
в часи австрійського панування на Галичині

Б. В. Кіндюк  
У статті розглянуто діяльність К. Левицького з захисту прав населення  

на використання української мови та виділено три напрямки правотворчої діяльності:  
1) діяльність у культурно-просвітницькій сфері;  

2) депутатська діяльність у Австрійському парламенті та Галицькому крайовому сеймі;  
3) правнича термінологія. 

Ключові слова: К. Левицький, нормативно-правовий акт,  
Австро-Угорщина, правнича термінологія, культурно-просвітницька діяльність,  

захист прав української мови.

Стаття надійшла до редакції: 16.10.2018.

THE CONTRIBUTION OF K. LEVYTSKY TO THE PROTECTION  
OF THE UKRAINIAN LANGUAGE DURING THE AUSTRIAN RULE IN GALICIA

B. V. Kindiuk
The article describes the activities of K. Levitsky in protecting the rights  

of the population to use the Ukrainian language and highlights three areas of legislative activity: 
1) activities in the cultural and educational sphere;  

2) deputy activities in the Austrian Parliament and the Galician territory diet;  
3) legal terminology. 

Keywords: K. Levitsky, regulatory legal act, Austria-Hungary,  
legal terminology, cultural and educational activities,  
protection of the rights of the Ukrainian language.
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ПРАЦЯ ЗАСУДженИХ 
ЗА тРУДовИМ ДоГовоРоМ  

ЧИ ЦИвІЛьно-ПРАвовИМ ДоГовоРоМ: 
новАЦІї КРИМІнАЛьно-вИКонАвЧоГо 

ЗАКоноДАвСтвА 

удк 343

Л. П. Шумна   
доктор юридичних наук, доцент,  
завідувач кафедри теорії та історії держави  
і права, конституційного права  
академії державної пенітенціарної служби україни

актуальність теми нашого 
дослідження обумовлена необ-
хідністю належного обґрунту-
вання сучасного стану правової 
регламентації праці засуджених 
до позбавлення волі  і, зокрема, 
тих змін, які відбувалися в право-
вому регулюванні праці засудже-
них до позбавлення волі в україні 
в останні роки. 

Суттєвий внесок у досліджен-
ня правових аспектів праці за-
суджених зробили І. Богатирьов, 
т. денисова, о. джужа, т. дуюнова, 
в. жернаков, І. жук, а. Зелінський, 
І. калініна, о. кревсун, о. лисодєд, 
М. пузирьов, а. Степанюк, Ю. тка-
чевський, С.  Царюк, І.  яковець, 
М. яцишин та ін. 

Мета цієї статті полягає в до-
слідженні правових аспектів 
праці засуджених в  умовах ре-
формування пенітенціарної си-
стеми; розкритті особливостей 
виконання робіт працівниками 
із числа засуджених як на підставі 
трудового, так і цивільно-право-
вого договорів; наданні пропози-
цій щодо шляхів усунення колізій 
правових норм.

Законом україни «про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів україни щодо створення 
економічних передумов для поси-
лення захисту права дитини на на-
лежне утримання» №  2475-VIII 
від 3.07.2018 р. доповнено принци-
повими новаціями кримінально- 

виконавчий кодекс україни, зо-
крема, з питань праці засуджених, 
а саме:

1) щодо умов праці: у частині, 
що стосується умов праці, на за-
суджених поширюється законо-
давство про працю (нова редакція 
абзацу дев’ятого ч. 1 ст. 8), зокре-
ма, законодавством визначено, 
що за винятком правил прийняття 
на роботу, звільнення з роботи, пе-
реведення на іншу роботу);

2) щодо особливостей виплати 
сум заробітку: 

2.1. засудженим до обмежен-
ня волі незалежно від усіх відра-
хувань належить виплачувати 
не менш як сімдесят п’ять відсотків 
загальної суми заробітку, а засуд-
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женим, які мають заборгованість 
за  виконавчими документами, 
не менш як п’ятдесят відсотків за-
гальної суми заробітку (нова ре-
дакція ч. 4 ст. 60);

2.2. у виправних колоніях 
на  особовий рахунок засудже-
них зараховується незалежно від 
усіх відрахувань не менш як п’ят-
десят відсотків нарахованого 
їм місячного заробітку, а засуд-
женим, які мають заборгованість 
за виконавчими документами, 
незалежно від усіх відрахувань 
належить виплачувати не менш 
як двадцять п’ять відсотків загаль-
ної суми заробітку (нова редакція 
ч. 2 ст. 120);

3) щодо добровільної праці: 
засуджені до позбавлення волі 
мають право працювати. праця 
здійснюється на добровільній 
основі на підставі договору ци-
вільно-правового характеру 
або  трудового договору, який 
укладається між засудженим 
та фізичною особою – підприєм-
цем або юридичною особою, для 
яких засуджені здійснюють ви-
конання робіт чи надання послуг 
(нова редакція ч. 1 ст. 118);

4) щодо обов’язкової праці: 
засуджені до позбавлення волі, 
які мають заборгованість за вико-
навчими документами, зобов’язані 
працювати в  місцях і  на  робо-
тах, які визначаються адміністра-
цією колонії, до погашення такої 
заборгованості (нова редакція 
ч. 2 ст. 118). 

отже, договір із працівником 
із числа засуджених на виконання 
роботи може бути:

або трудовим (гл.  III  кЗпп). 
відносини, що  виникають після 
ук ладення такого договору,  
регулюються нормами трудового 
законодавства;

або цивільно-правовим (до-
говір підряду, гл. 61 Цивільного 
кодексу україни (далі – Цк украї-
ни), чи договір про надання по-
слуг, гл. 63 Цк україни. відносини, 
що  виникають після укладення 

такого договору, регулюються нор-
мами цивільного права.

особливості виконання робіт як 
на підставі трудового, так і цивільно- 
правового договору (Цпд) роз’яс-
нено Мінсоцполітики в листі від 
20.04.2012  р. №  64/06/187-12. 
Сторонами трудового догово-
ру є  працівник і  роботодавець.  
працівника приймають на роботу 
(посаду) для виконання певної ро-
боти за конкретною кваліфікацією, 
професією, посадою, з підпоряд-
куванням правилам внутрішнього 
трудового розпорядку. крім того, 
за трудовим договором роботода-
вець повинен забезпечити праців-
ника робочим місцем, знаряддями 
праці та матеріалами, також за тру-
довим договором оплачується 
саме процес праці, а не кінцевий 
результат, як за Цпд, який визна-
чається після закінчення роботи 
й оформлюється актом. 

Згідно зі статтею 837 Цивіль-
ного кодексу україни за догово-
ром підряду (цивільно-правовим 
договором) одна сторона (під-
рядник) зобов’язується виконати 
певну роботу за завданням другої 
сторони (замовника), а замовник 
зобов’язується прийняти та опла-
тити виконану роботу. підрядник 
не має статусу працівника, сам ор-
ганізовує свою роботу і виконує 
її на власний ризик. Загалом, на ви-
конавця за Цпд не поширюються 
правила внутрішнього трудового 
розпорядку, умови колективно-
го договору, його не включають 
до штатного розпису, він не має 
права на соціальні пільги i гарантії 
від підприємства, права на щорічну 
відпустку, соціальний захист у разі 
нещасного випадку на виробни-
цтві, донедавна не підлягали оплаті 
дні тимчасової непраце здатності 
(лікарняні). Слід відмітити новації 
законодавства для осіб, які ви-
конують роботу за цивільно-пра-
вовим договором (Цпд) щодо 
набуття права на допомогу з тим-
часової непраце здатності. в листі 
Мінсоцполітики від 17.12.2017 р. 

