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«СПРАВЖНЯ ПР О ФЕСІЯ
ЖІНКИ – ЦЕ КОХ АННЯ,
ЮРИСПР УДЕНЦІЯ –
ЛИШЕ ХОБІ», –
гість редакції, судовий адвокат

ТЕТЯНА МОНТЯН
про адвокатуру і правозахист,
корупцію та правосуддя с.10 11
ВІТАЄМО ПРАЦІВНИКІВ СУДУ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
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ВРЮ ПОНОВИЛА Р ОБ ОТ У
ЯК ЛЕГА ЛЬНО УНИКН У ТИ
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ЮРК АР’ЄРА: ВАК АНСІЇ
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Р ОЗКІШ Н А К ОЛЕСА Х

П Р А В О З А Х И С Н И К

ЮР.ТЕМА

ДІЯЛЬНІСТЬ – КЛЮЧОВЕ СЛОВО
МОЛОДИХ ЮРИСТІВ

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВОЮ ГРУПОЮ

ІНІЦІЮВАТИ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС, ВРЕГУЛЮВАТИ ПИТАННЯ
СТУДЕНТСЬКИХ ПІЛЬГ, СПЛАНУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ НА 2008 РІК – ПЕРШІ
РІШЕННЯ РАДИ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ
У приміщенні Міністерства юстиції Ук
раїни 5 грудня відбулося засідання Коор
динаційної ради молодих юристів України
при Міністерстві юстиції України.
Наприкінці грудня 2006 р. Міністерство
юстиції України зібрало у своїх стінах пред
ставників громадських організацій, моло
дих юристів і студентівправників, молодих
юристівнауковців і практиків.
Метою цієї зустрічі було донесення до
молодої юридичної громади України тези
про необхідність спільної діяльності органів
державної влади і представників саме мо
лодого юридичного світу в сферах, які є най
важливішими для молоді. Однією з най
більш проблемних сфер є розвиток юри
дичної освіти в Україні.
Із того часу зроблені кроки вперед. У
липні 2007 р. наказом Мін’юсту було за
тверджено положення про Раду, наприкінці

жовтня – її склад. До Ради увійшли 29 мо
лодих юристів: лідери молодіжних гро
мадських організацій, вченіюристи, пред
ставники різних юридичних професій.
Установче засідання Координаційної
ради молодих юристів України при Мініс
терстві юстиції України відбулося 5 листо
пада 2007 р. На ньому було обрано керів
В’ячеслав Бігун),
ний склад Ради: голову (В
заступників голівзавідувачів секцій за на
Наталія Розен 
прямами діяльності Ради (Н
фельд – секція правової освіти населення,
Олександр Лялька – секція участі правни
чої молоді в нормотворчих процесах, Мар
кіян Дулеба – секція підготовки пропозицій
щодо підвищення рівня теоретичної та
практичної підготовки фахівців у галузі пра
Володимир Свен
ва), а також секретаря (В
тицький).
Продовження на
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Кожна холдингова група (далі – ХГ)
має свою систему методів корпоративно
го управління, що не заважає провести
типологію найуживаніших моделей уп
равління ХГ.
Ми розглядаємо широкий спектр мож
ливостей управління ХГ без прив’язки до
зазначеної вище типології. Таким чином,
ми виділяємо вісім основних моделей уп
равління ХГ.
1. УПРАВЛІННЯ В СИЛУ ВОЛОДІННЯ
КОНТРОЛЬНИМ ПАКЕТОМ АКЦІЙ
Товариство може здійснювати конт
роль, тому що ХК має переважну участь у
статутному фонді та/або загальних збо
рах чи інших органах управління ДП. Така
компанія може здійснювати управління
через безпосередню участь в органах уп
равління і таким чином впливати на діяль
ність ДП.

