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МЕТОДОЛОГІЯ
«Вибір клієнта. 100 найкращих юристів України 
2019» – всеукраїнське дослідження якості надан-
ня юридичних послуг вітчизняними юристами, 
мета якого – допомогти корпоративним юристам 
і бізнесу в пошуку та виборі юридичного радни-
ка у відповідній галузі права в Україні. Методоло-
гія рейтингу ґрунтується на маркетинговому дослі-
дженні, яке відбувається у два етапи: 

1 ЕТАП – опитування корпоративних юристів та 
формування списку ТОП-100 кращих юристів Укра-
їни за версією клієнтів (корпоративних юристів);

2 ЕТАП – опитування юридичних компаній та фор-
мування списку юристів відповідно до вказаних 
практик за версією корпоративних юристів і юри-
дичних компаній.

Період дослідження – ІІ півріччя 2018 р. – І півріч-
чя 2019 р. Рейтинг «Вибір клієнта. 100 найкращих 
юристів України 2019» побудований за принципом 
ренкінгу. Після опрацювання анкет дослідження 
відбувається формування списку найкращих юрис-
тів України за алфавітним принципом.

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЙТИНГИ. ВИБІР КЛІЄНТА. 
ТОП-100 ЮРИСТІВ УКРАЇНИ 2019

«Вибір клієнта. 100 найкращих юристів Укра-
їни 2019» – щорічний національний ренкінг, який 
формується шляхом опитування корпоративних юрис-
тів та вивчення експертних оцінок юридичних компа-
ній. Ранжування відбувається за критеріями найбільшої 
кількості голосів, отриманих у процесі їх опитування, 
та крос-рекомендацій колег за вказаними практиками 
у чітко визначений досліджуваний період. Також у ме-
жах рейтингу ТОП-100 «Юридична Газета» публікує лі-
дерів практик у відповідних сферах права, які були ви-
значені за результатами опитування. 

Що впливає на вибір? Насамперед, рівень задоволе-
ності послугою – це загальновживаний у соціологічній 
практиці принцип аналізу ринку з позиції сприйняття 
споживачем наданих послуг. Стала практика, яку вико-
ристовують всі дослідники у будь-якій сфері та індустрії 
(навіть Google збільшує ефективність оголошень на під-
ставі відгуків клієнтів). Значний вплив на голосування 

здійснює особистий бренд юриста, його публічність та со-
ціальна активність на ринку. Перевага надається юристам, 
які частіше з’являються в медіа, виступають на фахових 
івентах, активно ведуть професійні блоги в соцмережах. 
Як правило, юридичні фірми рекомендують колег, з яки-
ми вони зустрічаються у професійній практиці, партнер-
ській роботі у профільних асоціаціях, у комітетах на фа-
хових конференціях. Експертна оцінка колег відбувається 
за критеріями професійної успішності, що полягає у до-
сягненні високих професійних результатів, авторитету се-
ред колег та впливу на галузь.

Оргкомітет дослідження складається з представників 
редакції «Юридичної Газети», які мають відповідний ба-
гаторічний досвід роботи з дослідницькими програма-
ми. Для перевірки достовірності поданої інформації в до-
слідженні ми користуємося бізнес-пошуковою cистемою 
YouControl. До уваги беруться лише анкети, які були на-
діслані з реальних email-адрес, що додаткового перевіря-
ється Оргкомітетом. Непідтверджені анкети вилучаються 
та не враховуються у дослідженні. 

Незважаючи на періодичні публічні дискусії та/або 
хайпи, рейтинги залишаються індикаторами ринку та 
свідчать про активний інтерес до таких досліджень. Що 
дає національний рейтинг ринку? В чому його сильні 
та слабкі сторони? Національний рейтинг не лише до-
сліджує локальний рівень та позиціонує всі юридич-
ні компанії. Передусім, це інформаційний інструмент, 
який надає можливість знайти професіонала на вну-
трішньому ринку. Присутність у рейтингах (у тому чис-
лі національних) є одним із критеріїв участі юридичної 
компанії у тендерних проектах. До того ж рейтинги до-
помагають клієнтам, які не дуже добре орієнтуються 
на ринку, не можуть одразу розібратися в компетенці-
ях учасників та оцінити їхній професіоналізм. Для де-
яких компаній національні рейтинги стають стартовим 
майданчиком для подальшого просування в міжнарод-
ні рейтинги. 

Як інформаційний продукт рейтинги відповідають на 
питання про те, що це за компанія, а як інструмент оцін-
ки – в чому її сильні сторони, позиціонування на рин-
ку, компетенція, експертиза тощо. Загалом, національні 
рейтинги оперативніше реагують на зміни ринку, на-
даючи реальні показники динаміки, обсягів і потенціа-
лу, окреслюють тенденції, формують більш реалістичні 
прогнози та перспективи розвитку на найближчі періоди 
щодо стратегії, практики й лідерства. 

Олена Осмоловська, 
генеральний директор «Юридичної Газети»
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ЮРДЕПАРТАМЕНТ-2019:        CHALLENGE ACCEPTED

С учасний юридичний департа-
мент має забезпечувати резуль-
тативну роботу бізнесу при 

мінімальних затратах ресурсів, у по-
рівнянні з витратами бізнесу на за-
лучення зовнішніх юридичних рад-
ників. Така умова є необхідною для 
конкурентоздатності бізнесу. При цьо-
му важливо, щоб оптимізація не здій-
снила негативний вплив на якість пра-
вової підтримки. 

Зважаючи на світовий тренд щодо 
прагнення бізнесу вирішити якомога 
більше правових питань «своїми сила-
ми», а до зовнішніх консалтерів звер-
татися у виняткових випадках, перед 
юрдепартаментами підприємств по-
стають нові виклики:

 підвищення компетенцій та розвиток 
нових навичок корпоративних юристів 
(особливо, керівників юрдепів);

 посилення інтеграції в співпраці юр-
департаменту з топ-менеджментом 
компанії; 

 участь в управлінні компанією, залу-
чення до її бізнес-процесів;

 проектний менеджмент.
Ми розпитали корпоративних 

юристів топових компаній, яких 
змін останнім часом зазнала їхня 
професійна роль, а також як вони 
пристосовуються (та пристосову-
ють свій департамент) до нових реа-
лій роботи бізнесу.

Вікторія Огриза, керівник юридич-
ного департаменту PepsiCo в Україні, 
підтвердила, що роль інхауса зазнала 
трансформації: «Сьогодні юристи пра-
цюють в умовах проджект-менедж-
менту, ризик-менеджменту, марке-
тингу, крос-функціональних проектів, 
інтегруються з іншими функціями (та-
кими як публічні комунікації, GR (вза-
ємодія з органами влади), комплаєнс), 
розробляють закони й нормативне ре-
гулювання, проводять тренінги та вну-
трішню медіацію, забезпечують висо-
коякісний консалтинг. Це реальність 
інхаусів». На її думку, знання законів 
і права – це основа роботи інхаусів та 
перевага. Проте головним критерієм 
успіху для корпоративних юристів на-
разі є вміння генерувати ідеї, бачити 
альтернативи, приймати зважене рі-
шення та брати на себе ризики. 

«Функція інхауса пройшла шлях від 
класичного юридичного радника до 
повноправного бізнес-партнера, набула 
динамічного характеру, що спричинено 
швидкими темпами розвитку компаній 
та високим рівнем конкуренції на рин-
ку», – зазначила головний юрисконсульт 
РАБЕН УКРАЇНА Ірина Кравцова. За її 
словами, обізнаний інхаус може опера-
тивно відреагувати на будь-яку бізнес-і-
дею, а також оцінивши ризики, скорегу-
вати її таким чином, щоб вона отримала 
«зелене світло», стала справжнім іннова-
ційним рішенням та мала вплив на при-
бутковість компанії. 

Про підвищення рівня компетен-
цій та «сфер впливу» інхауса-2019 го-
ворив Олександр Петриченко, керів-
ник юридичного департаменту New 
Products Group: «Сьогодні інхаус-ю-
ристи вже повинні легко орієнтува-
тися в різноманітних відкритих реє-
страх, стежити за контрагентами через 
інформаційні платформи з безпеки 
бізнесу, застерігаючи свої підприєм-
ства від потенційних юридичних про-
блем у майбутньому».

На думку Олександра Петриченка, 
зважаючи на фактичне зникнення та-
кого поняття як «банківська таємни-
ця», юристи змушені більш детально 
опрацьовувати інформаційні запити 
з банків, щоб не мати проблем з обслу-
говуванням підприємств банківськи-

ми установами, а також багато іншо-
го, що вже прийшло до України разом 
зі світовими змінами у корпоративних 
процесах.

ПРО HEAD OF LEGAL
Це щодо корпоративного юриста як 

частини команди з юридичного забез-
печення бізнесу. Однак які челенджі 
чекають (читайте – дочекалися) керів-
ників юридичних служб, зважаючи на 
те, що вони повинні не лише працюва-
ти як спеціалісти, але й «менеджити» 
свій відділ. 

«Вбачаю три основні ролі, які має 
відігравати сучасний юридичний ме-
неджер: лідер юридичної команди, 
продуктивний член правління ком-
панії та стратег, який вміє не тільки 
«гасити пожежі», але й передбачати 
та запобігати основним ризикам, які 
можуть вплинути на стратегічні біз-
нес-рішення», – написав у комента-
рі для «ЮГ» старший директор з пра-
вових питань Carlsberg Ukraine Іван 
Кравцов. Він переконаний, що голов-
ний юрисконсульт має вибудовувати 
та підтримувати відносини з керівни-
ками інших функцій, розуміти основні 
виклики й проблеми бізнесу, правиль-
но розставляти пріоритети в робо-
ті своїх колег, керувати очікуваннями 
внутрішніх клієнтів, вміти казати «ні» 
та пояснювати своє рішення, а також 
бути «рольовою моделлю» compliance 
(тобто вибудовувати таку культуру се-
ред менеджменту компанії та всереди-
ні департаменту). 

Дмитро Таранчук, директор з пра-
вового забезпечення компанії «Фар-
мак», порівнює головного юриста ком-
панії з сімейним лікарем: «Він завжди 
поруч, знає всі проблеми зі здоров’ям 
пацієнта (бізнесу), перший приходить 
на допомогу, розуміє, який план ліку-
вання потрібен у конкретному випад-
ку, не відмовляється допомогти своєму 
пацієнту навіть тоді, коли всі інші ліка-
рі не вірять у перемогу над хворобою».

ЯК ЗРОБИТИ 
ЮРДЕПАРТАМЕНТ 
ЕФЕКТИВНИМ?

Якщо ви класний корпоративний 
юрист – це не означає, що очолюваний 

Анна Родюк,  
заступник головного редактора 
«Юридичної Газети»

вами департамент запрацює сам со-
бою, «ловлячи» ваш професіоналізм та 
професійне натхнення. Для цього по-
трібно правильно вибудовувати робо-
ту юридичної служби всередині компа-
нії. Як це зробити? Іван Кравцов вважає, 
що керівник, насамперед, має бути ме-
неджером людей, а не процесів. Важли-
во довіряти своїм колегам, давати пра-
во на помилку, створювати атмосферу 
причетності до чогось значущого і біль-
шого. Головний інхаус повинен плано-
мірно спрощувати робочі процеси та 
вивільняти час для більш творчої робо-
ти, концентруватися на сильних рисах 
колег-юристів та намагатися давати такі 
напрямки роботи, де колега зможе як-
найкраще себе реалізувати. 

Вікторія Огриза переконана, що 
роль керівника – бути диригентом 
змін, вчасно направляти юриста та на-
дати йому можливість приймати рі-
шення.

«Результативність і задоволен-
ня бізнесу отриманим результатом 
у потрібні строки, на мою думку, 
є головними категоріями успішно-
сті юридичного департаменту», – 
зазначив Дмитро Таранчук. За його 
словами, досягти цього можна лише 
постійною працею над собою, само-
навчанням, прагненням опанува-
ти нові сфери юриспруденції та по-
глибити спеціалізацію. Необхідно 
підбирати, готувати, координувати 
й мотивувати команду однодумців, 

які мають належну підготовку, ви-
значені цілі та критерії оцінки сво-
єї роботи.

Аналогічної позиції щодо самороз-
витку дотримується Іван Кравцов: 
«Обов’язково потрібно знаходити час 
для розвитку юридичної експертизи, 
загальної ерудиції та світогляду. В та-
кому випадку робота буде не тільки 
ефективною, а високомотивованою 
і приємною».

На думку Олександра Петричен-
ка, формула побудови ефективно-
го юрдепартаменту є доволі простою: 
«Підтримка керівництва + професій-
ні юристи + гідний рівень заробітної 
плати. Все інше – похідні та причини 
цієї формули успіху».

Вікторія Огриза,  
керівник юридичного департаменту  
PepsiCo в Україні

- Яке місце належить 
юридичному департаменту 
в корпоративній структурі 
бізнесу?

Юридичний департамент відіграє ключову роль у супро-
воді бізнесу. Без інхаусів неможливе жодне рішення. Уні-
версальні солдати – це про інхаусів. Тому інхауси, як пра-
вило, перебувають у прямому підпорядкуванні керівника 
компанії. В міжнародних компаніях можливе подвійне під-
порядкування – керівнику локальної компанії та менедже-
ру функції певного регіону. Така структура має свої перева-
ги: неупередженість і незалежність інхауса від локального 
менеджменту, можливість колаборації з колегами з інших 
країн та обмін кращими практиками. Наголошую, що ін-
хауси повинні мати незалежність у своїй роботі та свободу 
креативного мислення.

- Керівник юридичного департаменту: хто він та яку 
роль відіграє в бізнесі? 

В більшості сучасних компаній керівник юридичного де-
партаменту бере участь в управлінні бізнесом, є частиною 
менеджменту, представляє власника компанії. Така роль ви-
магає наявності перевіреної експертизи та спеціальних на-

КОМЕНТАРІ

вичок у менеджменті, фінансах, маркетингу. Керівник юри-
дичного департаменту – це opinion leader, якому довіряють, 
а він довіряє своїй команді. Проте головна роль керівника 
юридичного департаменту – бути комунікатором між сво-
єю командою, юридичними радниками та менеджментом 
компанії. Метою такої колаборації є досягнення результату 
правильним способом компетентними людьми без жодних 
компромісів із законом та етикою. 

- Як побудувати високоефективний юридичний 
департамент?