№  571/0/86-17/218 зазначено, 
що обчислення середньоденного 
доходу для розрахунку страхо-
вих виплат особам, які працюють 
на  умовах цивільно-правового 
договору, може провадитися від-
повідно до абзацу першого п. 2 
та  п.  3 порядку обчислення се-
редньої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) для ро-
зрахунку виплат за  загально-
обов’язковим державним соціаль-
ним страхуванням, затвердженого 
постановою кМу від 26.09.2001 р. 
№  1266 за місцем здійснення 
діяльності на умовах цивільно- 
правового договору, під  час дії 
якого настав страховий випадок. 

Строк договору про надання 
послуг встановлюється за домов-
леністю сторін згідно зі  ст.  905 
Цк україни, а строки виконання 
роботи або її окремих етапів вста-
новлюються у  договорі підряду 
відповідно до ст. 846 Цк україни. 
тобто законодавством не встанов-
лено мінімального чи максималь-
ного терміну, на який може уклада-
тися Цпд. водночас договори Цпд 
не можуть укладатися на невизна-
чений строк. 

Законодавство не  обмежує 
кількості Цпд, які можна укласти 
з  однією особою, але  укладати 
Цпд з одним виконавцем тричі 
або  більше на  рік ризиковано. 
якщо фізособа – не підприємець 
систематично надає послуги (вико-
нує роботи), може постати питання 
щодо правомірності здійснен-
ня нею діяльності без державної 
реєстрації. під здійсненням осо-
бою, не зареєстрованою як суб’єкт 
підприємництва, будь-якого виду 
підприємницької діяльності з числа 
тих, що підлягають ліцензуванню, 
слід розуміти діяльність фізичної 
особи, пов’язану із виробництвом 
чи реалізацією продукції, виконан-
ням робіт, наданням послуг з метою 
отримання прибутку, яка містить 
ознаки підприємницької, тобто 
провадиться зазначеною особою 
безпосередньо самостійно, систе-
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матично (не менше ніж три рази 
протягом одного календарного 
року) і на власний ризик (п. 4 по-
станови пленуму вСу «про прак-
тику застосування судами законо-
давства про відповідальність за 
окремі злочини у сфері господар-
ської діяльності» від 25.04.2003 р. 
№ 3). при цьому систематичною 
діяльністю потрібно вважати укла-
дення Цпд протягом одного кален-
дарного року більше трьох разів, 
що буде підставою такий договір 
вважати трудовим.

виплати за цивільно-право-
вим договором обкладаються 
тими самими податками і  збо-
рами, що і зарплати за трудовим  
договором:

пдфо. одночасно з виплатою 
винагороди утримується пдфо 
в  розмірі 18% від  суми випла-
ти за  рахунок фізичної особи 
(п. 168.1.1 пку). якщо акт викона-
них робіт підписали, але не опла-
тили, податок сплачується протягом 
30 календарних днів, що настають 
за  останнім календарним днем 
звітного місяця (пп. 49.18.1, п. 57.1, 
пп. 168.1.5 пку).

військовий збір. 1,5% від суми 
винагороди – строки виплат такі 
самі, як для виплати пдфо.

ЄСв. Сплачується одночасно 
з виплатою винагороди в розмірі 
22% від  суми виплати. якщо акт 
виконаних робіт підписали, але 
не оплатили, то щомісяця не пізні-
ше 20-го числа місяця, що йде за мі-
сяцем його нарахування.

тобто дві рівноправних сторо-
ни при укладанні Цпд домовля-
ються:

– про виконання робіт або на-
дання послуг, із зазначенням їх ви-
черпного переліку в договорі;

– факт виконання обов’язко-
во оформляють актом виконаних 
робіт/наданих послуг;

– конкретні строки виконання 
робіт/надання послуг або кожного 
окремого їх етапу;

– вартості виконання робіт, на-
дання послуг.

таким чином, слід чітко розме-
жовувати можливість виконання 
роботи засуджених за трудовим 
договором і за цивільно-право-
вим договором. визначальним 
чинником при вирішенні спір-
них правовідносин в оформленні 
умов праці засуджених: чи цивіль-
ні, чи трудові – є наявність ознак 
трудових правовідносин між пра-
цівником-засудженим та робото-
давцем. як правило, працівники 
із  числа засуджених виконують 
систематично визначені трудові 
функції. основна ознака, за якою 
цивільні відносини відрізняють-
ся від трудових, полягають у тому, 
що трудовим законодавством ре-
гулюється процес організації тру-
дової діяльності. 

За цивільно-правовим догово-
ром процес організації трудової 
діяльності залишається за рамка-
ми договору, метою договору є от-
римання певного матеріального 
результату. на відміну від оплати 
праці за трудовим договором, ви-
нагорода за Цпд встановлюється 
виключно за згодою сторін; робо-
та не повинна мати систематич-
ного характеру; результат оформ-
ляється актами здачі-приймання 
виконаних робіт (наданих послуг), 
і відповідно на їх підставі прово-
диться оплата. використання Цпд 
дозволяє оптимізувати видатки 
на оплату праці і спростити облік 
працівників. Зокрема, при укла-
денні Цпд працівник не  подає 
заяву про  прийняття на  робо-
ту, підприємство не видає наказ 
про  зарахування його на певну 
посаду i не вноситься запис  
до трудової книжки. укладання 
цивільно-правової угоди не ре-
гулюється ст. 24 кодексу законів 
про працю україни (далі – кЗпп 
україни), тому повідомлення про 
дату початку дії укладених дого-
ворів цивільно-правового харак-
теру з працівниками із числа за-
суджених не потрібно подавати до 
органів дфС. оскільки підрядник 
за Цпд має самостійно організу-

вати свою роботу, що є недореч-
ним для умов праці засуджених 
осіб в умовах позбавлення або об-
меження волі, то робота за Цпд 
для засуджених є переважно спір-
ним питанням.

таким чином, слід чітко розме-
жовувати можливість виконання 
роботи за трудовим договором 
і за цивільно-правовим догово-
ром. верховний Суд в постанові 
від  4.07.2018 (ЄдрСр, реєстр. 
№ 751488848) висловив позицію 
щодо наявності ознак трудових 
правовідносин при укладанні 
договорів про роботу, аби в по-
дальшому не виникало питань до 
таких договорів з боку держпра-
ці. до таких основних ознак від-
несено: 1) фізособи самостійно 
не організовували свою роботу, 
виконували її не на власний ризик 
і розсуд, а підкорялися відповід-
ним посадовим особам; 2) в укла-
дених договорах не визначений 
обсяг виконуваної роботи, а зафік-
сований обов’язок виконувати ро-
боти (надавати послуги); 3) у до-
говорах не зазначено, який саме 
результат роботи повинен переда-
ти виконавець замовникові, не на-
ведений перелік завдань тощо; 
4) тобто предметом укладених до-
говорів є процес праці, а не кінце-
вий результат [1]. Це судове рішен-
ня ще раз нагадує роботодавцям 
при складанні цивільно-право-
вих договорів із фізособами бути 
гранично уважними і  грамотно 
формулювати умови договору, 
оскільки у розглянутому випад-
ку відносини були оформлені 
таким чином, що  все свідчило 
про  наявність трудових відно-
син, що й призвело до серйоз них 
фінансових втрат для підприєм-
ства у вигляді штрафу.