У ХК є три шляхи здійснення управ
ління ДП завдяки володінню контрольним
пакетом акцій: 1) участь у вищих органах
товариства, 2) членство у наглядовій раді;
3) членство в ревізійній комісії.
1. Рішення ХК можуть прийматися
представницьким органом ДП (загальни
ми зборами чи зборами учасників). Пот
рібно пройти всі процедури зі скликання
відповідного вищого органу (статті 4145,
5761 ЗУ «Про господарські товариства»
(далі – Закон)).
На зборах ХК має переважну кількість
голосів. А отже, може обирати та відкли
кати членів виконавчого органу та ревізій
ної комісії (п. «г» ч. 5 ст. 41, ч. 1 ст. 59 За
кону).
Такий варіант управління здійсню
ється за рахунок призначення ХК «свого»
виконавчого органу ДП.
Продовження на
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С ТРАТЕГІЇ Р ОЗВИТК У ЮРИДИЧНИХ ФІРМ
щити кваліфікацію, як розбудувати
стратегію розвитку незалежних і
глобальних юридичних фірм. Саме
ці теми обговорили топменедже
ри та партнери провідних юридич
них і консалтингових фірм СНД.

Фото: А. Суворов, LegalStudies.RU

Представники юрбізнесу з усь
ого світу зібралися у Москві для об
говорення стратегій розвитку ЮФ.
У приміщенні п’ятизіркового готе
лю в центрі міста 4 грудня відбула
ся міжнародна конференція «Уп
равління юридичною фірмою:
стратегії розвитку юридичних фірм
у Росії та країнах СНД».
Організатором заходу висту
пила Міжнародна асоціація юрис
тів (IBA) та LegalStudies.RU. У ро
боті конференції взяли участь 150
юристів і менеджерів ЮФ із 18ти
країн світу.
Як налагодити партнерські від
носини та розподілити прибутки,
як забезпечити довготривалу
співпрацю з клієнтами, як підви

Виступає Норман Кларк («Волкер Кларк»)

АТМОСФЕРА
Конференція стала першим за
ходом такого рівня на пострадянсь
кому просторі. Зміст виступів до
сить чітко відображав ринок і його
сучасні тенденції. Участь практич
но всіх провідних гравців юридич
ного ринку СНД це підтверджує. Хо
ча відчувалося, що юрбізнес Ук
раїни та РФ не є чимось єдиним, між
ними таки чимало спільного.
Попри жорстку конкуренцію
між учасниками у повсякденній

юрбізнесовій роботі, демократичний фор
мат і цікаві дискусії сприяли відкритому
спілкуванню.
Ще напередодні конференції, 3 грудня,
понад 40 юристів із 7ми країн СНД, зокре
ма більшість учасників конференції, брали
участь у круглому столі «Співпраця між ЮФ».
Окрім розвитку бізнесу, до уваги учасників
були представлені питання ведення діалогу
з державою від імені ЮФ, регулювання юри
дичної професії, співпраці між ЮФ у пошуку
персоналу та дослідження
ринку юрпослуг.
Круглий стіл, обід і фур
шети зробили свою справу:
представники регіональних
і національних ЮФ не лише
серйозно замислилися над
можливостями співробіт
ництва, але й почали спів
працювати.
Продовження на
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ТОПМЕНЕДЖЕРИ ПРОВІДНИХ ЮФ СНД
ПОДІЛИЛИСЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ ТА ІСТОРІЯМИ РОЗВИТКУ СВОГО БІЗНЕСУ
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ФОРУМ

ДІЯЛЬНІСТЬ – К ЛЮЧОВЕ СЛОВО
МОЛОДИХ ЮРИС ТІВ

Володимир Свєнтицький (секретар Ради), В'ячеслав Бігун (Голова Ради)

Ініціювати міжнародний конкурс, врегулювати питання
студентських пільг, спланувати діяльність на 2008 рік – перші рішення
Ради молодих юристів
Продовження. Початок на С. 1..
Згідно з Положенням, Координаційна
рада молодих юристів є консультативно
дорадчим органом при Міністерстві юс
тиції України, основною метою діяльності
якої є утвердження високої ролі професії
юриста в Україні, підвищення якості підго
товки фахівців у галузі права, залучення мо
лодих правників до нормотворчих про
цесів, здійснення правоосвітньої та право
виховної роботи.