Ефективність юридичного департаменту залежить від ефек-
тивності керівника, здорового клімату між колегами та при-
страсті інхаусів до своєї справи. Завдання керівника – визна-
чити короткочасні та довгострокові стратегічні цілі компанії, 
виставити пріоритети, знайти баланс між очікуваннями біз-
несу та розвитком команди. Далі тактика, як у футболі: кіль-
кість гравців у команді, їхні позиції, кваліфікація, досвід, 
back-up, soft skills та мотивація. Правила гри постійно зміню-
ються, тому завдання департаменту – вміти адаптуватися до 
нових умов. Головні KPIs – це якість, швидкість та гнучкість. 
Що для цього потрібно? Мотивація. Інхаус повинен розумі-
ти та любити свою роботу, навіть якщо це рутинні кейси або 
перевірка договорів. Беззаперечно, він має мріяти про поса-
ду «генерала», яку він собі уявляє, а також планувати свою 
кар’єру, усвідомлено інвестуючи у свій розвиток. Роль керів-
ника – бути диригентом змін, вчасно направляти юриста та 
надати йому можливість приймати рішення.



12 13Вибір клієнта. ТОП-100 найкращих юристів України 2019 Організатор                                   2019ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС

Іван Кравцов, 
старший директор з правових питань 
Carlsberg Ukraine

- Як змінилася роль інхауса 
в Україні за останні кілька років?

Зміни у змісті юридичної підтримки 
є похідними від змін у бізнес-проце-

сах і зовнішньому середовищі. Останніми роками я спо-
стерігаю декілька тенденцій.

 Окрім таких традиційних напрямків як договірна, 
судова і консультаційна робота, від юристів очікують 
більшого розуміння бізнес-процесів. Зокрема, більшої 
інтегрованості у процеси, розуміння базових принци-
пів проектного менеджменту, маркетингу, продажів, фі-
нансів, комунікацій та індустрії. У такому випадку юри-
дична підтримка набуває більш якісного, практичного 
і комплексного характеру.

 Збільшення ролі сompliance, що відповідає запиту су-
спільства та акціонерів. Насамперед, це стосується між-
народних компаній, хоча все частіше сompliance системно 
запроваджується в українських компаніях. З’являється 
розуміння, що у довгостроковій перспективі це буде кон-
курентною перевагою і поступово має ставати частиною 
усвідомленої корпоративної культури, а не імітацією бо-
ротьби «за все добре проти усього поганого». Форми ре-
алізації різні: в деяких компаніях сompliance інтегрова-
ний до юридичного напрямку, в інших працює як окрема 
функція. Таким чином, юристи все активніше долуча-
ються до організації та підтримки сompliance-процедур 
і проведення відповідних розслідувань.

 В деяких компаніях юристи виконують функції 
government relations: робота з органами державної вла-
ди, участь у законотворчості та лобістська робота. До 
речі, це актуально для юридичного бізнесу: з’являються 
практики та партнери, відповідальні за цей напрямок. 
Водночас я переконаний, що поза юридичним бізне-
сом більш ефективно таку роботу виконуватиме окре-
мий підрозділ або фахівець. Лобізм вимагає інших ком-
петенцій. Цінність юристів у цьому процесі полягає 

Ірина Кравцова, 
головний юрисконсульт ТОВ «РАБЕН 
УКРАЇНА», аспірантка НУБіП

Керівник юридичного відділу віді-
грає стратегічну роль і має входи-
ти до топ-менеджменту компанії. Це 
сприяє комплексному оцінюванню 
бізнес-планів компанії у процесі їх 

формування та впровадження.
Сьогодні бізнес вимагає максимальної оптимізації ро-
бочих процесів, викорінення застарілих рутинних дій 
та зміщення фокусу з операційної діяльності на стра-
тегічні проекти компанії. Завдання з пошуку шляхів 
оптимізації покладається саме на керівника юридично-

Дмитро Таранчук, 
директор з правового забезпечення 
компанії «Фармак», адвокат

- Як змінилася роль інхауса 
в Україні за останні кілька років?

На мою думку, за останні роки від-
булося небагато змін у ролі інха-
ус-юриста, але ці зміни були суттє-

вими. По-перше, зростає рівень залученості юриста до 
більшої кількості бізнес-процесів у компаніях, що доз-
воляє бізнесу мати впевненість у належному правово-
му забезпеченні своєї діяльності. По-друге, юристи ча-
сто стають ініціаторами або безпосередніми учасниками 
процесів запровадження в компаніях електронного до-
кументообігу і сучасних підходів з метою оптимізації 
(діджиталізації) процесів договірної роботи та роботи 
з дебіторською заборгованістю. Це дозволяє оптимізу-

Олександр Петриченко, 
керівник юридичного департаменту  
New Products Group

- Яке місце належить 
юридичному департаменту 
в корпоративній структурі 
бізнесу?

Дивлячись на процеси, які відбу-
ваються у корпоративному секторі, можу з впевнені-
стю сказати, що з часом місце юридичного департа-
менту не тільки не змінилося, але й покращилося у бік 
більш серйозного сприйняття ролі та місця юристів 
у загальній корпоративній структурі й процесах. За-
надто великі фінансові ризики несе за собою легковаж-
не ставлення до юридичного супроводу бізнесу. Наразі 
жоден власник чи керівник підприємства не зацікав-
лений у гальмуванні фінансово-господарських проце-
сів через потенційні проблеми з контролюючими ор-
ганами чи банками. Водночас бізнес потребує міцного 

Індустріальна революція та діджиталізація не омину-
ли інхаусів. Інтернет та інші технічні ресурси допомага-
ють інхаусу не тільки бути оперативнішим та оптимізу-
вати свій робочий процес, але й дозволяють полегшити 
спілкування з колегами. Наприклад, на внутрішньому 
інтернет-ресурсі можна розміщувати типові договори 
компанії, процедури, правила, схеми та інші докумен-
ти, доступ до яких матиме кожен співробітник компанії. 
Без надсилання додаткового запиту інхаусу співробіт-
ник може відкрити інтернет та завантажити будь-який 
необхідний документ.

у наданні технічної юридичної експертизи (наприклад, 
у процесі створення проектів законів або нормативних 
(регуляторних) документів).

 Діджиталізація бізнесу і бізнес-процесів природно роз-
повсюджується на юридичний напрямок. Кількість даних 
зростає, бізнес-процеси прискорюються, а тому потрібно 
запроваджувати системи та рішення для спрощення й ав-
томатизації договірної та претензійної роботи, а також по-
шуку, обробки, зберігання даних, систем аналізу судових 
рішень та юридичних процесів.

 Угода про Асоціацію України та ЄС є зовнішнім чин-
ником, що впливає на роль інхауса в українському біз-
несі. Українське законодавство гармонізується з євро-
пейським, поступово запроваджуються процедури та 
інститути, з якими українські юристи працювали об-
межено або взагалі їх не знали. Це вимагає вивчення 
і розуміння, як їх найкраще застосовувати, враховуючи 
особливості ринку та індустрії.

- Яке місце належить юридичному департаменту 
в корпоративній структурі бізнесу

По-перше, сучасний юридичний департамент інтегрова-
ний до бізнес-процесів, він є органічним учасником при-
йняття стратегічних та операційних рішень. По-друге, 
юридичний департамент є однією з головних складових 
системи аналізу та управління ризиками в компанії. У по-
страдянських країнах (зокрема, в Україні) має пройти пев-
ний час, щоб бізнес-функції та юристи відмовилися від 
усталених стереотипів. Бізнес має усвідомити, що юрис-
ти компанії – це не ті люди, які заважають реалізовува-
ти блискучі бізнес-ідеї. Це люди, які мають дуже важливу 
функцію – здійснення комерційної діяльності таким шля-
хом, що убезпечить компанію від втрат, які можуть зні-
велювати всі бізнес-здобутки та зіпсувати репутацію як 
один з основних активів. Інхаус має здійснювати практич-
ний, а не теоретичний ризик-менеджмент та усвідомлюва-
ти свою відповідальність за бізнесовий і фінансовий ре-
зультат компанії. В результаті, така організація взаємодії 
юристів і бізнесу призводить до спільної відповідальності, 
збалансованого та сталого функціонування бізнесу.

го відділу, який повинен проаналізувати діяльність сво-
го відділу, виокремити ступені результативності певних 
дій, розробити нові методики та схеми роботи для від-
ділу, а також механізми взаємозв’язку з іншими підроз-
ділами, розрахувати необхідні ресурси та представити 
бізнесу робочі моделі. Наприклад, навчання бізнес-під-
розділів правильному складанню договірної докумен-
тації може вивільнити час інхауса на внесення техніч-
них виправлень до проектів правочинів. На практиці 
це означає, що інхаусу потрібно лише один раз приді-
лити час на підготовку презентацій, шаблонів і матеріа-
лів для навчання колег. В майбутньому це зменшить об-
сяги технічної роботи з виправлення типових помилок. 
З моєї практики такий простий, але дієвий підхід еконо-
мить щонайменше 20% робочого часу.

вати робочий час юриста та інших підрозділів компанії, 
а також надає можливість юристу сконцентруватися на 
юридичній аналітиці, роботі із законодавством та проек-
тами змін до законодавства. В компаніях великого та се-
реднього бізнесу інхаус-юристи активно використовують 
PR-можливості компаній для досягнення поставлених ці-
лей щодо захисту прав і законних інтересів бізнесу.

- Яке місце належить юридичному департаменту 
в корпоративній структурі бізнесу?

У корпоративній структурі бізнесу юридичний депар-
тамент займає провідне місце серед «сервісних» під-
розділів. Він спрямований на надання високоякісних 
юридичних послуг бізнесу, а також має бути завжди 
готовим захищати порушені права та інтереси компа-
нії, знаходити нестандартні (навіть унікальні) шляхи 
вирішення юридичної проблеми, бути здатним дійти 
до кінця, захищаючи права та інтереси клієнта.

правового захисту і впевненості у власній правоті та 
чистоті процесів. Це дає реальні шанси у випадку оче-
видних неправомірних дій з боку правоохоронних ор-
ганів чи інших третіх осіб отримати захист, використо-
вуючи різноманітні офіційні та публічні інституції.

- Керівник юридичного департаменту:  
хто він та яку роль відіграє в бізнесі?

Достатньо чітке визначення ролі керівника юри-
дичного напряму, на мою думку, надав засновник 
McKinsey&Company та керуючий директор Marvin 
Bower: «В усіх успішних професійних групах повага до 
особистості визначається не посадою, а компетентні-
стю, репутацією та лідерськими рисами». Отже, зва-
жаючи на наявність високої компетентності, керівник 
юридичного департаменту відіграє одну з ключових 
ролей у будь-якому бізнесі, до думки якого прислу-
хаються через побудовану репутацію та лідерські здіб-
ності у прийнятті складних рішень, а також завдяки 
вмінню визначати правильний напрямок руху. 

Сучасні юридичні відділи мають функціонувати всереди-
ні компанії як внутрішня бізнес-структура. Вони повин-
ні бути ефективними, надавати якісні послуги, розвива-
ти здібності членів своїх командах, використовувати дані 
та аналітику для прийняття зважених рішень і забезпе-
чення найкращих можливих результатів. Саме тому від 
керівника юридичного відділу вимагається наявність ще 
однієї компетенції – операційного менеджменту (розроб-
ка стратегічних планів, бюджетування, застосування ін-
струментів підвищення ефективності та мотивації, кон-
троль постачальників юридичних послуг тощо).
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Андрію, всі круглі дати – це, 
як правило, час підсумків та 
висновків. Ви свої вже зробили?

Підсумки та висновки потрібно роби-
ти постійно, не лише на круглі дати. Ми 
живемо в дуже динамічний час, коли по-
дії розвиваються швидко, а інформа-
ція поширюється майже миттєво. Саме 
тому аналіз власного становища та пози-
ції з підбиттям певних підсумків (у тому 
числі проміжних) є дуже необхідним для 
юридичних компаній та й не лише для 
них. Надзвичайно важливо залишатися 
в актуальному «стрімі життя», застосо-
вуючи класичні знання і досвід, прийма-
ти рішення та надавати поради, які від-
повідатимуть саме теперішнім питанням 
і викликам для клієнта. 

Проте, якщо говорити про період 
у 15 років, то сьогодні ми маємо мож-
ливість на власному досвіді, аналізую-
чи наші рішення, помилки, тактичні та 
стратегічні плани, визначати свою по-
дальшу стратегію розвитку, коригувати 
свої підходи та ставити нові цілі. Саме 
на рубежі 15-річчя ми маємо можли-
вість оновити стратегію розвитку ком-
панії на основі власних висновків. 

Розкажіть про історію компанії, 
а також про свою професійну 
історію.

Моя професійна історія фактич-
но збігається з історією компанії. Про-
фесійно займатися юриспруденцією 
я почав зі створення компанії. До того 
я поєднував громадську роботу, сту-
дентське життя та невелику юридичну 
практику. У 2004 р. була створена юри-
дична фірма. Станом на 2005 р. в нашій 
компанії було лише троє юристів, а вже 
у 2007 р. ми мали майже 20 працівни-
ків. Саме у 2007 р. ми відкрили цен-
тральний офіс у Києві, куди переїхав 
основний склад партнерів. Відтоді й до 
сьогодні офіс в Івано-Франківську пра-
цює в Західноукраїнському регіоні. 

У той час спеціалізація компанії 
стосувалася переважно практики ви-
рішення спорів та практики податко-
вого права. Однак з часом, розуміючи 
необхідність розвитку та розширен-
ня практик, а також зважаючи на від-
повідні запити від клієнтів, ми від-
крили практику корпоративного та 
банківського права, спортивного пра-
ва, практику супроводу бізнесу та ін-
вестицій, практику ІТ-права, а також 
практику GR. Наразі в компанії 5 парт-
нерів та 7 радників. Загалом, штат ком-
панії налічує близько 50 юристів. 

Які ключові події (або люди) 
вплинули на становлення Moris 
Group?

Всі без винятку події, які відбувалися 
в нашій державі, на юридичному ринку 

та у наших клієнтів, мали вплив на ста-
новлення Moris Group. Безперечно, ве-
ликий внесок зробили партнери ком-
панії та юристи (кожен тією чи іншою 
мірою). Зокрема, молоді юристи, які не-
щодавно долучилися до нашої коман-
ди, дали поштовх для розбудови нових 
напрямків та практик. Розвиваючись 
разом з клієнтами, ми отримували ча-
стину їхнього досвіду та знань, розши-
рювали свої горизонти можливостей. 
Спостерігаючи або беручи участь як 
юридичні радники у проектах наших 
клієнтів, ми вчилися приймати рішен-
ня у складних ситуаціях та рішення, які 
давали старт для чогось нового.

Очевидно, що найбільш перелом-
ним та важливим був 2007 р., коли ми 
вирішили відкрити центральний офіс 
у Києві та переїхали жити й працюва-
ти у столицю. Це значно розширило 
сфери наших практик і кількість клі-
єнтів. 