при застосуванні Цпд у від-
носинах з працівниками, зокрема, 
засудженими, необхідно розуміти 
головні відмінності такої угоди 
від трудової, оскільки законодав-
ством передбачені значні штрафи 
за порушення трудового законо-
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давства. якщо фактично відносини 
є трудовими, а не цивільно-право-
вими, то до такого підприємства 
застосують всі штрафи за недо-
тримання трудового та, відповідно, 
податкового законодавства, зако-
нодавства з ЄСв – зокрема:

1. За недопущення до прове-
дення перевірки, яка здійснюється 
з метою виявлення працівників 
з  неоформленими трудовими 
договорами та виплати зарпла-
ти «в конверті», на роботодавця 
може бути накладений штраф у 
розмірі 100 мінімальних заробіт-
них плат (з 1 січня 2018 р. – це 372 
300 грн). фактичний допуск пра-
цівника до роботи без оформлен-
ня трудового договору карається 
штрафом у розмірі 30 мінімаль-
них заробітних плат (далі – МЗп) – 
111 690 грн за кожного працівни-
ка, щодо якого скоєно порушення 
(ст. 265 кЗпп). аналогічний штраф 
за оформлення працівника на не-
повний робочий час у разі фак-
тичного виконання роботи повний 
робочий час та за виплату зарпла-
ти без нарахування та сплати ЄСв 
та податків. крім того, законодав-
ством передбачено і ряд штрафів 
за недотримання умов щодо опла-
ти праці, які коливаються в діапа-
зоні 1-10 розмірів МЗп. виходячи 
з вищевикладеного, слід розуміти 

правову природу та наслідки укла-
дання Цпд.

2. 25% суми визначеного по-
даткового зобов’язання з пдфо/
вЗ, якщо контролюючий орган са-
мостійно визначає суму такого зо-
бов’язання (п. 123.1 пку).

3. За донарахування органом 
доходів і зборів або платником 
своєчасно не нарахованого ЄСв 
накладається штраф у розмірі 10% 
зазначеної суми за кожен повний 
або  неповний звітний період, 
за який донараховано таку суму, 
але не більш як 50% суми донара-
хованого єдиного внеску (п. 3 ч. 11 
ст. 25 Закону про ЄСв).

крім того, статтею  41  купап 
передбачено адміністратив-
ну відповідальність на  керівни-
ка підприємства від  8500  грн 
до 17 000 грн за фактичний до-
пуск працівника без  трудового 
договору. отже,  фактичний до-
пуск одного працівника до роботи 
без трудового договору (без на-
казу) може коштувати 128690 грн 
(111 690 грн + 17 000 грн) + випла-
та такому працівникові заробітної 
плати у розмірі не нижче середньої 
заробітної плати за відповідним 
видом економічної діяльності у ре-
гіоні у відповідному періоді.

Слід зазначити, що розпо-
рядженням кМу від 5.09.2018 р. 

№ 649-р «про заходи, спрямовані 
на детінізацію відносин у  сфері 
зайнятості населення» уряд дору-
чив держпраці, дфСу, пенсійному 
фонду, національній поліції, іншим 
центральним органам виконавчої 
влади за участю органів місцевого 
самоврядування провести, почина-
ючи з 5 жовтня 2018 р., комплексні 
заходи, спрямовані на детінізацію 
зайнятості та доходів населення;

Міністерствам, іншим централь-
ним органам виконавчої влади 
доручено переглянути власні нор-
мативно-правові акти та внести 
до них зміни з метою посилення 
контролю за оформленням трудо-
вих відносин з найманими праців-
никами. при цьому дфСу, пфу, нац-
поліція та інші центральні органи 
виконавчої влади будуть подавати 
щомісяця до 10 числа держпраці 
інформацію про проведену робо-
ту для її узагальнення та подання 
до 15 числа Мінсоцполітики кабі-
нетові Міністрів україни.

реалізація заходів, передба-
чених розпорядженням, сприя-
тиме підвищенню ефективності 
державної політики щодо захисту 
трудових прав людей, зменшенню 
застосування не задекларованої 
праці та посиленню дисципліни 
сплати податків і єдиного соціаль-
ного внеску.   
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ПРАЦЯ ЗАСУДженИХ ЗА тРУДовИМ ДоГовоРоМ  
ЧИ ЦИвІЛьно-ПРАвовИМ ДоГовоРоМ:  

новАЦІї КРИМІнАЛьно-вИКонАвЧоГо ЗАКоноДАвСтвА 

Л. П. Шумна
У статті проаналізовано новації статей кримінально-виконавчого законодавства України 

та судової практики. Розглянуто характеристики та особливості трудового договору, 
цивільно-правового договору. Наведено передбачену відповідальність  

за порушення трудового законодавства.
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порушення трудового законодавства.
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WORKING OF CONVICTED PERSON  
UNDER EMPLOYMENT CONTRACT OR CIVIL CONTRACT:  

NOVATIONS IN CRIMINAL EXECUTIVE LEGISLATION
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The Criminal Executive Code of Ukraine has been edited with fundamental innovations concerning 

labor issues of convicts: working conditions features of payment of salary, voluntary work,  
and compulsory labor. According to these innovations, a contract with convicted person  

can be entered into in the form of employment contract or civil contract. After entering into  
a contract there are relations that are regulated, respectively, by the norms of labor or civil law.
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АнАЛІтИЧнА ДІЯЛьнІСть 
ЯК ІнСтРУМент ПРАвоРеАЛІЗАЦІїї 

удк 340.12

М. В. Осядла  
кандидат юридичних наук,  
головний консультант відділу зв’язків  
з органами правосуддя  
апарату верховної ради україни

правова аналітика є відносно 
новим поняттям у сучасній юри-
дичній науці. Це стосується як сут-
ності, особливостей правового 
явища, так  і розуміння правової 
аналітики як інструменту пізнання 
правової реальності, що має про-
гностичний характер. 

одним із завдань юридичної 
науки та практики є створення на-
уково-методологічної теоретико- 
правової основи для організа-
ції та впровадження аналітичної 
діяльності в сфері права з метою 
забезпечення державотворчих 
і правотворчих процесів. розв’я-
зання вказаного завдання усклад-
нюється відсутністю єдності думок 
серед учених. 

так, дослідженню окремих 
аспектів правової аналітики при-
свячені праці багатьох науковців. 
Серед найбільш вагомих можна 
виокремити роботи: С. алексєєва, 
о. копиленка, М. Матузова, в. на-
гребельного, н. оніщенко, н. пар-
хоменко, Ю. тихомирова, Ю.Шем-
шученка та ін. 

не применшуючи значення ідей 
вказаних вчених, все ж необхідно 

констатувати відсутність спеціаль-
них наукових праць, що зумовлює 
необхідність дослідження правової 
аналітики в аспекті розкриття сут-
ності, аксіологічного призначення 
та з’ясування тенденцій правового 
явища в публічно-правовій сфері, 
що і є метою цієї наукової статті.

досліджуючи проблему, важ-
ливо визначити зміст категорії 
аналітики (правової аналітики). 
Зокрема, великий тлумачний слов-
ник визначає аналітику як вчен-
ня про те, що стосується аналізу, 
ґрунтується на аналізі чи вико-
ристовується для нього; правова 
аналітика – це способи та прийо-
ми, що  стосуються проведення 
аналізу в певній сфері (напрямі) 
з метою отримання відповідного 
знання, вчення [1, с. 24]. 

у сучасній юридичній літера-
турі досить часто аналітику ро-
зуміють як розгалужену і склад-
ну систему знань, складовими 
якої є  інші науки: логіка (наука 
про закономірності правильного 
мислення), методологія (система 
принципів, методів і  прийомів 
пізнавальної діяльності), евристи-

ка (наука, що відкриває нове в різ-
них сферах життя), інформатика 
(наука про інформацію, способи 
її отримання, накопичення, оброб-
ку і передачу) [2, с. 242].

а. Селіванов визначає правову 
аналітику як поглиблене з’ясуван-
ня, методологічне дослідження 
змісту і смислу права, яка завжди 
пов’язана з науковими теоріями – 
онтологією, аксіологією та герме-
невтикою [3, с. 9].

важливим є  розуміння пра-
вової аналітики у  взаємозв’яз-
ку з  професійною діяльністю,  
шляхом поєднання теорії та прак-
тики з метою отримання якісного 
результату в процесі правозасто-
сування. 