секції під керівництвом Олександра Ляль
ки готові взяти на себе виконання цього
важкого завдання, яке буде реалізовувати
ся шляхом обговорення виявлених проб
лем, недоліків, упущень, а також проведен
ня круглих столів щодо них.
Найчисленнішою є третя секція – Сек
ція підготовки пропозицій щодо підвищен
ня рівня теоретичної та практичної підго
товки фахівців у галузі права, керівником
якої є Маркіян Дулеба. Питання якості су
часної юридичної освіти вже обговорюєть
ся досить давно, але ще не було зроблено
жодного суттєвого кроку щодо поліпшення
ситуації. Однією із перших своїх дій учасни
ки секції визначили саме виявлення проб
лем підготовки юридичних кадрів в Україні,
а також дослідження міжнародного досвіду
в цьому напрямку. Після проведення тако
го моніторингу планується реалізувати ряд
практичних заходів щодо обговорення мож
ливостей поліпшення системи підготовки
юридичних кадрів в Україні. Зокрема, про
ведення круглих столів за участю керівників
іноземних та українських вищих юридич
них навчальних закладів.

ОКРЕСЛЕНО ЗАВДАННЯ
Під час засідання керівники секцій пред
ставили ідеї щодо діяльності Ради за певни
ми напрямами.
Секція правової освіти населення, за
словами Наталії Розенфельд, одним зпо
між своїх пріоритетних завдань на наступ
ний рік визначила проведення пілотного
проекту щодо програми правової освіти
школярів молодшої, середньої та старшої
школи. Цей проект буде спрямований на
надання правових знань школярам. І буде
реалізований незалежно від інших право
освітніх програм, у тому числі й державних.
Друга секція – участі правничої молоді
УЗГОДЖЕННЯ ТА ПЕРШІ РІШЕННЯ
в нормотворчих процесах – має основним
зі своїх завдань залучення молоді до зако
Засідання Координаційної ради моло
нотворчого процесу, а також до виявлення дих юристів 5 грудня 2007 р. у Києві все ще
та подолання основних колізій і прогалин мало більш установчий і погоджувальний
в українському законодавстві. Учасники характер. Основними питаннями було уз

Члени Ради молодих юристів у дії

годження плану подальшої діяльності та ос
новних її напрямків, аби Рада була не од
ним з безлічі утворень, які неефективно
працюють, а стала справді дієвим меха
нізмом впливу на сучасну ситуацію в країні.
Першими ж практичними кроками Ра
ди стануть звернення до органів державної
влади щодо унормування державних га
рантій молоді – пільг на проїзд по території
України для учнів та студентів денної фор
ми навчання.
Своїм рішенням Координаційна рада
молодих юристів при Міністерстві юстиції
України вирішила звернутися до держав
них органів, аби посприяти позасудовому
вирішенню питання щодо надання пільг уч
ням і студентам не тільки протягом нав
чального року, а й у період канікул. З цією
метою буде надано правове обґрунтуван
ня такої позиції у зверненні до органів дер
жавної влади.
Наступним, але не менш важливим кро
ком стало ініціювання Радою міжнародно
го конкурсу студентівправників і молодих
юристів України. Такий конкурс буде спря
мовано на підвищення якості підготовки
молодих юристів, поглиблення їхніх прак
тичних і теоретичних навичок, а також при
вернення уваги до сучасних правових проб
лем не тільки України, але й світу. Конкурс,
як очікується, буде імітацією судових і по
засудових процесів за стандартами таких
відомих змагань із міжнародного права як
конкурси ім. Філіпа Джессапа (Jessup) і Бе
на Телдерса (Telders). Але при цьому зали
шиться суто українським проектом, який
має отримати світове визнання.
Голова Ради молодих юристів В’ячеслав
Бігун відзначив: «Конкурс приверне увагу
до України як одного зі світових центрів
міжнародного права, привабить до нашої
країни, багатої правовими традиціями, та
лановитих студентів і молодих юристів зі
всього світу».
Координаційна рада молодих юристів
добровільно взяла на себе дуже багато зо
бов’язань насамперед перед українськими
молодими юристами. При цьому вона має
велике кредо довіри від Міністерства юс
тиції України, зокрема від Управління ко
ординації правової роботи та правової
освіти населення.
Залишається тільки сподіватись, що ці
молоді та сповнені сил, енергії, нових ідей,
а найголовніше бажання працювати юрис
ти, які крім роботи в Раді посідають відпові
дальні посади в різного роду установах і ор
ганізаціях, доведуть, що змінити теперіш
ню ситуацію на краще у ввірених їм сферах
координації можна лише діяльністю.
Оксана ЗОЛОТАРЬОВА
Спеціально для «Юридичної газети»