Як зараз координується співпраця 
між офісами в Києві та Івано-
Франківську?

Ми працюємо єдиною злагодже-
ною командою. Фактично, західн-
оукраїнський офіс повністю інтегрова-
ний в роботу всієї компанії. Дуже часто 
юристи з Івано-Франківська беруть 
участь у справах чи проектах, які супро-
воджує центральний офіс. Проте для 
нас дуже важливою залишається при-
сутність у Західному регіоні. Там зосе-
реджено багато наших клієнтів, а також 
ми підтримуємо низку проектів, які ре-
алізовуються в Івано- Франківську. 
Найближчим часом ми плануємо збіль-
шити та розширити клієнтську базу 
саме в цьому регіоні, адже спостеріга-
ємо розвиток бізнесу, тому з’являється 
потреба надання якісних юридичних 
послуг. Повертаючись до роботи двох 
офісів, варто зазначити, що рівень на-
ших франківських колег дуже високий, 
тому не виникає жодних проблем з ко-
ординацією.

«МИ ПРАГНЕМО ПРАЦЮВАТИ В СИСТЕМІ, 
ПОБУДОВАНІЙ НА СПРАВЕДЛИВОСТІ, 
ВЕРХОВЕНСТВІ ПРАВА Й ЗАКОНУ»

Цього року юридична 
компанія Moris Group 
святкує 15-річчя діяльності 
на ринку юридичних 
послуг. Її історія 
розпочалась у 2004 р. 
з роботи 3-х юристів 
у західноукраїнському 
місті Івано-Франківськ. 
Сьогодні центральний офіс 
Moris Group у Києві налічує 
50 юристів, у тому числі 
5 партнерів та 7 радників. 
Ми поговорили з керуючим 
партнером компанії 
Андрієм Романчуком про 
історію та досвід, цінності 
й принципи, розвиток 
юридичного ринку, плани 
на майбутнє та менталітет 
команди Moris Group 

Девіз Вашої компанії: «Moris 
Group – це мистецтво права!». 
Який сенс Ви в нього вкладаєте? 
Невже в юридичній професії 
є місце для творчості?

«Ius est ars boni et aequi» («пра-
во – це мистецтво добра і справедли-
вості») – давній латинський вислів, 
який надає дуже влучне і зрозумі-
ле визначення права. Саме таке світо-

глядне розуміння і підходи ми нама-
гаємося застосовувати у своїй роботі. 
Тому тут мова йде не про творчість, 
хоча творчий і креативний підхід ко-
рисний в будь-якій діяльності, а біль-
ше про світосприйняття. Для нас важ-
ливі не лише фінансові результати від 
проектів та справ, до яких ми залучені, 
але й суть та зміст цих проектів. Коли 
нас як юристів залучають до створен-

ня чогось корисного та нового, то це 
особливо надихає і дає додаткову мо-
тивацію.

Звісно, далеко не всі справи, які ми 
супроводжуємо, сприймаються як 
щось особливе. Як і в багатьох колег на 
ринку, у нас чимало рутинної юридич-
ної роботи. Проте є проекти, якими ми 
пишаємося, в яких ми відчуваємо себе 
митцями. Для нас головне – забезпе-
чити бізнесу якісний повний супровід 
з будь-яких юридичних питань і нада-
ти можливість для подальшого розвит-
ку та росту компанії через встановлен-
ня міцних партнерських стосунків. Ми 
хочемо працювати в системі, побудо-
ваній на справедливості, верховенстві 
права й закону, відкритій для ведення 
чесного та прозорого бізнесу. Саме цим 
ми прагнемо займатися.

В чому відмінність стратегії 
розвитку компанії зараз і 5 років 
тому?

Загалом, стратегія за ці роки не змі-
нилася. Принаймні цілі й мета у нас 
незмінні. Ми надалі прагнемо вибудо-
вувати універсальну професійну юри-
дичну компанію, зберігаючи свої цін-
ності та принципи, долучаючи до них 
молодих юристів. За 15 років своєї ді-
яльності ми розвиваємося достатньо 
стало та поступово. З кожним роком, 
піднімаючись вгору на кілька пози-
цій, ми відчуваємо якісні та позитив-
ні зміни всередині команди, а також 
у сприйнятті на ринку. Наразі ми ста-
вимо перед собою завдання збільшити 
присутність та активність у регіонах, 
при цьому розширити клієнтську базу 
в столиці з-поміж іноземних компа-
ній. Наша стратегія завжди передбача-
ла рух вперед та встановлення нових 
цілей, проте зі збереженням вже зроб-
леного та досягнутого як серед клієн-
тів, так і серед спільноти.

Які практики у Вашій компанії 
сьогодні мають найбільший попит?

До успіху компанії причетні всі без 
винятку практики. Адже майже не існує 
проектів, які перебували б у сфері лише 
однієї з практик. Як правило, у досяг-
ненні результату тією чи іншою мірою 
беруть участь всі члени команди. Хоча 
основними залишаються класичні прак-
тики (вирішення спорів, податкового 
права та корпоративного права), в ком-
панії застосовується проектний підхід, 
коли для кожної нової справи форму-

Андрій Романчук, керуючий партнер Moris Group, адвокат
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ється проектна команда, яка повинна за-
безпечити необхідний результат. 

Наразі ми розглядаємо можливість 
відкриття нових практик, які в корот-
кій перспективі, на нашу думку, мати-
муть попит. Зокрема, це практика зе-
мельного права та медичного права. 
В межах практики банківського й фі-
нансового права у нас отримав розви-
ток напрямок роботи з проблемними 
активами та група, яка надає послуги 
форензіку. 

Чи маєте Ви нові практики або 
продукти зі сфери сучасних 
технологій?

У структурі Moris Group діє та дина-
мічно розвивається практика ІТ-права. 
В її межах сформувалася перспективна 
команда з амбітними цілями. Сьогод-
ні на ринку вони присутні під брендом 
Moris.Tech. Як на мене, у найближчі 
роки ця галузь матиме найбільший по-
тенціал для росту. Очевидно, що в ній 
відбуватиметься прогнозований ста-
лий еволюційний розвиток та з’являти-
муться революційні інновації, до яких 
юристам потрібно бути готовими. 

Окрім того, інколи у нас в компанії 
з’являються ідеї виходу на ринок юри-
дичних послуг з власним IT-продук-
том, але поки що вони перебувають 
на різних стадіях втілення і тестуван-
ня в межах нашої компанії. Можливо, 
найближчим часом, коли ми перекона-
ємося у корисності та перспективнос-
ті наших продуктів, ми представимо їх 
ринку. 

Розкажіть про свою команду. За 
якими принципами вибудовуєте 
роботу всередині компанії? 
Який стиль керівництва 
використовуєте?

Без зайвого пафосу, але мушу ска-
зати, що наша команда – це осно-
ва компанії, це середовище, в якому 
приємно знаходитися і створюва-
ти щось нове, ставити перед собою 
цілі та їх досягати. В основі відно-
син всередині команди лежить до-
віра та відповідальність. Нові люди, 
які долучаються до нашої коман-
ди, як правило, дуже швидко стають 
частиною команди, приймають наші 
принципи та їх дотримуються. Таким 

чином, ми отримуємо не лише розви-
ток, але й зберігаємо свою «менталь-
ність» з відданістю власним підходам 
та принципам. 

Що стосується роботи з клієнт-
ськими проектами, то я не вживав би 
слово керівництво, адже це більшою 
мірою координація. Як правило, ро-
боту юристів, які залучені до веден-
ня справи, координує один з партне-
рів чи радників, проте всі відчувають 
відповідальність. Такий підхід надає 
нам можливість ділити наш досвід 
чи досвід старших юристів з молод-
шими та водночас отримувати хоро-
ший результат. 

Поговоримо про ринок юридичних 
послуг. Яку оцінку Ви можете 
надати розвитку та конкуренції 
в юридичному бізнесі?

На мою думку, конкуренція на юри-
дичному ринку в Україні достатньо ви-
сока. Одразу варто зазначити, що саме 
конкуренція забезпечує розвиток цього 
ринку. Адже окрім «мастодонтів», серед 
яких багато гідних компаній та юрис-
тів, на ринку часто з’являються молоді 

учасники, які прагнуть серйозного рос-
ту, мотивують інших вдосконалювати-
ся та рости. Позитивним є те, що юри-
дичний ринок в Україні постійно прагне 
змін та руху вперед, а також ставить пе-
ред собою цілі інтеграції у світовий та 
європейський ринок. Щоправда, сер-
йозною перешкодою є економічна ситу-
ація в державі. Однак, сподіваючись все 
ж таки на ріст економіки та появу вели-
ких інвестиційних проектів, юридич-
ний ринок намагається бути повністю 
готовим до таких змін. Ми намагаємося 
бути готовими до нових проектів спіль-
но з нашими клієнтами. 

Окрім того, важливо зазначити, що 
за останніх кілька років юридичний 
бізнес став більш ціннісно орієнтова-
ний, ніж раніше. Серед основних учас-
ників ринку все частіше обговорюють-
ся принципи доброчесності, етики та 
нульової толерантності до корупції. Зі 
змінами в суспільстві та в державі змі-
нюються підходи в юридичному бізне-
сі. Як на мене, наразі вони несуть по-
зитивні очікування. 

Чи займаєтеся Ви pro bono та 
приділяєте увагу корпоративно-
соціальній відповідальності?

Для нас протягом усіх 15 років важ-
ливою була причетність не лише до 
створення чи ведення бізнесу, але 
й безпосередня участь у проектах, які 
мають суспільну користь. Сьогодні 
ми ведемо кілька особливо важливих 
та вагомих для нас проектів pro bono, 
якими ми пишаємося. 

Зокрема, це проект Промприлад.
Реновація. Це майбутній інновацій-
ний центр у будівлі колишнього заво-
ду в Івано-Франківську, який працюва-

тиме на перетині чотирьох напрямків 
розвитку регіону: нової економіки та 
урбаністики, сучасного мистецтва та 
освіти. Проект абсолютно новий для 
України та базується на ідеї імпакт-ін-
вестування, тобто інвестування в соці-
альну складову бізнесу та розвиток ре-
гіону.

Ще один наш pro bono проект – 
Пан’європейський Союз в Укра-
їні, який займається розвитком 
демократичних та гуманітарних іні-
ціатив у країнах Європи. Команда 
Moris Group приєдналася до проце-
су створення представництва Союзу 
в Україні у формі консультацій щодо 
статутних документів, допомоги з ре-
єстрацією, а також запуском проекту 
і налагодженням його роботи.

Особливий (навіть «рідний») для 
нас проект – видавництво «Вавилон-
ська бібліотека», що працює у сфе-
рі культурної комунікації та локаліза-

ції шедеврів світової літератури. Наша 
компанія є одним із засновників ви-
давництва. «Вавилонська бібліотека» 
перекладає шедеври світової літерату-
ри, «реставрує» роботи класиків укра-
їнського перекладу, які зазнали втру-
чання радянської цензури.

Це не повний перелік наших 
pro bono та КСВ проектів, але це те, 
чим ми найбільше пишаємося. Ми ро-
зуміємо, що соціальна складова – це 

такий необхідний елемент для бізнесу, 
як і дохід. Важливо не втратити пріо-
ритет змісту над формою і не забувати 
про справжню сутність таких проек-
тів – будувати відповідальне суспіль-
ство через відповідальність бізнесу. 

Якою Ви бачите компанію Moris 
Group ще через 15 років?

Коли ми створювали компанію, 
то уявляли її саме такою, якою вона 
є сьогодні. Ми задоволені результа-
тами, які отримали після 15 років ро-
боти. Головне, що партнери, які ви-
ступали засновниками Moris Group, 
надалі залишилися партнерами. Ми 
спільно робимо справу, яка нам подо-
бається і яка приносить результати.

Найважливіше, що хотілося б поба-
чити через 15 років – що робота, яку 
ми робимо, є корисною і приносить 
задоволення, що наша компанія міц-
но укорінилася на юридичному ринку 

України (і не тільки). Ми маємо багато 
цілей, які стосуються розвитку, збіль-
шення дохідності компанії та інших 
маркерів, які зазвичай ставить перед 
собою бізнес. Ми впевнені, що досяг-
нення цих цілей приведе нас до голов-
ної мети.

Інтерв’ю підготувала Анна Родюк,
заступник головного редактора 
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В се йде до того, що український 
агросектор менше ніж за рік 
«порве кайдани» сумнозвісно-

го мораторію. Вірогідно, що з жовт-
ня 2020 р. земельні ділянки сільсько-
господарського призначення можна 
буде купити й продати, не вдаючись 
до складних схем. Інтрига залишаєть-
ся щодо того, наскільки вільним буде 
цей ринок: в чиї руки та скільки землі 
будуть відпускати.

Після низки рішучих заяв на найви-
щому політичному рівні 25.09.2019 р. 
Кабмін подав у Верховну Раду зако-
нопроект №2178 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення». Законопро-
ект виявився достатньо ліберальним. 
Уряд запропонував обмежити сукуп-
ну площу землі у власності (не вра-
ховуючи землю у користуванні) дво-
ма показниками: 15% в межах області 
та 0,5% разом (що трохи більше ніж 
200 тис. га). В Україні є кілька агрохол-
дингів, які вже обробляють такий зе-
мельний банк. Урядовий законопро-
ект не допускає іноземних суб’єктів до 
набуття у власність сільськогосподар-
ських угідь напряму, але не обмежує 
опосередкований контроль іноземців 
над землею через участь в юридичних 

особах, утворених згідно із законодав-
ством України. Такий підхід не задо-
вольнив широкі кола учасників ринку, 
що змусило Президента публічно роз-
критикувати урядовий законопроект.

Окрім урядового законопроек-
ту, депутати зареєстрували ще деся-
ток альтернативних. Найбільші шанси 
на прийняття наразі має законопро-
ект №2178-10, який подала група на-
родних депутатів на чолі з Сольським 
М.І., головою профільного Комітету 
з питань аграрної та земельної політи-
ки. Цей законопроект пропонує додат-
кові обмеження, яких не було в урядо-
вому проекті.

Перше нове обмеження встанов-
лює додатковий (третій) граничний 
показник сукупної площі землі у влас-
ності – 35% від земель однієї об’єдна-
ної територіальної громади. Макси-
мальну площу землі в межах області 
пропонується зменшити до 8% (в уря-
довому проекті 15%). Ліміт у межах 
країни такий самий, як і в урядовому 
проекті – 0,5%.