так, аналітична діяльність роз-
глядається як специфічний різно-
вид інтелектуальної, розумової 
діяльності людини, у процесі якої 
внаслідок певного алгоритму по-
слідовних дій із пошуку, накопи-
чення, зберігання, обробки, аналізу 
первинної інформації утворюється 
нова, вторинна аналітична інфор-
мація у формі аналітичної довід-
ки, звіту, огляду, прогнозу з метою 
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обґрунтування та прийняття рі-
шень [4, с. 14].

правова аналітика – це про-
фесійна аналітична діяльність 
у сфері законотворчості та право-
застосування, правової культури, 
правового інформування [5, с. 9].

водночас змістовну сторону 
аналітичної діяльності склада-
ють ряд взаємозв’язаних етапів: 
збір інформації – обробка інфор-
мації – висновки та пропозиції. 
вони однаково важливі, помилка 
або недооцінка одного обов’язко-
во позначиться на інших. але якщо 
із збором інформації особливих 
проблем не буває, то на етапах об-
робки допускається немало прора-
хунків [6, с. 59]. 

п .  каркач  зазначає , що 
аналітичні дослідження повинні 
бути актуальними й  мати прак-
тичне значення, а тому аналітичну 
роботу необхідно проводити, до-
тримуючись встановлених правил. 
перш за все, необхідно: 1) визна-
чити завдання аналітичної робо-
ти і  коло питань, які підлягають 
дослідженню; 2)  скласти план 
аналітичної роботи; 3) визначи-
ти обсяг інформації, що підлягає 
дослідженню; 4)  вибрати метод 
вивчення інформації – загальний 
чи вибірковий; 5) визначити коло 
осіб, які беруть участь в аналітич-
ній роботі, і забезпечити їх необ-
хідним методичним і норматив-
ним матеріалом [7, с. 65].

окрім того, для підготовки якіс-
ного висновку чи пропозиції як ре-
зультату аналітичної діяльності 
важливе значення має суб’єкт, 
який її здійснює. Зокрема, суб’єк-
тів аналітичної діяльності умовно 
можна виділити на такі групи: 

– організація , п ідприєм-
ство, установа чи окрема особа, 
що здійснюють розробку прогнозу;

– органи законодавчої, вико-
навчої та судової влади, а також 
інші державні організації та  їх 
уповноважені суб’єкти.

отже, суб’єкти аналітичної 
діяльності можуть бути класифіко-

вані в залежності від сфери її здій-
снення. Зокрема, приватно-право-
ва сфера: відповідно аналітичну 
діяльність можуть проводити нау-
кові, науково-дослідні, науково-на-
вчальні установи або організовані 
ними колективи (групи) вчених 
та практичних працівників, окремі 
експертні організації. а також, пу-
блічно – правова сфера, де суб’єк-
тами правової аналітики є: суб’єкти 
законодавчої ініціативи; нормо- 
і правотворці – органи держав-
ної влади, інші суб’єкти владних 
повноважень.

враховуючи зазначене, важ-
ливо відмітити, що  аналітична 
діяльність у сфері права, яка здій-
снюється відповідними суб’єк-
тами, є багатоаспектна і прояв-
ляється у процесі реалізації права 
та здійснення функцій держави. 
на підставі аналітичного аналізу 
матеріалу розкривається деталізо-
вана картина законодавства, прак-
тики його застосування, правовий 
і соціальний зміст, відпрацьову-
ються найефективніші прийоми 
та форми юридичної діяльності. 
вона  дає змогу повно та  чітко 
складати документи юридичного 
змісту, надавати юридичні кон-
сультації, здійснювати правову 
експертизу, ухвалювати судові  
рішення [5, с. 3]. 

тобто ми вважаємо, що аналіти-
ка у сфері права – здатність до 
аналізу державотворчих і право-
застосовних процесів та прогно-
зування їх подальшого розвитку 
для прийняття науково обґрун-
тованих рішень владних суб’єктів. 
Саме за допомогою аналітичної 
діяльності забезпечується реалі-
зація державно-владних повнова-
жень органами державної влади, 
зокрема, така юридична діяльність, 
як правотворчість і правореаліза-
ція (правозастосування).

для публічного права за-
стосування правової аналітики 
обумовлено процесами: а) ство-
рення форми права; б)  експер-
тизами конституційності і закон-

ності; в) формально-юридичними 
принципами відповідності, достат-
ності, реальності і прогностичності.

особлива роль у застосуванні 
методів і форм правової аналіти-
ки належить органам правосуд-
дя – конституційному Суду украї-
ни. так, для вироблення єдиного 
підходу в застосуванні норм ма-
теріального і  процесуального 
права орган конституційної юрис-
дикції вивчає і узагальнює судову 
практику з різних категорій судо-
вих спорів. узагальнення судової 
практики – це аналітична й водно-
час організаційна робота, яка вра-
ховує специфіку судової діяльності 
з відправлення правосуддя особ-
ливої категорії справ щодо від-
повідності законів україни нормам 
конституції україни, а також від-
носно новий напрям для україни – 
розгляд справ за конституційними 
скаргами, які надають можливість 
за певних умов звертатися фізич-
ним особам. 

на підставі вивчення судової 
практики, зокрема, при розгляді 
конституційних скарг і аналізу су-
дової статистики отримують прак-
тичний матеріал, який дозволяє 
створити уявлення щодо практики 
застосування норм права, трудно-
щів у їх судовому тлумаченні, поми-
лок, а також різноманітних заходів 
щодо їх подолання (направлення 
судам оглядів, узагальнень, прове-
дення семінарів з розгляду і обго-
ворення питань застосування за-
конодавства з окремих категорій 
справ тощо).

Згідно з положенням про Се-
кретаріат конституційного Суду 
україни, затвердженого рішенням 
конституційного Суду україни від 
21 грудня 2011 р. № 26-р/2011, 
Секретаріат у межах своєї компе-
тенції відповідно до покладених 
на нього завдань здійснює органі-
заційне, аналітичне, інформаційно- 
довідкове та документальне за-
безпечення засідань колегій суд-
дів конституційного Суду україни 
та конституційного Суду україни, 
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постійних і тимчасових комісій 
конституційного Суду україни, ви-
конання доручень голови консти-
туційного Суду україни, його за-
ступників, суддів конституційного 
Суду україни. 

Секретаріат здійснює підго-
товку науково-аналітичних, ін-
формаційно-довідкових, інших 
матеріалів, у тому числі стосовно 
вітчизняного і зарубіжного консти-
туційного законодавства, зарубіж-
ної судової практики, практики 
конституційної юстиції. 

окрім того, з метою повного 
та всебічного з’ясування обставин 
у справі щодо захисту конституцій-
них принципів та положень, в ос-
нові яких забезпечення гарантій 
прав і  свободи людини, судді – 
доповідачі по справі наділені 
повноваженнями для звернення 
з листами – запитами до органів 
державної влади, наукових уста-
нов для отримання інформації, 
експертних висновків та пояснень, 
що  в  своїй основі теж складає 
аналітичну діяльність при розгляді 
справи та винесенні рішення суд-
дями конституційного Суду україни.

таким чином, одним із видів 
аналітичної діяльності у  сфері 
права є  експертна оцінка про-
блемних ситуацій: колізій пра-
вових норм, прогалин у праві 
тощо, яка здійснюється окреми-
ми відділами органів державної 
влади, експертами, експертними 
групами, творчими колективами 
та ін. Це також може бути думка 
незалежних експертів (юристів) – 
фахівців у певній галузі права. 
аналітичні експертні оцінки пе-
редбачають тривалу та ретельну 
самостійну роботу експерта над 
аналізом тенденцій, оцінкою стану 
й шляхів розвитку об’єкта прогнозу 
щодо правозастосування.