НОВЕЛИ
РЕЖИМ РОБОТИ В НОВОРІЧНІ
СВЯТА
До уваги керівників підприємств, уста,
нов і організацій!
Розпорядженням N 1059,р від
28.11.2007 уряд затвердив рекомендації
щодо перенесення робочих днів 2,4 січня
2008 р. на подальші суботи. Вихідні дні пе,
реносяться для працівників, яким вста,
новлений п’ятиденний робочий тиждень
із двома вихідними.
Пропонується таке перетасування ро,
бочих днів:
– 2 січня (середа) – 12 січня (субота);
– 3 січня (четвер) – 26 січня (субота);
– 4 січня (п’ятниця) – 9 лютого (субота).
Нагадаємо, що розпорядженням КМУ N
612,р від 12.12.2006 було запропонова,
но перенесення робочого дня 31 грудня
(понеділок) на 29 грудня (субота).
Якщо провести нескладні математичні
розрахунки, то для більшої частини пра,
цівників «новорічні канікули» продовжать,
ся 9 днів (із 30 грудня 2007 р. по 7 січня
2008 р.).
Спеціальний режим роботи банків та їх
установ у такі дні встановлюватиме Націо,
нальний банк.
* Набуває чинності з 28.11.2007.

ДИТЯЧІ НОВОРІЧНІ
ПОДАРУНКИ
У кінці 2006 р. «непрацездатний» Фонд
отримав додаткові повноваження в час,
тині фінансування і придбання дитячих но,
ворічних подарунків (див. Закон N 322,V
від 02.11.2006). Новий рік не за горами,
тому поява Порядку придбання і забезпе,
чення дитячими новорічними подарунка,
ми дітей застрахованих осіб*, прийнято,
го для виконання норм вищезазначеного
документа, дуже доречна.
Весь клопіт, пов’язаний із придбанням
подарунків, як і в попередні роки, ліг на
плечі самого фонду. Закуповуватимуть по,
дарунки на тендерній основі. Отже, вироб,
никам солодощів уже час готувати свої
пропозиції.
Граничні витрати на придбання одного
подарунка, встановлені в 2006 р. на рівні
13 грн, у 2007 р. не визначені. Хоча на,
вряд чи варто сподіватися на отримання
дорогого подарунка, адже бюджет фонду
не гумовий.
Відзначимо, що застрахована особа
(батько, мати, усиновлювач, опікун/попе,
читель) має право отримати в поточному
році лише один новорічний подарунок на
дитину, якій станом на 1 січня 2008 р. не
виповнилося 14 років (ст. 6 Сімейного ко,
дексу України).
«Забороняти» необхідну кількість пода,
рунків працедавцям,страхувальникам,
фізособам,СПД на єдиному податку і фізо,
собам, застрахованим на добровільних
засадах треба шляхом подачі ЗАЯВКИ .
Страхувальники можуть отримати пода,
рунки згідно з поданою заявкою на під,
ставі довіреності по накладній. Фізособи,
СПД, на єдиному податку і фізособи, за,
страховані на добровільних засадах, от,
римають подарунок на підставі особистої
заяви та копії свідоцтва про народження
дитини. При отриманні також слід мати при
собі документ, що засвідчує особу.
Обов’язковим є дотримання паперової
бюрократії при видачі новорічних пода,
рунків застрахованим особам. Дані про
отримання завіряються їхніми підписами
у відомості на видачу новорічних подарун,
ків зі вказівкою в ній прізвищ, ініціалів за,
страхованих осіб і їхніх дітей, числа, міся,
ця та року народження дітей.
Неясним залишається питання щодо
форм заявки на подарунки і відомості на
видачу подарунків . Можливо, вони за,
тверджуватимуться Фондом додатково.
Насамкінець хотілося б відзначити, що
відшкодовувати вартість самостійно прид,
баних страхувальником або застрахова,
ною особою новорічних подарунків «не,
працездатний» фонд не буде.
* Затверджений постановою «непраD
цездатного» Фонду N 48 від 25.10.2007 і
набуває чинності 02.12.2007.
Матеріал підготували
експерти компанії «Дінай»