Друге обмеження стосується досту-
пу на український ринок іноземного 
капіталу. Законопроектом пропону-
ється додати в Перехідні положення 
Земельного кодексу таку норму: «До 
01.01.2024 р. не допускається набут-
тя юридичними особами, бенефіціар-
ним власником (контролером) яких 
є іноземці, особи без громадянства, 
юридичні особи, створені за законо-
давством іншим, ніж законодавство 
України, іноземні держави, права влас-
ності на землю сільськогосподарсько-
го призначення [окремих категорій]». 

Очевидно, що це крок назустріч учас-
никам ринку, занепокоєним перспек-
тивою, що землю можуть скупити іно-
земні громадяни та корпорації зла через 
участь в українській юридичній особі. 
Економічні, політичні та психологічні 
аспекти таких занепокоєнь залишимо 
відповідним фахівцям. Розглянемо за-
пропоноване обмеження для іноземно-
го капіталу з правової точки зору.

Обмеження встановлюється не для 
засновників (учасників, акціонерів), 

а для бенефіціарних власників. Тому 
обмеження не діятиме у випадку, коли 
учасником української юридичної 
особи-покупця землі є іноземна ком-
панія, а вже учасником такої материн-
ської іноземної компанії є громадя-
нин України. Саме він відповідно до 
закону буде бенефіціарним власником 
юридичної особи-покупця, що цілком 
виправдано.

Водночас законопроект творчо ви-
користовує інститут бенефіціарного 
власника, розповсюджуючи цей тер-
мін на юридичних осіб. Як відомо, 
кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером) може бути виключ-
но фізична особа. Це визначено в за-
коні та є суттю цього терміна. Тому 
формулювання законопроекту «бе-
нефіціарним власником (контроле-
ром) яких є юридичні особи, ство-
рені за законодавством іншим, ніж 
законодавство України» не узгоджу-
ється з українським законодавством 
і загальноприйнятою у світі концеп-
цією бенефіціарного власника. Ситу-
ації, в якій одна юридична особа була 
б бенефіціарним власником іншої 
юридичної особи, просто не існує. 
Сподіваємося, що під час доопрацю-
вання тексту законопроекту ця по-
милка буде виправлена.

Окремо варто зазначити, що в укра-
їнському агросекторі працюють різ-
ні учасники. Українську землю вже за-
раз обробляють компанії з іноземним 
капіталом. При цьому чимало таких 
компаній інвестують, створюють ро-
бочі місця і сплачують податки в Укра-
їні протягом багатьох років. Позба-
вити такі компанії права купувати 
землю, яку вони роками обробляють, 
було б неправильно та економічно не-
вигідно для країни. До честі розроб-
ників, законопроект передбачає пев-
ні винятки для сільськогосподарських 
компаній з іноземними бенефіціара-
ми, якщо такі компанії вже обробля-
ють землею більше ніж 3 роки. Такі 
компанії зможуть придбати землю од-
ночасно з відкриттям ринку для укра-
їнських покупців у жовтні 2020 р.
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C истема контролю за держав-
ною допомогою – достатньо но-
вий, але надзвичайно важливий 

елемент української правової системи, 
який дає Україні реальний шанс жити 
по-новому, принаймні у контексті роз-
порядження потоками коштів дер-
жави та місцевих громад. Нещодавно 
система контролю за державною допо-
могою святкувала свій другий день на-
родження. Отже, що вже було досяг-
нуто та чого можна очікувати.

Річний звіт Антимонопольного ко-
мітету України (далі – Комітет, АМКУ) 
про надання державної допомоги суб’єк-
там господарювання за 2018 р. подає такі 
результати: «Переважна більшість при-
йнятих у 2018 р. Антимонопольним ко-
мітетом України  рішень по суті за ре-
зультатами розгляду повідомлень про 
нову державну допомогу (94,1%) є рішен-
нями про визнання підтримки суб’єкта 
господарювання такою, що не вважаєть-
ся державною допомогою відповідно до 
Закону. Це свідчить, зокрема, про наяв-
ність труднощів у надавачів державної 
допомоги щодо кваліфікації дій як «дер-
жавна допомога» чи підтримки, яка не 
є державною допомогою».

Минуло вже 5 років з моменту при-
йняття Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання» 
(далі – Закон). За цей час Закон встиг 
набути чинності (02.08.2017 р.), Комі-
тет розробив та впровадив низку під-
законних нормативно-правових актів 
у сфері державної допомоги, а Кабінет 
Міністрів України певні критерії допу-
стимості державної допомоги, які ста-
ли важливим елементом системи пра-
вового регулювання у цій сфері.

Маючи такий достатньо серйозний 
інструментарій для наведення поряд-
ку у сфері розпорядження бюджет-
ними й комунальними ресурсами та 
здійснивши «понад 6650 консульта-
цій з надавачами державної підтрим-
ки», Комітет все ще вимушений кон-
статувати, що система контролю за 
державною допомогою не є ефектив-
ною та не може вважатися такою, що 
була належним чином запущена. Це 
підтверджується невтішною вищена-
веденою статистикою. Враховуючи 
зобов’язання України (привести про-
грами державної допомоги у відповід-
ність до критеріїв, визначених Угодою 
про асоціацію до 2023 р.), постають 
абсолютно логічні та виправдані пи-
тання: що йде не так і яким чином це 
виправити?

Ефективне розпорядження бю-
джетними коштами точно не мож-
на віднести до «прокачаних скілів» 
українських органів державної влади 
та місцевого самоврядування. Люди 
роками бідкаються, що кошти з дер-
жавного та місцевих бюджетів роз-
ходяться у невідомих (принаймні для 
широкого загалу) напрямках. При 
цьому чиновники зазвичай просто 
розводять руками.

Закон, прийнятий у 2014 р. та запу-
щений в дію у 2017 р., був покликаний 
покласти край таким практикам. Він 
увібрав у себе підходи до вирішення 
питань, пов’язаних з державною до-
помогою, які були роками напрацьо-

вані в Європейському Союзі. Однак 
дива не сталося і система контролю 
за державною допомогою зіштовхну-
лася з українськими реаліями. За на-
явності 6650 проведених з надавача-
ми державної допомоги консультацій, 
379 наданих роз’яснень та 49 висту-
пів співробітників Комітету на захо-
дах щодо державної допомоги, АМКУ 
продовжує отримувати повідомлен-
ня про те, що фактично не є держав-
ною допомогою. Відповідно, постає 
риторичне питання щодо ефектив-
ності усього того, що здійснив Комітет 
разом з державою для впровадження 
системи контролю за державною до-
помогою.

Водночас варто відзначити пози-
тивні аспекти. Чужий негативний дос-
від – це завжди серйозний стимул до 
дії. В контексті державної допомоги 
таким стимулом можна вважати перші 
рішення Комітету про недопустимість 
нової державної допомоги. Ми вже 
стали свідками перших рішень про ви-
знання нової державної допомоги не-
допустимою, припинення та повер-
нення такої державної допомоги.

Цікавими для всіх, кого хоч якимось 
чином стосується питання держав-
ної допомоги, є кейси щодо Вінницької 
міської ради (справа стосовно дотації 
на покриття збитків від надання послуг 
пасажирським автомобільним тран-
спортом загального користування), 
Житомирської міської ради (справа 
стосовно поточних трансфертів і капі-
тальних інвестицій для вирішення пи-
тання вивезення побутових відходів) 
та Київської міської ради (справа сто-
совно фінансування через комуналь-
ні підприємства капітальних ремонтів, 
реконструкції та будівництва об’єктів 
соціальної інфраструктури – рішення 
прийняте вже у вересні 2019 р.).

У цих кейсах Комітет не побоявся 
реалізовувати наявні у нього повно-
важення у сфері державної допомоги 
та виносити рішення, які йдуть у роз-
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різ із традиційним «державницьким» 
мисленням наших чиновників. Ніхто 
з них раніше не мав можливості чи не 
хотів замислитися над змістом вислову 
про те, що добрими намірами устелена 
дорога до пекла. Кошти, які виділяли-
ся на реалізацію позитивних ініціатив 
(для прикладу, на організацію переве-
зень громадським транспортом), апрі-
орі вважалися такою собі «священною 
коровою». Часи змінилися, з прийнят-
тям Закону навіть такі ініціативи мож-
на розглядати з критичної позиції. Ко-
мітет не каже, що кошти взагалі не 
потрібно виділяти, однак бореться 
з тим, яким чином ці кошти були ви-
ділені. В усіх згаданих кейсах Комітет 
намагався дивитися у суть тих чи ін-
ших заходів підтримки та оцінювати їх 
з позиції впливу на конкуренцію. Якщо 
Комітету вдасться зберегти такий під-
хід, то існує велика ймовірність того, 
що наведення ладу в питаннях держав-
ної допомоги перейде з категорії полі-
тичних обіцянок і лозунгів до категорії 
здійснених речей та фактів.

Коли це може статися? Не факт, що 
скоро. Ви глибоко помиляєтеся, якщо 
думаєте, що наведена вище практи-
ка АМКУ – це певна вибірка показо-
вих кейсів. У 2018 р. Комітет прийняв 

лише 2 рішення про визнання держав-
ної допомоги недопустимою для кон-
куренції, припинення та повернення 
незаконної державної допомоги, а та-
кож 8 рішень про допустимість дер-
жавної допомоги.

Однак це лише початок. На цьому 
початку питання є не лише до АМКУ. 
Так, ми вже маємо перші судові спра-
ви стосовно оскарження рішень Комі-
тету – Вінницька міська рада (надавач 
державної допомоги) звернулася до 
Окружного адміністративного суду 
міста Києва. Надавач державної допо-
моги програв як у суді першої інстан-
ції, так і в апеляційному суді. Рішення 
судів у відповідній справі є достатньо 

цікавими, зокрема, через сформова-
ні судами позиції щодо взаємодії та 
співвідношення норм національно-
го законодавства, а також відповідно-
го законодавства ЄС, яке згідно з по-
ложеннями Угоди про асоціацію має 
використовуватися для цілей тлума-
чення. Окрім того, суди підтвердили 
позицію Комітету, вказавши, що від-
сутність належним чином проведено-
го конкурсу на надання транспортних 
послуг призводить до спотворення 
конкуренції та може слугувати підста-
вою для визнання (у відповідному ви-
падку) державної допомоги недопу-
стимою. Водночас суди не змогли не 
додати ложки дьогтю до бочки меду – 
розгляд справи в обох інстанціях від-
бувався у спрощеному провадженні, 
без виклику сторін. Розглянути такий 
піонерський кейс без виклику сто-
рін – це те саме, що хрестити новона-
родженого без участі батьків.

Розповідаючи про успіхи та невда-
чі, яких зазнає система контролю за 
державною допомогою в Україні, було 
б дуже неправильно вже вкотре не зга-
дати про те, що відбувається з чин-
ною державною допомогою, зокрема 
з тією, яка надавалася ще до набут-
тя чинності Законом: «Невелика кіль-

кість повідомлень про програми під-
тримки, які існували на дату набрання 
чинності Законом, що надійшли до 
Комітету у 2018 р., дає підстави вважа-
ти, що у 2018 р. надавачами державної 
допомоги не була надана вичерпна ін-
формація стосовно інвентаризації та-
ких програм. Ця робота має бути про-
довжена у наступні роки».

Ми вже згадували про те, що за Уго-
дою про асоціацію Україна взяла на 
себе зобов’язання привести програми 
державної допомоги у відповідність 
до критеріїв, визначених до 2023 р. На 
нашу думку, залишилося обмаль часу, 
відведеного для наведення ладу з наяв-
ною державною допомогою, а 56 пові-

домлень про чинну державну допомо-
гу, які надійшли до Комітету у 2018 р., 
виглядають краплею в морі бюджет-
них потоків і вимагають активних дій 
Комітету та реального (а не лише на 
папері чи на словах) сприяння Кабіне-
ту Міністрів. Відповідно, ми вимуше-
ні знову ставити незручне та риторич-
не питання про те, як можна навести 
лад у царині державної допомоги, фак-
тично не розібравшись з уже існуючи-
ми заходами.

Наразі в АМКУ вже є достатня 
база для здійснення контролю за дер-
жавною допомогою: Закон, критерії 
допустимості в деяких галузях, мож-
ливість застосування досвіду ЄС, 
підтримка західних партнерів тощо. 
Однак схоже на те, що у відповідних 
державних та комунальних органів 
не вистачає волі й нестримного ба-
жання якнайшвидше включитися до 
активної фази роботи та навести по-
рядок із заходами підтримки, які мо-
жуть бути недопустимою державною 
допомогою. 

Водночас гравці ринків, де присут-
ні ознаки спотворення конкуренції 
внаслідок надання державної допомо-
ги, також повинні проявляти ініціати-
ву та штовхати (саме штовхати, а не 
підштовхувати) Комітет у правильно-
му напрямку. Гравці, які раніше могли 
боротися зі спотворенням конкурен-
ції та порушенням своїх певних прав 
та інтересів через механізми захи-
сту від антиконкурентних дій органів 
влади або місцевого самоврядування, 
нині отримали інститут державної до-
помоги як новий, системний та більш 
потужний інструмент наведення ладу 
у взаємодії з органами влади чи місце-
вого самоврядування. 

Проте зараз складається вражен-
ня, що ми стоїмо на порозі нової ери 
в контексті державної допомоги. У за-
цікавлених сторін є унікальна можли-
вість подбати про свої інтереси, перш 
ніж це зроблять конкуренти чи орга-
ни державної влади та місцевого са-
моврядування, які можуть мати про-
тилежну позицію.

У співавторстві зі  
Святославом Геником,  

юристом Marchenko Partners
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ПРИВАТИЗАЦІЯ 

СУДОВА ПРАКТИКА

 Факультет міжнародних відносин та міжнародного права  
(1981 р.), юридичний факультет (2000 р.) КНУ імені Тараса 
Шевченка. У 1996 р. пройшов у США навчання з питань ро-
звитку діяльності недержавних неприбуткових організацій за 
програмою Американського агентства міжнародного розвитку. 