Ще одним напрямом здійснен-
ня аналітичної діяльності є органи 

судової влади загальної юрис-
дикції. так, відповідно до Закону 
україни «про судоустрій і статус 
суді» до повноважень голови міс-
цевого суду належить, зокрема, 
організація та ведення в суді су-
дової статистики та інформаційно- 
аналітичне забезпечення суддів 
з метою підвищення якості судо-
чинства. 

до повноважень апеляційно-
го суду та вищих спеціалізованих 
судів відповідно до положень за-
кону належить аналіз судової ста-
тистики, вивчення та узагальнення 
судової практики та інформування 
про результати узагальнення су-
дової практики відповідні місцеві 
суди, верховний Суд. 

окрім вказаного, важливого 
значення також набуває діяль-
ність великої палати верховного 
Суду, оскільки за результатами 
аналізу судової статистики та уза-
гальнення судової практики надає 
роз’яснення рекомендаційного 
характеру з питань застосування 
законодавства при вирішенні су-
дових спорів. 

отже, законодавством україни 
прямо закріплено повноваження 
апеляційних судів, вищих спеціалі-
зованих судів та великої палати 
верховного Суду на аналітичну ро-
боту з узагальнення судової прак-
тики. таким чином, розкривається 
сутність аналітичної діяльності 
шляхом реалізації її прогностичної 
функції щодо передбачуваності 
єдиного (однозначного) застосу-
вання норм права при розгляді 
судових спорів та прийнятті, ух-
валенні судових рішень в типових 
справах.

важливо відмітити, що  від-
повідно до  ст.  14 Закону украї-
ни «про державну статистику» 
та з метою забезпечення своєчас-
ного одержання статистичної звіт-
ності про роботу судів загальної 

юрисдикції наказом державного 
комітету статистики україни, вер-
ховного Суду україни, Міністер-
ства юстиції україни від 27 травня 
2002 р. № 206/90/44/5, починаю-
чи з 2002 р., було введено півріч-
ну та річну статистичну звітність 
про роботу судів загальної юрис-
дикції (крім господарських судів). 
відповідно до Інструкції щодо за-
повнення форм статистичної звіт-
ності про роботу судів загальної 
юрисдикції (крім господарських 
судів) форми статистичної звіт-
ності про розгляд судами справ 
розробляються Міністерством 
юстиції україни і затверджують-
ся спільним наказом державного 
комітету статистики україни, вер-
ховного Суду україни та Міністер-
ством юстиції україни [8, с. 62].

отже, аналітична робота, зо-
крема, в органах судової влади – 
це дослідна діяльність, що охо-
плює своїм змістом широкий 
комплекс організаційних заходів 
і методичних прийомів для вив-
чення і оцінки інформації про 
стан здійснення судочинства, осо-
бливості застосування законодав-
ства, захисту конституційних прав 
та свобод кожної особи.

враховуючи зазначене, можна 
дійти висновку, що період важли-
вих змін, які переживають україн-
ська держава та суспільство, зу-
мовлені потребою аналітичної 
діяльності в сфері права з метою 
реалізації та  забезпечення ба-
зових принципів – верховенства 
права при вирішенні спорів та ре-
гулюванні суспільних відносин. 
тому одним із напрямів правової 
аналітики є дослідження моделі 
запобігання соціальних конфліктів, 
що передбачає роботу з широким 
колом типових справ, розширює 
і збагачує вибір оптимального рі-
шення у конкретних умовах темпо-
рально-правового рівня.   
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АнАЛІтИЧнА ДІЯЛьнІСть ЯК ІнСтРУМент ПРАвоРеАЛІЗАЦІїї 

М. В. Осядла
У статті досліджуються сутність, тенденції та аксіологічне призначення правової 

аналітики в публічно-правовій сфері. Виокремлений один із напрямів правої аналітики,  
що розкривається у професійній аналітичній діяльності у сфері правозастосування 

органами судової влади. Представлено, що результатом аналізу судової статистики  
та узагальнення судової практики є роз’яснення рекомендаційного характеру  
з питань застосування законодавства при вирішенні судових спорів. Доведено,  

що одним із напрямів правової аналітики є дослідження моделі запобігання  
соціальних конфліктів та регулювання суспільних відносин. 

Ключові слова: право, аналітика, правова аналітика, аналітична діяльність,  
аналіз, експертиза, прогнозування. 
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ANALYTICAL FANCTION AS AN INSTRUMENT FOR JUDICIALIZATION

M. V. Osiadla
The article examines the essence, trends and axiological significance of legal analytics  

in the public law sphere. One of the areas of legal analysis has been highlighted,  
which is revealed in professional analytical work in the field of law enforcement  
by the judiciary. It is presented that the result of the analysis of judicial statistics  

and the generalization of judicial practice is an explanation of recommendatory nature  
on the application of the law in resolving litigations. It is proved that one of the areas  

of legal analytics is the study of a model for the prevention of social conflicts  
and the regulation of social relations.

Keywords: law, analytics, legal analyst, analytical activities,  
analysis, expertise, forecasting. 
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окремі  
теоретичні аспекти  

застосування принципу 
добросовісності в праві

удк 347.44

І. В. Назарова    
аспірантка Інституту держави і права  
ім. в. М. корецького

принцип добросовісності віді-
грає ключову роль у регулюванні 
суспільних відносин в  багатьох 
сферах життєдіяльності, посіда-
ючи чільне місце у правових си-
стемах більшості держав світу, 
зокрема, й україни. натомість, чин-
ним національним нормативно-
право вим актам, які передбачають 
застосування принципу добро-
совісності, притаманні суттєві не-
доліки та прогалини. необхідність 
пошуку шляхів їх удосконалення 
зумовлює потребу у комплексних 
правових дослідженнях відповід-
ної тематики.

принцип добросовісності 
у праві досліджували е. Ю. анци-
ферова, С. дж. Бартон, а. М. гумен-
чук, о. в. Задорожній, а. М. колодій, 
І.  Б.  новицький, д.  г.  павленко, 
л.  І.  петражицький, п.  М.  рабі-

нович, р. С. Саммерс, о.  І. тіунов 
та інші вчені. при цьому науковці 
переважно аналізують особли-
вості застосування цього прин-
ципу в  окремих галузях права, 
не  висвітлюючи повною мірою 
його теоретичні аспекти. від-
так, існує потреба у комплексних 
дослідженнях принципу добро-
совісності, які б містили, зокрема, 
загальне визначення цього по-
няття, розкривали б його правову 
природу і місце у системі права. 
Метою статті є аналіз основних те-
оретичних аспектів застосування 
принципу добросовісності в праві 
та висловлення нашої наукової по-
зиції з цих питань.

За усталеною позицією науков-
ців принцип добросовісності нале-
жить до системи принципів права 
[1, c.  56-57; 2, с.  810; 3, с.  497], 

але погляди на зміст цього поняття, 
визначення його місця у правовій 
системі, віднесення принципу до-
бросовісності до того чи  іншого 
виду принципів права суттєво різ-
няться.

в юридичній думці російської 
імперії і  радянського Союзу ут-
вердилось три підходи до визна-
чення поняття добросовісності 
в праві. перший передбачав ак-
цент на об’єктивному змісті до-
бросовісності в її співвідношенні 
з морально-етичними засадами. 
прихильники другого підходу на-
голошували на суб’єктивному сенсі 
добросовісності, розуміючи під 
добросовісністю помилку, не-
умисне невірне розуміння і став-
лення до юридичного становища 
(факту). Згідно з третім підходом 
відбувалось об’єднання суб’єк-
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тивного та об’єктивного вимірів, 
сприйняття принципу добросовіс-
ності як  відомого зовнішнього 
мірила, який бере до уваги закон, 
суд, що  застосовує закон, і  яке 
рекомендується суб’єктам цивіль-
них правовідносин [4, c. 40-45]. 
відбувається «розкриття» нового 
джерела, паралельної або підпо-
рядкованої норми, що закликає 
до певних дій відповідно до зако-
ну. найбільш обґрунтованим нам 
видається саме останній підхід, 
що зумовлено повнотою розкриття 
сутності категорії добросовісності.