Понад 20 років досвіду представництва інтересів клієнтів в орга-
нах Антимонопольного комітету України. Варто відзначити такі: 

 представництво інтересів компанії «Оптима-Фарм» у процесі 
розслідування справи щодо порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції на загальнодержавному ринку тор-
гівлі лікарськими засобами (2008-2010 рр.); 

 захист інтересів ВАТ «Фармак» під час розгляду справи щодо 
недобросовісної конкуренції з боку «Sanofi Aventis Group» у ви-
гляді дискредитації суб’єкта господарювання (2009-2010 рр.); 

 представництво інтересів ТОВ СП «Нібулон» під час розгляду 
справ щодо порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, зловживання монопольним положенням з боку 
Міністерства транспорту та зв’язку України, ДП «Дельта-Лоц-
ман», ДП «Миколаївський морський порт» (2009-2010 рр.); 

 надання правової допомоги низці великих підприємств енерге-
тичної галузі, зокрема НАЕК «Укренерго», у процесі розсліду-
вання АМКУ на оптовому ринку електричної енергії за ознаками 
монопольного становища у 2013-2015 рр.;

 захист стратегічного підприємства хімічної галузі України – 
Одеського припортового заводу – у трьох справах проти АМКУ, 
ВАТ «Тольяттіазот», ДП «Укрхімтрансаміак» щодо наявності у за-
воду монопольного становища та заявленого ним зловживання;

 супровід державного підприємства «Укрспирт» та дочірнього 
підприємства «Лакталіс-Україна» у процесі судового оскаржен-
ня рішень АМКУ про накладення штрафів;

 представництво інтересів Budhouse Group Limited (Республіка 
Кіпр) в АМКУ з питань отримання дозволів на одержання кон-
тролю над низкою українських та іноземних суб’єктів господа-
рювання, що діють на ринках будівництва та управління неру-
хомістю в Україні;

 консультування структур компанії «Леново» з питань конкурен-
ційного законодавства України у процесі придбання компанії 
«Motorola Mobility»;

 представництво інтересів «General Motors Company» з питан-
ня отримання дозволів АМКУ на придбання активів «Delphi 
Corporation»; 

 супровід КП СПБ «Арсенал» в арбітражних провадженнях 
у МКАС при ТПП України та РФ проти АТ «Раменське прила-
добудівне конструкторське бюро» (РФ) у спорі про повернення 
продукції, ВАТ «Дукс» (РФ) (ціна позову 10 млн доларів США) та 
ВАТ «Вимпел» (РФ) (ціна позову 385 тис. доларів США);

 надання правової допомоги ДП «Сантрейд Бунге Україна» під 
час розгляду судами України низки судових прав щодо повер-
нення права власності на елеваторні комплекси;

 представництво інтересів підприємств групи «САМСУНГ 
ЕЛЕКТРОНІКС» у справі про часткове визнання протиправ-
ним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної 
торгівлі стосовно застосування остаточних антидемпінгових 
заходів щодо імпорту в Україну побутової холодильної та мо-
розильної техніки з Китаю та Туреччини;

 надає консультаційну та практичну допомогу з питань привати-
зації державного майна, створення спільних підприємств; 

 протягом багатьох років надає консультаційну та практичну до-
помогу з питань створення і державної реєстрації об’єднань гро-
мадян та благодійних організацій. 
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Реалії сучасності – це життя у по-
стійній трансформації. Так званий 
світ ВУКА (з англ. VUCA – volatility 

(нестабільність), uncertainty (невизначе-
ність), complexity (складність), ambiguity 
(неоднозначність)) вимагає гнучкості 
у прийнятті рішень, зважених та опера-
тивних реакцій на щоденні виклики. Не 
секрет, що світ перестав бути стабільним 
та прогнозованим, принаймні у довго-
строковій перспективі. Тому роль сучас-
ного юридичного департаменту компанії 
полягає саме в адаптації до умов, які по-
стійно змінюються, вимагає від юристів 
більшої бізнес-орієнтовності, кращого 
розуміння процесів та потреб компанії, 
інноваційних змін і тенденцій. Особли-
вого значення набуває освоєння нових 
технологій та інструментів, що сприяють 
покращенню ефективності роботи інхау-
сів. Наразі це вже не конкурентна пере-
вага, а вимога сьогодення, що стосується 
кожного юриста. 

За останні кілька років відбулися сут-
тєві зміни, що впливають на роботу 
юристів-інхаусів. Деякі з них локально-
го характеру, інші – відображають сві-
тові тенденції. Звісно, Україна не стоїть 
осторонь цих процесів. Наприклад, не-
щодавно каталізатором змін стало за-
провадження адвокатської монополії. 
В результаті цього багато корпоратив-
них юристів масово почали отримувати 
посвідчення адвоката. Наразі достатньо 
складно передбачити подальше рефор-
мування юридичної професії в цій сфе-

рі, але очевидно, що кількість запитів на 
отримання статусу адвоката зросла знач-
ною мірою. Перед керівниками, особли-
во українських компаній, постало непро-
сте завдання враховувати, що ведення 
судових справ, які раніше супроводжува-
ли юристи компаній, в переважній біль-
шості випадків буде більш витратним че-
рез залучення адвокатів. Однак глобальні 
корпорації в питаннях судових спорів, як 
правило, і раніше зверталися до адвока-
тів та зовнішніх юридичних радників.

Суттєві зміни в чинному законодав-
стві, прийняття низки кодексів, значної 
кількості законів та нормативно-право-
вих актів також впливає на роботу юри-
дичних відділів, стимулюючи юристів 
знаходити шляхи оптимізації отриман-
ня актуальної інформації та нових знань. 

Очікування від сучасного департа-
менту – робити більше за наявності мен-
ших ресурсів. Глобальна тенденція, що 
підтверджується такими авторитетни-
ми дослідженнями як Thomson Reuters 
Survey, полягає в тому, що юридичні де-
партаменти в усьому світі відчувають 
більше навантаження в роботі. Водно-
час наявні ресурси для вирішення цих 
завдань зменшуються. Така ситуація ви-
магає зміни підходів до організації пра-
ці, більш ефективного та раціонального 
використання коштів і часу колег, запро-
вадження інноваційних інструментів та 
програмного забезпечення. 

Фокус на стратегічних питаннях, ство-
рення юридичних операційних відділів 
в юридичних департаментах дозволяє ві-
докремити всю адміністративну робо-
ту від суто юридичних завдань та більш 
ефективно, з економічної позиції, органі-
зовувати роботу інхаусів. 

Важливим чинником ефективної ро-
боти юридичного департаменту є на-
лежна оцінка ризиків та навички роботи 
у кризових ситуаціях. Швидкість розвит-
ку бізнесу, зміна порогу ризику в бага-
тьох компаніях, інтенсивна, інколи навіть 
жорстка конкуренція гарантує збільшен-
ня помилок, тому завдання юридично-
го відділу полягає саме в коректній оцін-
ці ризиків та можливості запропонувати 
юридичні рішення, які будуть дієвими 
для виходу з кризи. 

Юридична функція змінюється, але 
водночас саме цифрові технології форму-
ють контекст, що буде вирішальним для 

розбудови нових форматів юридичних 
департаментів протягом 5-7 років. Отже, 
потрібно готуватися, адже найближчим 
часом нас очікують найбільш цікаві та 
визначні зміни. 

ЮРДЕПАРТАМЕНТ 
В СТРУКТУРІ БІЗНЕСУ

Все залежить від бізнес-моделі, масш-
табу, фінансових аспектів, сфери, в якій 
компанія здійснює підприємницьку ді-
яльність та інших чинників, що вплива-
ють на обсяг та зміст юридичної допо-
моги, якої потребує внутрішній клієнт. 
У деяких компаніях залучення юристів 
необхідне для становлення бізнесу, нала-
годження та формалізації бізнес-проце-
сів, періодичного консультування та до-
помоги. Однак є компанії, які не мають 
потреби у постійній юридичній допомо-
зі, тому достатньо час від часу залучати 
зовнішнього юридичного радника. Чим 
складніші юридичні виклики, тим біль-
шу роль та допомогу можуть надати вну-
трішні юридичні радники, тим більшого 
значення набуває участь юридичного де-
партаменту у формуванні та виконанні 
бізнес-стратегії, залучення до прийняття 
важливих рішень. 

 
КЕРІВНИК ЮРДЕПАРТАМЕНТУ 
ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Сучасний керівник юридично-
го департаменту – це, насамперед, біз-
нес-партнер, який розуміє стратегію 
компанії, її потреби, може якісно оціни-
ти ризики та запропонувати ефективні 
рішення у разі настання негативних на-
слідків. Важливим чинником є професій-
ний рівень, обізнаність у питаннях діяль-
ності компанії, своєчасність допомоги, 
яку надає юридичний відділ. 

На мою думку, роль юридичного від-
ділу та його керівника визначається та 
формується під впливом таких чинників: 
специфіка бізнесу, бачення власником 
або керівником компанії місця юридич-
ної функції в корпоративній структурі та 
безпосередньо юристів, які повинні ви-
рішити, яку саме роль вони хотіли б ві-
дігравати у бізнес-процесах, чи можуть 
вони запропонувати щось більше, ніж 
формальна юридична допомога. 

Важливо розуміти, які кроки допома-
гають стати більш ефективними, що по-
трібно змінити, щоб трансформуватися 

Oстанні роки сміливо можна наз-
вати перезавантаженням фінан-
сового сектору. Фінансова систе-

ма позбулася нежиттєздатних установ, 
банківський сектор став більш консолі-
дованим та має прозору структуру, ба-
ланси фінансових установ були добре 
очищені від проблемних активів. Ми по-
бачили, як на практиці працює Закон 
України «Про фінансову реструктуриза-
цію» та Закон України «Про валюту і ва-

лютні операції». Таким чином, було роз-
почате впровадження правил ЄС щодо 
вільного руху капіталу, лібералізоване 
валютне законодавство, проводиться по-
ступове скасування/послаблення постій-
них і тимчасових валютних обмежень. 

Очікуємо, що будуть всі передумови, 
для того щоб банківський та фінансо-
вий сектори продовжили рух у напрям-
ку фінансової стабільності й сталого 
розвитку. Валютна лібералізація про-
довжиться до зняття всіх наявних ва-
лютних обмежень до досягнення кін-
цевої мети – вільного руху капіталу. 
Це стане важливою основою для спро-
щення умов ведення бізнесу, поліпшен-
ня інвестиційного клімату в Україні та 
припливу іноземних інвестицій. 

За наявності сприятливих передумов 
очікуємо, що Національний банк про-
довжить впроваджувати нові фінансо-
ві інструменти, включаючи інструмен-
ти хеджування процентних і валютних 
ризиків з метою спрощення доступу до 
довгострокового кредитування та захи-
сту від курсових коливань. Звісно, що 
курс на продовження валютної лібера-
лізації залежатиме від темпів розвитку 
економіки та прийняття необхідних за-
конів, спрямованих на запобігання ви-

веденню капіталу. Сподіваємося, що 
у 2020 р. будуть передумови для руху 
в напрямку вільного руху капіталу, а не 
для призупинення валютної лібераліза-
ції та введення заходів захисту. 

Підвищення якості функціонування 
державних інститутів, підвищення рів-
ня захисту прав приватної власності та 
прав кредиторів, судова реформа, за-
пуск приватизації є важливими крока-
ми для збільшення притоку інвестицій. 
Водночас для доступу українських під-
приємств до міжнародних ринків капі-
талу важливим є подальше продовжен-
ня співпраці України з міжнародними 
фінансовими організаціями. 

Для покращення інвестиційного 
клімату та розширення можливостей 
доступу до фінансування для україн-
ського бізнесу очікуємо впроваджен-
ня важливих інститутів. Наприклад, 
інститут управління забезпеченням, 
який широко застосовується в міжна-
родному фінансуванні для створен-
ня більш передбачуваного правово-
го середовища в Україні та усунення 
системних ризиків невизнання в Укра-
їні прав кредиторів, що ґрунтуються 
на міжнародно визнаних принципах 
забезпеченого фінансування. 

ЗА ПРИНЦИПОМ IN-HOUSE

BANKING / FINANCE:  
ЧОГО ОЧІКУВАТИ У 2020 РОЦІ?

Ірина Мусійчук,
керівник юридичного відділу McDonald’s 
в Україні

Олексій Сошенко, 
керуючий партнер Redcliffe Partners

з юридичного радника у бізнес-партнера, 
який бере участь і впливає на прийнят-
тя стратегії та розвиток компанії. Навіть 
якщо бізнес не вважає за необхідне залу-
чати юридичного радника до прийняття 
суттєвих рішень, саме від юриста зале-
жить, чи може змінитися таке ставлення. 

ЯК ПОБУДУВАТИ 
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ 
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Ефективність юридичного департа-
менту є надзвичайно важливим крите-
рієм оцінки роботи юристів. Оскільки 
юридичний департамент у більшості ви-
падків співпрацює з колегами з інших 
відділів, суттєвим чинником є необхід-
ність погодження, калібрації потреб та 
очікувань внутрішніх клієнтів, розумін-
ня юристами своєї ролі та цілей. 

Юридичний відділ трансформуєть-
ся, його оновлений функціонал полягає 

не лише в наданні юридичних консуль-
тацій, але й в тому, щоб запропонувати 
бізнесу альтернативні шляхи вирішення 
тієї чи іншої проблеми. Для високоефек-
тивного відділу важлива власна оптимі-
зація (як фінансова, так і організаційна), 
розуміння та застосування сучасних тех-
нологій, забезпечення високопрофесій-
ного рівня юридичних порад і рішень. 
Функція оцінки ризиків, своєчасного ін-
формування бізнесу про юридичні на-
слідки, важливість дотримання чинного 
законодавства та антикорупційних ви-
мог, як ніколи, залишається актуальною, 
але трансформується в необхідність про-
понувати альтернативні шляхи та закон-
ні способи досягнення бізнес-результату. 

Складові ефективності як крите-
рію оцінки роботи юридичного де-
партаменту повинні бути погоджені 
усіма ключовими стейкхолдерами, зо-
крема керівником компанії, функціо-

нальним керівником, якщо ми гово-
римо про міжнародні корпоративні 
структури, іншими відділами, з яки-
ми найбільше співпрацює юридич-
ний департамент. Критично важливо, 
щоб члени юридичної команди були 
обізнані з цілями компанії та юри-
дичного відділу, розуміли їх та розді-
ляли, працюючи разом на досягнення 
результату. Тому своєчасна і прозо-
ра комунікація є запорукою успішної 
реалізації стратегії та ефективності 
юридичного департаменту. 

Наразі існують різні підходи, якісні та 
кількісні методи оцінки ефективності ро-
боти юридичного відділу. Однак, на мою 
думку, основними чинниками успіху 
є відповідність цілей юридичного відді-
лу стратегії та цілям компанії, їх погодже-
ність з іншими функціями та юристами 
між собою, своєчасна калібрація та реа-
гування на зміни й виклики.
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Грамацький Ернест, 
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АНК
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ТИЛИ РОЗВИВАЛИ, 
ПРИЧАЛИ ЕКСПЛУАТУВАЛИ

Стрімкий розвиток перевантажу-
вальних комплексів в українських 
морських портах з кожним роком все 
гостріше ставить проблему застаріло-
сті вітчизняного причального фронту. 
На початку співпраці між державними 
портами та приватними інвесторами 
в середині 90-х років останні вклада-
ли власні інвестиції переважно у ство-
рення тилових потужностей, при цьо-
му продовжуючи експлуатувати старі 
причали для перевалки вантажів. Од-
нак левова частина наявних прича-
лів була побудована у 70-80-х роках, 
у зв’язку з чим ступінь їх зносу внас-
лідок тривалої інтенсивної експлуа-

тації іноді перевищує 90%. Саме тому 
нові портові інвестиційні проекти все 
частіше передбачають не лише інвес-
тування у тилову інфраструктуру, але 
й будівництво нових причалів в аква-
торіях портів.

БУДІВНИЦТВО ПРИЧАЛУ:  
З ЧОГО ПОЧАТИ?

Для того щоб побудувати новий 
причал, інвестору необхідно пройти 
достатньо складний шлях, який ок-
рім стандартної дозвільної проце-
дури будівництва, передбачає знач-
ну кількість додаткових «підводних 
каменів». Насамперед, проект будів-
ництва нового причалу повинен бути 
включений до плану розвитку відпо-
відного порту. Для цього його попе-
редньо має розглянути та схвалити 
на своєму засіданні Рада порту. Пла-
ни стратегічного розвитку портів за-
тверджує Адміністрація морських 
портів України (АМПУ) за пого-
дженням з Мінінфраструктури. Піс-
ля цього інвестору потрібно потур-
буватися про відведення відповідної 
земельної ділянки в межах аквато-
рії порту під реалізацію зазначеного 
проекту. Напевно, цей етап є одним 
з найбільш складних на шляху будів-
ництва причалу. 

МОРСЬКЕ ДНО ЧИ 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА?

Річ у тім, що як на законодавчому 
рівні, так і на рівні судової практи-
ки в Україні наразі відсутня чітка ви-
значеність щодо правового статусу та 

процедури відведення земель у пор-
тових акваторіях. Через це виника-
ють дискусії з приводу того, чи наді-
лене морське дно портової акваторії 
властивостями земельної ділянки, чи 
може воно бути відведене у користу-
вання інвесторам, а також який саме 
орган уповноважений приймати рі-
шення про відведення таких земель 
(місцеві органи влади або виключно 
Кабінет Міністрів). 

П’ЯТЬ КРОКІВ ВІДВЕДЕННЯ 
ЗЕМЛІ ПІД БУДІВНИЦТВО 
ПРИЧАЛУ

Якщо абстрагуватися від описа-
них вище спірних питань, процедуру 
відведення земельної ділянки в аква-
торії порту можна описати у вигляді 
п’яти кроків:

1. Отримання згоди на розробку 
проекту землеустрою, яку надає ор-
ган, уповноважений розпоряджатися 
такими землями (місцеві органи (міс-
цева рада, місцева державна адміні-
страція) або Кабмін).

2. Замовлення та розробка проек-
ту землеустрою та його узгодження 
з Держводагентством, територіаль-
ним органом Держгеокадастру, струк-
турним підрозділом місцевої ради чи 
держадміністрації у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища, 
Морською адміністрацією України та 
Мінінфраструктури.

3. Проведення державної земле-
впорядної експертизи проекту земле-
устрою.

4. Затвердження проекту земле-
устрою органом, який надав дозвіл на 
його розробку.

5. Укладення договору оренди землі.

ДІЛЯНКА В ОРЕНДІ – 
ВПЕРЕД ЗА ДОЗВОЛОМ НА 
БУДІВНИЦТВО

Після того як інвестор отримає 
в оренду земельну ділянку в акваторії 

БУДІВНИЦТВО НОВИХ 
ПРИЧАЛІВ У ПОРТАХ

Дмитро Колодяжний, 
адвокат, керівник практики інвестиційних 
проектів юридичної фірми «АНК»

ПРОЦЕДУРУ БУДІВНИЦТВА 
ПРИЧАЛІВ В АКВАТОРІЯХ 
УКРАЇНСЬКИХ ПОРТІВ НЕ МОЖНА 
НАЗВАТИ ПРОСТОЮ

порту, його очікує стандартна проце-
дура оформлення дозвільної докумен-
тації, необхідної для початку виконан-
ня будівельних робіт. Ця процедура 
включає отримання вихідних даних, 
необхідних для будівництва (місто-
будівних умов, обмежень і технічних 
умов), розробку проектної докумен-
тації та проведення її експертизи. При 
цьому для будівництва нового прича-
лу обов’язково потрібно буде пройти 
процедуру оцінки впливу на довкіл-
ля (включаючи підготовку відповідно-
го звіту, проведення громадських слу-
хань та отримання висновку з ОВД). 
Лише після проходження цих про-
цедур інвестор зможе отримати доз-
віл відповідного органу архітектурно- 
будівельного контролю на виконання 
будівельних робіт.

Якщо для будівництва причалу 
інвестору потрібно буде провести 
днопоглиблення портової аквато-
рії, для цього додатково може вима-
гатися отримання дозволу Мінпри-
роди на виконання робіт на землях 
водного фонду (видається після уз-
годження з Держводагентством, Дер-
жгеонадрами, Держгеокадастром та 

Мінінфраструктури), а також отри-
мання узгодження Держрибагент-
ством. Перед безпосереднім почат-
ком виконання будівельних робіт 
інвестор повинен узгодити це питан-
ня з капітаном морського порту. 

КОЛИ ПРИЧАЛ 
ПОБУДОВАНИЙ

Після завершення робіт, ок-
рім стандартної процедури введен-
ня в експлуатацію новозбудовано-
го об’єкта, яка полягає в оформленні 
акта готовності об’єкта до експлуата-
ції та сертифіката відповідності, ін-
вестору необхідно оформити паспорт 
нового причалу як гідротехнічної 
споруди та отримати свідоцтво про 
придатність причалу до експлуатації 
в Регістрі судноплавства України. 

На цій підставі АМПУ повинна буде 
включити відомості про новий при-
чал до Реєстру гідротехнічних споруд, 
 Реєстру морських портів та Обов’язко-
вих постанов щодо відповідного пор-
ту. Окрім того, потрібно буде пройти 
процедуру оцінки охорони портово-
го засобу, складання плану такої охо-
рони, за результатами чого отримати 

в Мінінфраструктури Акт про відпо-
відність портового засобу.

В окремих випадках може вима-
гатися внесення змін до меж терито-
рії пункту пропуску через державний 
кордон України, меж зон прикордон-
ного контролю і технологічної схеми 
пропуску, а також до меж зони митно-
го контролю (шляхом включення до 
таких меж нового причалу). Лише піс-
ля цього інвестор отримує повноцін-
ну можливість розпочати експлуата-
цію причалу. 

Отже, процедуру будівництва 
причалів в акваторіях українських 
портів не можна назвати простою, 
адже кількість органів, у яких не-
обхідно отримати погодження, на 
перший погляд, може відлякува-
ти потенційних інвесторів. Однак, 
як відомо, «очі бояться, а руки роб-
лять». Як свідчить наш досвід, за 
умови наявності в інвестора серйоз-
них намірів та рішучості, а також за 
умови кваліфікованого юридично-
го супроводу проекту, описаний тер-
нистий шлях можна подолати. Про 
це свідчать успішно побудовані при-
чальні споруди в морських портах.
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РОМАН 
ТИТИКАЛО
адвокат, керівник 
Адвокатського бюро 
«Титикало та партнери»

ПРАКТИКИ

ОСВІТА

ВИЗНАННЯ 

ДОСВІД

03115, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 121-А, 
офіс 220;

Тел.: +38 044 338 95 38
E-mail: roman@tytykalo.com.ua

НЕРУХОМІСТЬ НА ВТОРИННОМУ РИНКУ 

БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО 

СПАДКОВЕ ПРАВО

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

 У 2002 р. закінчив юридичний факультет Київського 
професійно-педагогічного коледжу імені А. Макарен-
ка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація 
«Юрист» (молодший спеціаліст). 

 24.03.2006 р. закінчив з відзнакою юридичний фа-
культет Національної академії внутрішніх справ 
України, кваліфікація «Юрист» за освітнім рівнем 
«Спеціаліст».

 У 2009 р. був відзначений почесними грамотами 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва 
України, а також Святошинської районної у м. Києві 
державної адміністрації;

 У 2014-2015 рр. – член Громадської ради при Міні-
стерстві регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства;

 Кращий адвокат 2017 р. Асоціації адвокатів України 
(цивільне право);

 27.06.2018 р. Указом Президента України Титикало 
Роману Сергійовичу надано почесне звання «Заслу-
жений юрист України» (Указ №188/2018).

 2004-2007 рр. – Державна акціонерна компанія «Укр-
ресурси», головний спеціаліст, начальник Управління 
з правових питань та роботи з боргами;

 2007-2010 рр. – ТОВ «Контакт-Інвест», директор з юри-
дичних питань;

 2010-2015 рр. – ТОВ «КСП «Пожтехніка», радник дирек-
тора з правових питань; 

 з 2009 р. – ГО «Спілка захисту прав підприємців», спів-
засновник, голова;

 з 2013 р. – Адвокатське бюро «Титикало та партнери», 
керуючий бюро, адвокат.

Всi великi революцiонери – юристи.  
Отже, це найкраща освіта, щоб боротися! 

Л. Лук’яненко

 У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Захисна функція юридичної допомоги в адміністра-
тивно-деліктному процесі» та отримав науковий 
ступінь «Кандидат юридичних наук».

АНДРІЙ 
КАРНАУХОВ 
партнер  
АО «АФ «Сергій Козьяков  
та Партнери»,
адвокат 

Хто бажає, той шукає можливості,  
а хто не бажає – шукає причини.

ПРАКТИКИ

ОСВІТА
ПРОЕКТИ

ДОСВІД

Офіс 93, буд. 5/24, вул. Ірининська,
Київ, 01001, Україна

тел.: +38 (044) 590 48 28
факс: +38 (044) 590 48 30

a.karnaukhov@kievbarrister.com
www.kievbarrister.com 

Нерухомість та будівництво, 
корпоративні відносини, злиття та 
поглинання, транскордонні правочини 
та оптимізація управління, банківське та 
корпоративне фінансування, банкрутство, 
інтелектуальна власність, представництво 
в судах, медіація. 

 Здобув вищу юридичну освіту в Київському університеті імені 
Тараса Шевченка.  Разом з командою АО «АФ «Сергій Козьяков та Партнери» 

пропонує кожному клієнту багаторічний досвід професійної 
роботи, який об’єднує кращі практичні рішення і провідну ака-
демічну правову експертизу.

 Протягом своєї кар’єри Андрій Карнаухов представляв інте-
реси, здійснював консультування та очолював проекти для 
таких компаній: «Подільський цемент» (приватизація), «Мак-
Дональд’з Юкрейн Лтд» (нерухомість та будівництво, корпо-
ративні відносини); «Фобос» (корпоративні відносини, кон-
солідація активів); «ІКЕА Україна» (корпоративні відносини, 
нерухомість); «Кримський Титан» (корпоративні відносини, 
приватизація); фінансова група «Базовий елемент» (корпо-
ративні відносини, злиття та поглинання); посольство респу-
бліки Корея (нерухомість та будівництво); агропромхолдинг 
«Астарта- Київ» (банківське та корпоративне фінансування 
українських товаровиробників); Wells Fargo Bank (фінансу-
вання українських товаровиробників); Societe General (фінан-
сування українських товаровиробників); Європейський банк 
реконструкції та розвитку (фінансування українських товаро-
виробників); представництво «Кукмін Банк» (корпоративні від-
носини); «ДТЕК Україна» (корпоративні відносини, представ-
ництво в судах); ПРООН (фінансування комунальної сфери, 
впровадження альтернативних енергетичних проектів).

 За участю Андрія Карнаухова здійснювалися та здійснюються такі 
проекти: захист інтересів держави Україна у справі про повернен-
ня «скіфського золота» (з 2015 р.); юридичний супровід дочірньо-
го підприємства «Лакталіс-Україна» в межах судового оскаржен-
ня рішення Антимонопольного комітету України про накладення 
штрафу в розмірі 34 млн грн; захист стратегічного підприємства 
хімічної галузі України – Одеського припортового заводу – у трьох 
судових справах проти Антимонопольного комітету України, ВАТ 
«Тольяттіазот», ДП «Укрхімтрансаміак» з приводу заявленого 
зловживання монопольним становищем. Розслідування АМКУ та 

 Андрій Карнаухов отримав значний досвід, очолюючи протя-
гом багатьох років юридичні служби великих транснаціональ-
них компаній, що здійснюють свою діяльність на території 
України. 

 У 2000 р. отримав свідоцтво на право заняття адвокатською 
діяльністю та почав практикувати як адвокат, приєднавшись 
до однієї з відомих українських юридичних фірм. У грудні 
2010 р. став партнером Адвокатського об’єднання «Сергій 
Козьяков та Партнери».

 Завдяки великому досвіду та репутації Андрій Карнаухов сис-
тематично долучається до багатьох проектів як незалежний 
експерт. Автор численних публікацій в юридичних українсь-
ких та закордонних виданнях.

предмет наступних судових спорів охоплювали територію країн 
СНД: представництво інтересів великого енергетичного холдингу 
України в межах продажу корпоративних прав; консультування 
Китайської торгової асоціації з питань торгового та митного пра-
ва; консультування Народного Банку Китаю з питань банківської 
діяльності в Україні.

 Андрій Карнаухов очолює проекти з консолідації активів і кор-
поративної реструктуризації багатьох підприємств агропро-
мислового сектору та енергетики, проекти з нерухомості та 
судову практику.



Бенедисюк Сергій, 
Evris
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Гавриш Тетяна, 
ILF

Дідковський Олексій, 
Asters

oleksiy.didkovskiy@asterslaw.com
+380 44 230 6000

Дмитрієва Ольга, 
Dmitrieva & Partners

Dmitrieva@dmp.com.ua
+380 44 553 76 60

Ілляшев Михайло, 
Ілляшев та Партнери

Кифак Олександр, 
АНК

Коваль Юлія, 
Jurimex

Кузюткін Любомир, 
EXPATPRO

Лисенко Денис, 
AEQUO

Оберкович Сергій, 
GOLAW

Паперник Сергій, 
раніше – Evris

Піонтковський Сергій, 
Baker McKenzie

Романчук Андрій, 
Moris Group

info@moris.com.ua
+380443590305

Сасіна Олександра, 
Pavlenko Legal Group

pavlenko@plglaw.ua
+380 (44) 281 0600

Хорунжий Юліан, 
Ario Law Firm
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 
«PUBLIC PRIVATE 
PARTNERSHIP»

Протягом останніх 5 років тер-
мін «державно-приватне партнер-
ство» (запозичений з англійської 
«private-public partnership», або ско-
рочено «PPP») очолює рейтинг по-
пулярності у словниковому запасі 
українських чиновників. Це поняття 
покликане символізувати ефективну 
співпрацю між державним апаратом 
та бізнесом, спрямовану на залучен-
ня приватних інвестицій у застарі-
лу пострадянську державну інфра-
структуру.