надалі ці ідеї були розвинені 
сучасними вітчизняними науков-
цями. так, Ю. в. Цюкало слушно  
зазначає, що  поняття «добро-
совісність» тісно пов’язане із мо-
раллю, і проводить паралелі з ін-
шими правовими категоріями, 
які можуть бути проаналізовані 
лише з урахуванням моральних 
понять, такими, як «груба необе-
режність» та  «злий умисел» [5, 
c. 152]. н. ф. чубоха визначає до-
бросовісність як прагнення сум-
лінної реалізації права, його за-
хисту та забезпечення виконання 
обов’язків [6, c. 174]. як бачимо, 
ці підходи передбачають акцент 
на питаннях совісті, світогля-
ду, етики, які складно визначити 
й ідентифікувати в суто юридич-
ному вимірі.

натомість, С.  І. Шимон, аналі-
зуючи принцип добросовіс-
ності в цивільному праві, вказує, 
що мова йде про «вимогу щодо 
врегулювання сторонами відносин 
у договорі, виконання обов’язків 
та вирішення спірних питань, керу-
ючись взаємною доброзичливістю, 
добрими намірами, рівним ураху-
ванням інтересів усіх учасників, 
якомога повнішим сприянням 
досягненню мети договору й ре-
алізації прав та інтересів кожного 
учасника» [7, c. 64].

визнаючи обґрунтованість 
вказаних визначень, слід однак 
наголосити, що добросовісність – 
це не лише здійснення прав, ви-

конання обов’язків чи вимоги 
до сторін правовідносин. Йдеть-
ся про правовий принцип, який має 
комплексний характер і повинен 
тлумачитись, зокрема, з  огляду 
на його функції у системі права.

попри брак положень, які  б 
визначали поняття і зміст принци-
пу добросовісності у законодав-
стві держав світу та міжнародно-
право вих актах, він активно 
застосовується у правових нормах, 
що регулюють ті чи інші аспекти 
відносин міжнародного чи вну-
трішньодержавного характеру. 
відтак, ці питання розкриваються 
шляхом аналізу відповідних фор-
мулювань.

наприклад, у Цивільному ко-
дексі україни (далі – Цк україни) 
про принцип добросовісності 
йдеться у низці положень кодексу. 
Зокрема, нормою п. 6 ч. 1 ст. 3 («За-
гальні засади цивільного законо-
давства») до таких засад віднесені 
справедливість, добросовісність 
та розумність. у ч. 5 ст. 12 («Здійс-
нення цивільних прав») закріпле-
на презумпція добросовісності: 
визначено, що  якщо законом 
встановлені правові наслідки не-
добросовісного або нерозумного 
здійснення особою свого права, 
вважається, що поведінка особи 
є  добросовісною та  розумною, 
якщо інше не встановлено судом. 
вимоги добросовісності встанов-
лені щодо низки відносин,  врегу-
льованих Цк україни [8].

подібний підхід застосовуєть-
ся у багатьох державах, переваж-
но континентальної правової сім’ї. 
так, у пар. 242 «добросовісність» 
(нім. – «Treu und Glauben») німець-
кого цивільного уложення 1896 р. 
(нЦу) зазначено, що  «боржник 
має обов’язок виконати зобов’я-
зання добросовісно, з урахуван-
ням звичаїв цивільного обігу»; 
відповідно до пар. 157 нЦу дого-
вори слід тлумачити добросовісно, 
беручи до уваги звичаї ділового 
обігу; пар. 277 «добросовісність 
у власних справах» передбачає, 

що особа, яка несе відповідаль-
ність лише за таку міру обачності, 
яку вона звичайно проявляє у своїх 
власних справах, не звільняється 
від відповідальності за грубу нед-
балість [9, c. 62].

у Статуті організації об’єдна-
них націй 1945 р. міститься норма, 
яка передбачає, що всі держави- 
члени «добросовісно виконують 
прийняті на себе за цим Статутом 
зобов’язання, щоб забезпечити 
їм усім у сукупності права і пере-
ваги, що походять із приналеж-
ності до членів організації» (п. 2 
ст. 2). вказана норма має загаль-
ний характер, тобто права і пере-
ваги з міжнародного права можуть 
бути забезпечені державам тільки 
за умови виконання ними своїх зо-
бов’язань [10, c. 321].

відповідні галузі права, в яких 
застосовується принцип добро-
совісності, мають низку особливо-
стей, що значно відрізняють зміст 
правового регулювання відно-
син стосовно відповідних об’єктів 
(благ) і впливають на те, що у пере-
важній більшості нормативно-пра-
вових актів визначення добро-
совісності не містять [11, c. 25].

при формулюванні визначен-
ня поняття «принцип добросовіс-
ності», на наш погляд, слід врахо-
вувати кілька його рис. по-перше, 
йдеться про комплексну правову 
категорію, яка проявляється у кіль-
кох вимірах. по-друге, принцип 
добросовісності застосовується 
у низці галузей права. по-третє, 
мова йде про правові норми, які 
передбачають повне врахування 
учасниками правовідносин їхніх 
взаємних обов’язків. по-четвер-
те, принцип добросовісності має 
пряму дію та є імперативним, 
а тому учасники правовідносин не 
можуть відмовитись від нього на-
віть за взаємною згодою.

тобто принцип добросовіс-
ності у праві можна визначити 
як комплексну правову категорію 
міжгалузевого характеру, яка є су-
купністю норм, що передбачають 

dpcoi.c
om.ua



47

бюлетень міністерства юстиції україни

взаємну повагу й врахування учас-
никами правовідносин їхніх прав, 
обов’язків та інтересів; ретельне, 
повне і точне виконання зобов’я-
зань по  відношенню до  іншого 
учасника (учасників) правовід-
носин, передбачених правовим 
актом, правовим звичаєм, угодою 
чи рішенням суду, та спрямовані 
на досягнення цілей всіх учасників 
правовідносин.

одним з важливих питань те-
оретичного характеру є визна-
чення правової природи принци-
пу добросовісності та його місця 
у системі права. Їхньому розкрит-
тю сприяє, зокрема, класифіка-
ція принципів права і віднесен-
ня принципу добросовісності до 
того чи іншого виду принципів. 
За основною класифікацією прин-
ципи права зазвичай поділяють 
на загальні, міжгалузеві і галузеві. 
під першими розуміють основні 
правові ідеї, вихідні положення 
або, як прийнято вважати, керівні 
засади процесу формування 
й функціонування всіх норм, інсти-
тутів та галузей права; міжгалузеві 
і галузеві принципи розрізняються 
за сферою дії [12].

розглядаючи питання цієї ос-
новної класифікації, вчені здебіль-
шого враховують особливості 
тих галузей права, які вони до-
сліджують. так,  о. а.  кузнєцова, 
аналізуючи систему принципів 
цивільного права, наголошує 
на існуванні таких принципів, 
як принципи справедливості, гу-
манізму, добросовісності й розум-
ності, і відносить їх до морально- 
етичних, відзначаючи при цьому, 
що вони є загальноправовими, 
а  не  галузевими [13, c.  79-80]. 
а. М. колодій висловив думку, що га-
лузі та інститути приватного права 
ґрунтуються на таких принципах: 
1)  принцип автономії; 2)  прин-
цип добровільності; 3)  принцип 
юридичної рівності; 4)  принцип 
диспозитивності; 5) принцип ко-
ординації; 6) принцип загального  
дозволу; 7) принцип правового за-

хисту приватного інтересу; 8) прин-
ципи добросовісності й розумності 
тощо [14, c. 96-176].

варто зазначити, що прин-
цип добросовісності закріплений 
у  цивільних кодексах україни, 
фрн, франції, Італії, нідерландів 
та багатьох інших держав, а також 
в нормативно-правових актах, які 
регулюють відносини права влас-
ності, авторського права та інте-
лектуальної власності, конкуренції 
й чесної ділової практики, проце-
суальні відносини.

у  міжнародному публічному 
праві «принцип добросовісності» 
сприймають як такий, що  відо-
бражає дві категорії: 1)  добро-
совісність як один із  загальних 
принципів права; 2)  принцип 
добросовісного виконання між-
народних зобов’язань як  один 
із  десяти основних принципів 
міжнародного права. у першому 
випадку йдеться про один з добре 
відомих загальних принципів 
права, на які вказано як на дже-
рела права, що їх може застосо-
вувати Міжнародний суд оон 
у ст. 38 Статуту МС оон [15, c. 27]. 
при цьому вони все ж відіграють 
допоміжну, технічну роль, вико-
ристовуються при тлумаченні 
й  застосуванні права як міжна-
родного, так і внутрішньодержав-
ного. до таких принципів належать, 
по-перше, узагальнені (принципи 
добросовісності, справедливості 
чи розумності), по-друге, принци-
пи прикладного, технічного харак-
теру, наприклад, «наступний закон 
(договір) скасовує попередній», рі-
шення, винесене щодо спору між 
суб’єктами, не стосується суб’єктів, 
які не є учасниками спору тощо 
[16, c. 12].

Більш поширеним є застосу-
вання добре відомого принципу 
«договори повинні виконувати-
ся» (pacta sunt servanda) [17, c. 10], 
який у сучасному міжнародному 
праві сформульований як «прин-
цип добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань». у п. 2 

ст. 2 Статуту оон вказаний прин-
цип сформульовано таким чином: 
«всі члени оон добросовісно ви-
конують взяті на себе за цим Стату-
том зобов’язання, щоб забезпечити 
їм права і переваги, які походять 
з належності до складу членів ор-
ганізації» [18, c. 54]. надалі прин-
цип добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань було за-
кріплено у декларації принципів 
міжнародного права 1970 р., За-
ключному акті нБСЄ 1975 р. , ві-
денських конвенціях про право 
міжнародних договорів 1969  р. 
та 1986 р. [19, c. 2; 15-16], та й за-
галом він є основою будь-якого 
міжнародного договору чи іншого 
міжнародно-правового акта.

як один із основних прин-
ципів міжнародного права, прин-
цип добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань визна-
чає головні аспекти відносин між 
суб’єктами міжнародного права, 
в юридичному сенсі має перевагу  
над іншими його нормами, віді-
грає провідну роль у забезпеченні 
ефективного застосування і вдо-
сконалення міжнародного права, 
розвитку міжнародних відносин та 
прогресу світового співтовариства. 
відповідно, вказаний принцип 
є однією із загальних засад всіх 
підгалузей та інститутів міжнарод-
ного права.

принцип добросовісності 
також є одним з основних в між-
народному приватному праві. 
Зокрема, на  цьому принципі 
ґрунтуються норми віденської 
конвенції про договори міжна-
родної купівлі-продажу товарів 
1980 р. відповідно до ст. 7 при 
тлумаченні конвенції слід врахо-
вувати її міжнародний характер 
і необхідність сприяти досягнен-
ню однакового її  застосування 
й  додержання добросовісності 
в міжнародній торгівлі. конвен-
ція встановлює певний баланс 
прав та обов’язків продавця і по-
купця в разі порушення догово-
ру, передбачає співробітництво 
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і  взаємну допомогу сторін для 
досягнення цілей їхнього дого-
вору. наприклад, у конвенції за-
кріплено обов’язок покупця на-
дати повідомлення про характер 
невідповідності товару (ст.  39) 
і  можливість продавця усунути 
недолік у виконанні своїх зобов’я-
зань (ст. 37). як підкреслюється 
в літературі, це відповідає прин-
ципу дотримання добросовісності 
в міжнародній торгівлі [20].

в оттавських конвенціях про 
міжнародний фінансовий лізинг 
та  про  міжнародний факторинг 
1988 р. містяться норми про прин-
цип добросовісності (ст. 6 і ст. 4 
відповідно), як такий, що застосо-
вується при тлумаченні цих багато-
сторонніх міжнародних договорів 
[21, c. 306].

важ ливо  в ідзначити , що 
окремі представники юридич-
ної науки переважно виступають 
проти застосування принципу 
добросовісності у галузях публіч-
ного права. так, М. к. Сулейменов 
зазначає, що намагання в деяких 
державах ввести поняття «добро-
совісності» і «недобросовісності» 
в податкове право є черговою не-
вдалою спробою поширити на пу-
блічні відносини цивільно-пра-
вові поняття. у податковому праві 
поняття недобросовісності ціл-
ком збігається з поняттям вини 
[22, c. 34-35].

раніше подібну думку вислов-
лював в. І. Ємельянов, зауважую-
чи, що в галузях публічного права 
держав не використовується по-
няття «недобросовісність». у них 
будь-які заборонені законом дії, 
що призводять до небажаних для 
інших осіб наслідків, які суб’єкт по-
винен усвідомлювати, підпадають 
під категорію правопорушення 
та вини. недобросовісність в га-
лузях публічної відповідальності 
завжди називається виною, оскіль-
ки механізм встановлення нега-
тивних наслідків тут такий: забо-
рона конкретної дії та спеціальна 
санкція за її вчинення. Місця для 

застосування поняття «недобро-
совісність» не залишається [23].

відтак, на наш погляд, згідно 
із класифікацією принципів права 
принцип добросовісності можна 
визначити як комплексний, міжгалу-
зевий, соціально-юридичний, регу-
лятивний принцип, принцип право-
творчості і правозастосування.

Міжгалузевий характер цього 
принципу проявляється у застосу-
ванні в міжнародному публічному 
праві, міжнародному приватному 
праві, галузях приватного права 
на рівні правових систем дер-
жав (цивільне, господарське, зе-
мельне, сімейне право). принцип 
добросовісності є  комплексним 
і соціально-юридичним принци-
пом, адже йдеться про головні, 
наскрізні ідеї правового регулю-
вання, які  відображають його 
специ фіку як соціального феноме-
ну та мають загальний вплив на всі 
галузі права, в яких вони застосо-
вуються. Йдеться і про регулятив-
ний принцип, адже він визначає 
регулювання суспільних відносин 
способом закріплення бажаної 
поведінки в тих або інших галузях 
чи інститутах права. принцип до-
бросовісності як  міжгалузевий 
принцип багато в чому має право-
творчий характер, а його право-
застосовчий аспект реалізується 
здебільшого в правових інститутах 
відповідних галузей права.

підсумовуючи викладене, слід 
констатувати таке. принцип добро-
совісності у праві можна визначи-
ти як комплексну правову кате-
горію міжгалузевого характеру, 
що є сукупністю норм, які перед-
бачають взаємну повагу й враху-
вання учасниками правовідносин 
їхніх прав, обов’язків та інтересів; 
ретельне, повне і точне виконання 
зобов’язань по відношенню до ін-
шого учасника (учасників) право-
відносин, передбачених правовим 
актом, правовим звичаєм, угодою 
чи  рішенням суду; спрямовані 
на досягнення цілей всіх учасників 
правовідносин. при цьому прин-

цип добросовісності має пряму 
дію та є імперативним, учасники 
правовідносин не можуть відмови-
тись від його застосування навіть 
за взаємною згодою.