Однією з галузей національної 
економіки, для якої цей термін най-
більш актуальний, є портова галузь. 
Це пов’язано з тим, що всі вітчизня-
ні морські порти (окрім кількох при-
ватних терміналів, побудованих на 
новій території вже за часів незалеж-
ності України), функціонують на базі 
державної портової інфраструктури, 
яка була створена ще за радянських 
часів та потребує повної модерніза-
ції, а отже, інвестування. При цьому 

цікавим є той  факт, що термін 
«державно-приватне партнерство» 
з’явився у вітчизняних реаліях лише 
у 2010 р., коли був ухвалений відпо-
відний закон про ДПП. Однак на-
справді співпраця між бізнесом та 
державою щодо інвестування в інф-
раструктуру українських портів роз-
почалася задовго до цього.

ВСЕ ПОЧАЛОСЯ 
З ОДЕСЬКОГО ПОРТУ

Перші проекти залучення при-
ватних інвестицій у портову галузь 
з’явилися ще на початку 90-х ро-
ків в Одеському морському порту. 
У 1993-1995 рр. як правову модель 
інвесторам запропонували догово-
ри про спільну діяльність, які укла-
далися з Одеським портом. За таким 
договором порт передавав у спіль-
ну діяльність свої активи, а інвестор 
ними керував, інвестував у модер-
нізацію та розвиток, залучав ванта-
жі та здійснював перевалку, а при-
буток від такої спільної діяльності 
розподілявся між сторонами (при 
цьому порт отримував не менше ніж 
50%). Важливим обов’язком інвесто-
ра було забезпечення «гарантовано-
го вантажопотоку», а за порушення 
цього обов’язку інвестор сплачував 
порту штраф. Таким чином, держава 
в будь-якому випадку не залишалася 
у програші.

Варто відзначити, що в середи-
ні 90-х питання взаємодії бізнесу та 
держави взагалі не було врегульова-
не на законодавчому рівні (діяв Ци-
вільний кодекс УРСР 1961 р. та КТМ 
України). Однак завдяки плідній ко-
лективній роботі, методом проб та 
помилок були розроблені такі умови 
співпраці, які de facto відповідали ві-
домим у міжнародній практиці фор-
мам ДПП (зокрема, класичній конце-
сійній моделі «brown-field»). Надалі 
позитивний досвід Одеського порту 
був запозичений та успішно застосо-

ваний у портах Миколаєва, Чорно-
морська тощо.

ЗАКОН УХВАЛИЛИ – 
ПРОЕКТІВ НЕ 
ПОБІЛЬШАЛО

Наразі відносини ДПП в Україні 
врегульовані низкою законів та під-
законних актів. Проте de facto цей 
механізм сьогодні працює у портах 
зовсім не так ефективно, як це було 
25 років тому. Яскравою ілюстрацією 
нинішньої ситуації є той факт, що 
процедура ДПП (у тому вигляді, як 
вона прописана в Законі про ДПП) 
жодного разу не була успішно засто-
сована на практиці в портовій галузі 
(насамперед, через надмірну склад-
ність та бюрократичні процедури). 
Були лише окремі спроби: деякі з них 
зазнали фіаско, а деякі – досі трива-
ють. Свіжим прикладом є нещодав-
нє затвердження Урядом умов прове-
дення концесійного конкурсу щодо 
портів Ольвія та Херсон.

Однак це не означає, що з 2010 р. 
у вітчизняних портах зовсім не ре-
алізуються інвестиційні проекти. 
Приватні інвестори продовжують ін-
вестувати в державну портову інф-
раструктуру (хоча не так активно, як 
раніше), але це відбувається або на 
підставі «старих» договорів, які були 
укладені ще до прийняття закону про 
ДПП і зберігають свою чинність, або 
із застосуванням «креативних» юри-
дичних механізмів, які не повною мі-
рою відповідають законодавчій про-
цедурі ДПП.

Причин цієї ситуації багато. Серед 
суб’єктивних варто відзначити кадро-
вий чинник – нинішнє керівництво як 
окремих портів, так і портової галузі 
загалом далеко не завжди готове брати 
на себе відповідальність за прийняття 
рішень, необхідних для реалізації від-
повідних інвестиційних проектів. Се-
ред об’єктивних причин – ситуація на 
Сході України та в Азовському морі, 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 
У ПОРТАХ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Олександр Кифак, 
адвокат, керуючий партнер ЮФ «АНК»

стан економіки в країні, а також недо-
сконалість законодавства, яке регулює 
відносини у сфері державно-приват-
ного партнерства.

ЗМІНИ ПОВИННІ БУТИ 
ЕФЕКТИВНИМИ

Які зміни до законодавства про 
ДПП є необхідними для активізації за-
лучення приватних інвестицій у мор-
ські порти України? По-перше, потріб-
но якомога швидше прийняти новий 
Закон про концесії, оскільки нинішній 
Закон №997-XIV є застарілим та не-
придатним для застосування на прак-
тиці. У квітні 2018 р. Верховна Рада 
у першому читанні ухвалила такий за-
конопроект, але ця редакція достатньо 
«сира» та містить чимало недоліків, 
які вимагають доопрацювання. 

По-друге, Кабінет Міністрів нарешті 
повинен затвердити Порядок компенса-
ції інвестицій, які здійснюють приватні 
інвестори для створення нових та мо-
дернізацію наявних стратегічних об’єк-
тів портової інфраструктури. Прийнят-
тя цього Порядку прямо передбачається 
Законом про морські порти та мало від-
бутися вже понад 6 років тому.

По-третє, необхідно негайно змен-
шити норматив відрахування при-
бутку Адміністрації морських пор-
тів України до Державного бюджету, 
який сьогодні становить 90% (безпре-
цедентно високий рівень, якщо по-
рівнювати з іншими європейськими 
країнами) та унеможливлює виконан-
ня з боку Адміністрації своєї частини 
зобов’язань у межах реалізації спіль-
них інвестиційних проектів. 

До першочергових заходів, не-
обхідних для поліпшення інвести-
ційного клімату у вітчизняних пор-
тах, можна віднести запровадження 
довго очікуваної приватизації не-
стратегічних об’єктів портової інф-
раструктури, вдосконалення меха-
нізму розподілу коштів від портових 
зборів, спрощення процедури відве-
дення земельних ділянок на території 
та в акваторії портів, запровадження 
ефективного й прозорого правового 
механізму модернізації об’єктів пор-
тової інфраструктури, які перебува-
ють в оренді приватних операторів, 
у формі реконструкції таких об’єктів 
оренди, а також інші заходи.

Сподіваємося, що новий Парла-
мент та Уряд країни нарешті почують 
та усвідомлять сигнали бізнесу щодо 
порушеного питання, що надасть 
можливість «вдихнути життя» в реа-
лізацію державно-приватного парт-
нерства у морських портах України, 
дозволить створити нові робочі місця 
та підвищити рівень життя громадян.

ПОТРІБНО ЯКОМОГА ШВИДШЕ 
ПРИЙНЯТИ НОВИЙ ЗАКОН ПРО 
КОНЦЕСІЇ
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ГЕНДЕРНИЙ БАЛАНС  
В ЛІДЕРАХ ПРАКТИК ЮРИСТИ-ПОЛІТИКИ У* 

КІЛЬКІСТЬ ЮРИДИЧНИХ  
КОМПАНІЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ В 

ПРАКТИКА ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ
Аграрне та земельне право 7 1

Антимонопольне право 17 5

Банківське та фінансове право 18 4

Будівництво та нерухомість 17 4

Державо-приватне партнерство / Інвестиції 11 4

Енергетика та природні ресурси 13 0

Інтелектуальна власність 12 11

ІТ право 15 2

Корпоративне право / M&A 17 5

Комплаєнс / GR 12 2

Кримінальне право та процес 13 3

White Collar Crime 12 2

Захист бізнесу 15 3

Медичне право / Фармацевтика 7 7

Міжнародне право / Міжнародна торгівля 9 4

Міжнародний арбітраж 12 5

Неплатоспроможність: банкрутство 10 3

Неплатоспроможність: реструктуризація 9 1

Private Clients 7 3

Податкове право 16 4

Сімейне право 2 6

Спортивне право 5 0

Судова практика 20 3

Транспорт та інфраструктура / Авіація / Морське право 17 2

Трудове право 6 8

Данило 
Гетманцев, 
народний депутат 
України (раніше – 
почесний президент 
Jurimex)

*На момент проведення дослідження були представниками юридичного бізнесу

Олег  
Макаров, 
народний депутат 
України (раніше – 
партнер Василь Кісіль  
і Партнери)

Маркіян 
Мальський, 
Голова Львівської 
обласної державної 
адміністрації (раніше – 
партнер Arzinger)
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Грамацький Ернест, 
Грамацький і Партнери

emg@gramatskiy.com
+38 (044) 581-15-51

Кацер Юрій, 
KPMG Law Ukraine

Кот Олексій, 
Антіка

Мицик Адам, 
Dentons

Оленюк Андрій, 
EVERLEGAL

Петров Ярослав, 
Asters

yaroslav.petrov@asterslaw.com
+380 44 230 6000

Піонтковський Сергій, 
Baker McKenzie

Радченко Віталій, 
СМS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Сисоєв Максим, 
Dentons

Соколовський Владислав, 
Соколовський і Партнери

Услистий Максим, 
Eterna Law

Федорук Дмитро, 
Redcliffe Partners

Хачатурян Армен, 
Asters

armen.khachaturyan@asterslaw.com
+380 44 230 6000

ЕНЕРГЕТИКА ТА  
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
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Іване, чим мотивоване твоє 
рішення про перехід до Evris?

В компанії ILF я працював протягом 
6-ти років. Виріс із помічника юриста 
до старшого юриста і відчув, що можу 
більше. По-перше, мій перехід – це ба-
жання змін. По-друге, це цікава пропо-
зиція від Evris. По-третє, це взаємозв’я-
зок мого бачення розвитку з тим, як це 
бачать в Evris. По-четверте, посада ке-
рівника практики – це для мене виклик 
(і не лише професійний).

Як ти плануєш розвивати 
практику? Які ставиш перед 
собою завдання?

Юрист, який позиціонує себе 
в енергетичному праві, має допома-
гати клієнту в реалізації відповідних 
проектів. Однак для цього він повинен 
консультувати клієнта і в корпоратив-
ному праві, і в господарському, і в яки-
хось елементах міжнародного захисту 
інвестицій. Це потрібно, щоб бачити 
проект глобально, з різних боків. До 
того ж енергетика – це все ж таки спе-
цифічна галузь як з технічної, так і з 
інфраструктурної позиції, яка має ве-
лику кількість спеціального галузево-
го регулювання. 

На мою думку, спеціаліст з енерге-
тичного права – це людина, яка живе 
індустрією, людина, яка обізнана в цьо-
му питанні, людина, яка цікавиться 
і пізнає там людей. Отже, моє бачен-
ня практики – це практика, що скла-
дається з одного, двох, трьох спеці-
алістів, які ідеально знають ринок 
електроенергії. Це буде команда спеці-
алістів, яка закриває енергетичну скла-
дову проекту та водночас виявляє мо-
менти, де потрібно залучити експертів 
фірми з інших галузей права. Загалом, 
для мене це був ще один великий плюс 
Evris. Тут є спеціалісти та команда, яка 
здатна корпоративно закрити складову 
будь-якого клієнтського проекту з різ-
них галузей. 

Іван Бондарчук,
керівник практики 
енергетики та природних 
ресурсів Evris

5-MINUTES INTERVIEW
БІЗНЕСУ ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ 
ПРАЦЮВАТИ В НОВИХ УМОВАХ 
ЕНЕРГОРИНКУ
Чи маєш ти більш конкретні 
плани на найближчі пів року?

На перший час плани дуже прості. 
Детально визначити, які саме послуги 
у сфері енергетики ми надаємо. Також 
довести до потенційних клієнтів та рин-
ку, що Evris відкрила практику з енерге-
тики. Як керівник практики, я планую 
збільшити впізнаваність та позиціонува-
ти Evris у сфері енергетики. Окрім того, 
потрібно надати людям розуміння, що 
саме робить ця практика, адже це важли-
во. Необхідно сформувати пул партнерів, 
які на постійній основі будуть готові нам 
допомагати. До того ж, безперечно, по-
трібно налагодити ефективні зв’язки все-
редині команди, залучити певний базо-
вий портфель клієнтів. 

Якщо говорити більш глобально, то 
ми будемо посилювати свої позиції у пев-
них сферах. Перший напрямок – це від-
новлювана енергетика, яка сьогодні пе-
реживає бум. Наразі я супроводжую вже 
декілька проектів сонячної енергетики. 
До Evris разом зі мною прийшов великий 
клієнт – норвезька компанія, яка багато 
інвестує в сонячну енергетику в Україні. 
Другий напрямок, де ми себе бачимо – це 
ринок електроенергії. 

Третій напрямок – це венчурні проек-
ти, проекти, пов’язані з переробкою сміт-
тя. Наразі це загальний тренд в Украї-
ні. Я думаю, що в інвестиційних колах 
все більше і більше з’являтиметься таких 
проектів. Звісно, вони нам будуть цікаві. 
Четвертий напрямок – ми плануємо до-
лучатися до роботи в експертних колах, 
у тому числі у процесі розробки профіль-
ного законодавства. Загалом, я буду про-
довжувати цю роботу як з експертної по-
зиції, так і з позиції GR. 

Які питання наразі 
є найактуальнішими на 
ринку енергетики?

Існує кілька таких питань. Зокре-
ма, це питання вчасних розрахунків за 
«зеленим тарифом» та гарантії прав ін-

весторів відновлюваної енергетики. Та-
кож актуальними є питання, пов’язані 
з розвитком ринку електричної енер-
гії, точніше з конкуренцією на ньому. 
Поки що цей ринок – блакитний  океан. 
Тож проблема полягає в компаніях, які 
намагаються продавати свій товар на 
найдорожчому сегменті ринку – балан-
суючому, при цьому ігноруючи вну-
трішньодобовий ринок. Маю підозру, 
що така поведінка може бути пов’язана 
з певними узгодженими діями. Поди-
вимося, як на це відреагує АМКУ. 