розгляд особливостей прин-
ципу добросовісності дозволяє 
визначити, що це комплексний, 
міжгалузевий, соціально-юри-
дичний, регулятивний принцип, 
принцип правотворчості і право-
застосування. при цьому на рівні 
правових систем держав принцип 
добросовісності застосовується 
здебільшого у приватному праві 
і  як  загальний принцип галузі 
цивільного права, і як принцип, що 
регулює широкий спектр відносин 
приватно-правового характеру. 
Йдеться про боргові зобов’язан-
ня, використання цінних паперів, 
набуття права власності на майно, 
інтелектуальну власність, довір-
че управління, представництво, 
конкуренцію на ринку, земельне 
право (набуття права на земель-
ну ділянку за давністю користу-
вання), сімейне право (загальний 
принцип правового регулюван-
ня, питання опікунства тощо).  
принцип добросовісності є клю-
човим у сферах міжнародного пу-
блічного права та міжнародного 
приватного права.

Загалом правова природа 
принципу добросовісності має 
п’ять вимірів: 1) загальний прин-
цип окремих галузей права, зо-
крема, тих, що належать до міжна-
родного публічного, міжнародного 
приватного та цивільного права 
держав; 2) принцип, що впливає 
на правотворчість та правозасто-
сування; 3) принцип тлумачення 
правових норм всіх вказаних га-
лузей права; 4) принцип здійс-
нення прав та обов’язків суб’єктів 
правовідносин у всіх зазначених 
галузях права, що  виконує ре-
гулятивну функцію; 5) обов’язок, 
якого повинні неухильно дотри-
муватися всі учасники право-
відносин; 6)  вимір правової 
презумпції добросовісності.   
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окремі теоретичні аспекти застосування принципу  
добросовісності в праві

І. В. Назарова  
У статті висвітлені актуальні теоретичні питання, пов’язані із застосуванням принципу 

добросовісності в праві. Аналізуються усталені підходи до визначення змісту поняття, 
правової природи та місця принципу добросовісності у системі права, висловлена позиція 

автора щодо кожного з цих питань, обґрунтовані наукові висновки і положення  
щодо імплементації принципу добросовісності у національному законодавстві України.

Ключові слова: право, принцип добросовісності, правова природа, 
система права, класифікація принципів права.
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The main theoretical aspects of the application  
of the principle of good faith in law 

І. V. Nazarova 
The article deals with the most important theoretical issues concerning  

the application of the principle of good faith in law.  
The established approaches to the definition of the concept, legal nature and place  

of the principle of good faith in the system of law are considered, the author’s position  
on each of these issues is expressed, and corresponding conclusions are drawn.

Keywords: law, principle of good faith, legal nature, system of law,  
classification of principles of law. 
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держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук,  

професора, академіка НАПрН України, члена редакційної колегії журналу  
«Бюлетень Міністерства юстиції»

Костенка олександра Миколайовича
4 жовтня

Шановна Наталіє Миколаївно!
Прийміть наші щирі  вітання з нагоди Вашого Дня народження!
Хай легко долаються труднощі і відкриваються нові горизонти,  

а життя буде наповнене світлом добра і любові!

3 жовтня

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
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вітаємо з днем народження       

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!

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

завідувача кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук, професора,  

члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції»

Андрушка Петра Петровича
8 жовтня

завідувача відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту  
законодавства Верховної Ради України, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника, 

члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції»

Клименко оксану Михайлівну
26 жовтня

доктора юридичних наук, академіка НАПрН України, професора Львівського національного  
університету імені Івана Франка, заслуженого діяча науки і техніки України,  

члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції»

Рабіновича Петра Мойсейовича
26 жовтня
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бюлетень міністерства юстиції україни

начальника Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
Круголя Юрія васильовича

5 жовтня

 начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві
Куценка Станіслава Ігоровича

8 жовтня

вітаємо
з Днем народження!

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

Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

Коноза віталія Миколайовича
8 жовтня

начальника Центрального міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

Пеховського Андрія Юрійовича

4 жовтня 
майора внутрішньої служби

директора державного підприємства «Національні інформаційні системи»
Лур’є Станіслава Сергійовича

9 жовтня

директора Державної установи «Центр охорони здоров’я  
Державної кримінально-виконавчої служби України»

васильєва Сергія Григоровича
10 жовтня

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

Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

Дяченко ольгу василівну 
11 жовтня
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призначення       вітаємо з днем народження       

начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Хутковського Костянтина валентиновича

13 жовтня

 першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області
Данильченко Ірину Миколаївну

31 жовтня

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

Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

Сускова Андрія олександровича 
30 жовтня

директора Науково-дослідного центру судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

федоренка владислава Леонідовича
15 жовтня

вітаємо

начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
Сальчук оксану Анатоліївну 

31 жовтня

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

Малахова олександра Анатолійовича

14 жовтня
полковника внутрішньої служби

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!

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
Спєвакова Євгена васильовича

12 жовтня
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заступника директора Червоноградського міцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Марчук Мар’яну Євгенівну 
2 жовтня 

вітаємо
з Днем народження наших колег!

директора Херсонського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Милокостого Дениса Леонідовича

2 жовтня

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги у Сумській області 

Демченко ольгу Миколаївну
7 жовтня

в. о. директора Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Хомича олександра Павловича

7 жовтня 

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях

Кожемякіну Ларису Євгенівну 
7 жовтня

начальника управління стратегічного планування та фінансів  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Здрилюк Світлану Григорівну 
11 жовтня

начальника відділу експертно-аналітичного забезпечення надання  
правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги

Зайцеву наталію вікторівну
12 жовтня
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призначення       вітаємо з днем народження       

головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення та документообігу  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Литвин Альону василівну
16 жовтня

директора Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Булгакова олександра Анатолійовича 

18 жовтня 

начальника управління забезпечення доступу до правової допомоги  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Сінчук олену Анатоліївну
14 жовтня 

заступника начальника відділу кадрової роботи Координаційного центру з надання правової допомоги
Антипенко Анну Юріївну 

14 жовтня

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області
Клішину Світлану олександрівну

14 жовтня

вітаємо
з Днем народження наших колег!

начальника управління координації системи надання безоплатної правової допомоги  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Гриба олександра Костянтиновича 
18 жовтня

директора Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
трошечко валентину вікторівну

19 жовтняdpcoi.c
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бюлетень міністерства юстиції україни

З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

заступника директора Охтирського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Кравченка Миколу Миколайовича 
30 жовтня 

заступника начальника відділу експертно-аналітичного забезпечення надання правової допомоги 
Координаційного центру з надання правової допомоги

никончук валентину Миколаївну
30 жовтня 

першого заступника директора Координаційного центру з надання правової допомоги
Лаврінка Мирослава володимировича

26 жовтня

директора Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Шевченко Ірину Миколаївну

22 жовтня

начальника управління комунікацій Координаційного центру з надання правової допомоги  
Кизицьку надію віталіївну 

25 жовтня

вітаємо
з Днем народження наших колег!

головного бухгалтера Координаційного центру з надання правової допомоги
Парій Зою Йосипівну 

30 жовтня
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ПеРеЛІК наказів Міністерства юстиції України

  наказ від 06.09.2018 № 2880/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5
Дата та номер державної реєстрації 07.09.2018 № 1021/32473

  наказ від 11.09.2018 № 2907/5/745  

Про внесення змін до Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень  
і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України  

під час здійснення виконавчого провадження
Дата та номер державної реєстрації 12.09.2018 № 1047/32499

  наказ від 12.09.2018 № 2936/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5
Дата та номер державної реєстрації 14.09.2018 № 1064/32516

ПеРеЛІК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України,  
виданих у вересні 2018 року

  наказ від 12.09.2018 № 2937/5  

Про внесення змін до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Дата та номер державної реєстрації 14.09.2018 № 1063/32515

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

тел. (044) 279-68-58
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