Однак важливо, щоб ці пробле-
ми були вирішені в межах правового 
поля та за належними процедурами. 
У будь-якому випадку, я завжди проти, 
коли замість залучення правових ме-
ханізмів, ринок намагаються регулю-
вати вручну або в політичній площині. 
Як правило, це робиться нашвидкуруч 
і не завжди вдало. 

Останній важливий момент, на який 
варто звернути увагу – у споживачів і де-
яких гравців ринку ще не з’явилося усві-
домлення, що на ринку розвивається 
конкуренція, що настав час бути парт-
нерами, домовлятися, тобто переходити 
до нормальних ринкових відносин. По-
трібно привчати ринок до того, що елек-
троенергія – це також товар і частка со-
бівартості продукції, яку він випускає. 
Споживачам електроенергії необхідно 
уважно вивчати договори та не боятися 
наполягати на своїх умовах. 

Ці питання можна 
врегулювати лише на 
законодавчому рівні чи 
за допомогою певної 
роз’яснювальної роботи?

Одне іншому не заважає. Однознач-
но, ми будемо проводити заходи, щоб 
навчити, як обирати постачальника 
електроенергії, як аналізувати договір, 
як захищати свої інтереси, якщо ви-
никає спір тощо. Спорів стає більше, 
але їх кількість зменшиться, коли буде 
сформована перша судова практика. 

Тому чим активніше гравці ринку через 
суди намагатимуться захищати свої ін-
тереси, тим швидше ми отримаємо пев-
ний дороговказ. 

Щодо законодавства, то маємо де-
кілька відкритих питань. По-перше, це 
регуляторна база, яка продовжує до-
опрацьовуватися. По-друге, це зако-
нодавчий статус Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сфері енергетики, після того як КСУ 
визнав деякі положення закону про 
Комісію неконституційними. Якщо 
просто, Парламенту потрібно визна-
читися з одним важливим питанням: 
НКРЕКП – це незалежний регулятор-
ний орган чи ні? Якщо так, то для цьо-
го потрібно вносити зміни до Консти-
туції, або Нацкомісія має працювати 
у структурі Кабміну і координуватися 
профільним Міністерством. По-тре-
тє, зважаючи на деякі політичні погля-
ди й тенденції, вірогідно, що закон про 
ринок електроенергії ще буде доопра-
цьований.

Які наразі тенденції на 
енергоринку? Чого очікувати 
бізнесу?

Саме зараз почнуть вимальову-
ватися тенденції, оскільки вже мож-
на буде аналізувати діяльність Парла-
менту. Бізнесу потрібно готуватися до 
змін (у тому числі цінових). Енергети-
ка як галузь живе у постійному симбі-
озі законодавчих і регуляторних змін 
та позицій основних стейкхолдерів 
ринку. Тож бізнесу варто бути актив-
ним ініціатором змін, все відстежува-
ти та ретельно аналізувати. Захищати 
свої інтереси на рівні ініціатив інколи 
простіше і швидше, ніж після того як 
вони стають законом або регулятор-
ним актом. Необхідно вчитися працю-
вати в нових умовах енергоринку. 

Розмовляв Єгор Желтухін, 
головний редактор  

«Юридичної Газети»
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Гладюк Олена, 
Сергій Козьяков та Партнери
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Дроб’язко Руслан, 
Baker McKenzie
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Дубинський і Ошарова

Карась Борис, 
Грамацький і Партнери
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Дубинський і Ошарова
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+380 44 230 6000

Сопільняк Вікторія, 
Дубинський і Ошарова

Томаров Іларіон, 
Василь Кісіль і Партнери
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Якщо коротко, як в Україні справи 
із захистом інтелектуальної 
власності?

Катерина Олійник: «Я Вам ска-
жу честно, по сравнению с Бубли-
ковым – неплохо!» (с) На фоні полі-
тичної та економічної турбулентності, 
старих проблем корупції та недовіри 
до судової системи, все те, що нара-
зі відбувається у сфері інтелектуаль-
ної власності, має достатньо позитив-
ну динаміку. Наприклад, дуже тішить 
остання практика Антимонопольно-
го комітету України у боротьбі з про-
дуктами-імітаторами та у справах 
щодо захисту комерційної таємниці, 
недобросовісного використання тор-
говельних марок, сучасні європейські 
підходи, кваліфіковані дослідження, 
використання раніше «мертвих» норм 
(зокрема, щодо захисту комерційної 
таємниці), застосування у справі щодо 
боротьби з патентним тролінгом на 
митному кордоні дуже специфічної 
ст. 15 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», яка пе-
редбачає виконання предикатної умо-
ви наявності порушення законодав-
ства, встановленого компетентним 
органом, а також застосування (хоча 
поки що поодиноке) механізму попе-
реднього рішення. 

Окрім того, для мене насправді на-
дихаючим був власний досвід фасилі-
тації переговорів між Всесвітньою ор-
ганізацією інтелектуальної власності 
та адміністратором домену .UA, що 
здійснювалися за підтримки МЕРТ 
України, за результатами яких в Укра-
їні розпочався пілотний етап впро-
вадження процедури альтернативно-
го розгляду доменних спорів UA-DRP 

та поява першого рішення в домен-
ному спорі в зоні .UA. До України по-
вернулася Літня школа ВОІВ, яка про-
водиться МЕРТ України під егідою 
ВОІВ та є крутим майданчиком для 
здобуття нових знань у сфері ІВ укра-
їнськими фахівцями й іноземними 
учасниками. Яскраві судові рішення 
в епохальних спорах Корпорації «Ро-
шен» з БКК, гучні спори за Корвалол 
між Дарницею та Фармаком. 

Звичайно, не все так райдужно і ба-
гато чого турбує: остання риторика но-
вих міністрів щодо необхідності скасу-
вання митного реєстру об’єктів права 
інтелектуальної власності, законопро-
ектний конвеєр з доречними й недо-
речними, навіть абсурдними та шкід-
ливими ініціативами, відсутність 
стратегії у сфері інтелектуальної влас-

ності (щоправда, МЕРТ/НОІВ наразі 
дуже старанно працює над стратегією 
розвитку сфери інтелектуальної влас-
ності), відсутність компетенції у право-
охоронних органів для розгляду справ, 
пов’язаних з боротьбою з підробками 
та піратством, непристосованість су-
часного кримінального процесу до роз-
гляду спорів у цифрову епоху тощо.

Виявилося, що багато новел про-
цесуального законодавства зумовили 
суттєві зміни для практикуючих адво-
катів у підготовці та веденні судових 
процесів.

Однак ви ж просили коротко… 
Отже, якщо коротко, то все, що нара-
зі відбувається – це шалений драйв, це 
краще, ніж період більш спокійної та 
виваженої першої декади 2000-х років. 
Справи стають все більше складни-

ARZINGER У    ДЗЕРКАЛІ IPПартнери практики 
інтелектуальної власності 
АО Arzinger Катерина 
Олійник і Тарас Кислий 
поділилися поглядами 
на розвиток IP-сфери, 
перспективи запуску 
Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності, 
мотивацію в роботі та 
партнерство в юридичній 
фірмі

Катерина Олійник, партнер АО Arzinger

ми, дискусії з опонентами й колегами – 
більш професійними та sophisticated. 
Я вірю, що всі ці процеси зумовлять 
великий прорив у сфері захисту та охо-
рони ІВ. Головне – продовжувати на-
рощувати інтелектуальний  потенціал 
країни та забезпечувати привабливі 
умови для іноземних інвесторів. 

Тарас Кислий: Справи по-різно-
му. Є великий інструментарій для ро-
боти, є не менший пласт проблем, які 
потрібно вирішити, щоб захист був 
ефективнішим. 

Чи вірите Ви у Вищий суд з питань 
інтелектуальної власності?

К.О. Я вірю, що враховуючи всі про-
цеси, які відбуваються, та ускладнення 
спорів у сфері інтелектуальної власно-
сті, розгляд справ у цій сфері потре-

бує залучення суддів, які мають висо-
ку кваліфікацію та готові до вирішення 
нестандартних спорів, винесення не-
ординарних рішень. Це важливо, адже 
судова практика є рушійною силою 
для заповнення прогалин законодав-
ства в регулюванні тих чи інших відно-
син та вдосконалення законодавства.

Багатьох практичних юристів тур-
бує, що попри концепцію створен-
ня спеціалізованого суду, як не пара-
доксально, серед кандидатів на посаду 
суддів ВСПІВ не так багато спеціаліс-
тів у сфері ІВ. Однак, оскільки одним 
з основних завдань нового ГПК, за 
яким здійснюватиметься судочинство, 
є повноцінне забезпечення принци-
пу змагальності, тоді як суддя виконує 
лише роль арбітра, ситуацію певною 
мірою може виправити фахова та ак-

тивна роль сторін, а також інших учас-
ників господарського процесу в межах 
наданих їм прав. 

Окрім того, слід не забувати про 
навчання суддів, підвищення квалі-
фікації, самоосвіту та самовдоскона-
лення. Я із задоволенням спостерігаю 
за тим, наскільки діючі суді, які спе-
ціалізуються на спорах з питань інте-
лектуальної власності, активно беруть 
участь у правових дискусіях, виступа-
ють на різних фахових майданчиках та 
готові до діалогу з юридичною спіль-
нотою. До того ж досвід нинішніх кан-
дидатів в інших галузях права може 
стати в нагоді в цій категорії справ. 

Я впевнена в необхідності створен-
ня судового органу, що забезпечувати-
ме сталість та єдність судових рішень, 
правову визначеність та передбачу-
ваність судового процесу в подібних 
категоріях справ. До судової рефор-
ми такі спроби здійснював ВГСУ шля-
хом надання оглядових листів та ви-
несення постанов роз’яснювального 
характеру, які становили допоміжний 
інструмент для застосування норм 
права. Наскільки я пам’ятаю, остання 
системна та фундаментальна поста-
нова була винесена пленумом ВГСУ 
у 2012 р., якою донині керуються фа-
хівці, як і низкою більш давніх поста-
нов.

Мабуть, не варто сподіватися на 
Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності до перезавантаження ВККС 
України та вирішення абсолютно 
прагматичних організаційних і фінан-
сових питань діяльності суду. Вбача-
ється марною справою робити більш 
детальні прогнози. З моменту підпи-
сання Президентом України у 2017 р. 
Указу про створення суду я стала 
більш поміркованою у прогнозах. 

Т.К. Можливо, у довгій перспекти-
ві. Якщо суд запрацює, то новообра-
ні судді без досвіду в питаннях інте-
лектуальної власності (а таких зараз 
більшість серед реальних кандидатів), 
очевидно, не зможуть одразу дати ста-
більно хороший результат. Однак з ча-
сом навчання та практика зроблять 
свою справу і ми матимемо дуже хоро-
ший суд.

Що, на Вашу думку, сьогодні 
впливає на успішність IP-юриста?

К.О. Готовність розвиватися, постій-
но навчатися нового, мабуть, як і для 
будь-якого спеціаліста у світі, в якому 

Тарас Кислий, партнер АО Arzinger
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щоденно генерується шалена кількість 
контенту та проходять фундаменталь-
ні зміни. Від винайдення колеса до па-
тентування У. Томпсоном у США шини 
для колеса у 1845 р. минули тисячоліт-
тя. Перехід від кінської тяги до парових 
двигунів у часи промислової револю-
ції тривав століття. В наші часи модель 
мобільного телефона за рік вже втра-
чає інноваційність. Риторика світових 
візіонерів вражає! Я із захопленням 
спостерігала за дискусією двох візіоне-
рів – Ілона Маска та Джека Ма – щодо 
концепцій майбутнього на Всесвіт-
ній конференції зі штучного інтелекту. 
Слухаючи їхні промови, я впевнилася, 
що майбутнє за концепцією безперерв-
ної освіти, майбутнє фахівця – за інте-

лектуальною працею, розвитком тих 
унікальних здібностей людського моз-
ку, які недосяжні для роботизації. 

Т.К. Насамперед, здатність постій-
но вчитися і самовдосконалювати-
ся. Думаю, це спільне для всіх галузей 
права. 

Який Ваш улюблений жарт про 
юристів?

К.О. Я не вмію розповідати анекдо-
ти на замовлення. Однак «тижюрист», 
хоча і банальний, але улюблений 
хештег. Інколи мені здається, що будні 
юриста – це взагалі якийсь постійний 
анекдот. Стільки курйозів, непередба-
чуваних сюжетів та кумедних ситуа-
цій може ставатися, мабуть, лише з лі-
карями. Наша та їхня професії дуже 
стресові. Тож гумор, беззаперечно, до-
помагає впоратися з психологічною та 
фізичною напругою.

 Т.К. Юрист помирає у 30 років і на 
страшному суді запитує: «Чому так 
рано?» Йому відповідають: «Хвили-
ночку, за вашим білінгом вам вже не 
менше ніж 110 років».

Що для Вас головне у професії?
К.О. Бути корисним для клієнта, 

для суспільства. Щоб робота мала цін-
ність. 

Т.К. Головне – допомогти клієнту, 
дотримуючись закону та етичних пра-

вил. Життя, як настільна гра з прави-
лами, які для пересічного гравця аж 
занадто заплутані та мінливі. Юрист – 
це знавець правил, який допомагає 
клієнту вигравати у цій грі.

Що Вам не подобається в роботі 
з клієнтами?

Т.К. Сприйняття юриста як осо-
би, яка «вирішує питання». Це не наші 
клієнти.

К.О. Нівелювання цінності професії 
в нашому суспільстві, коли бізнес вва-
жає юридичного радника основним 
«deal breaker», перепоною для прова-
дження бізнесу. Для цього є багато пе-
редумов: повністю знищена культура 
правового захисту в пост радянському 

суспільстві, неготовність бізнесу до 
якісного юридичного супроводу, від-
сутність комплаєнс- процедур, коли 
бізнес все ще вирішує свої питання не-
правовими методами. До речі, згада-
ла анекдот до теми. Що у нас хочуть: 
«Щоб не було корупції, але щоб кум 
міг все порішати». Такою логікою все 
ще керується чимала частка бізнесу. 
В деяких випадках я бачу просто сві-
тоглядне провалля між національни-
ми та міжнародними клієнтами, яких 
я обслуговую в переважній більшості. 

Що Вас мотивує прокидатися 
щоранку і робити те, що Ви 
робите?

К.О. Моя сім’я, Aringer, моя коман-
да. Звучить патетично, але так і є. 

Т.К. Юристи рухають світ. Ми – 
мастило у шестернях суспільства. 
Ми потрібні людству. Як після таких 
думок можна не піти на роботу?

Тарасе, чому Ви залишили Asters 
та перейшли до Arzinger?

Т.К. У процесі професійного роз-
витку юрист досягає точки, коли він 
готовий до партнерства. Однак це 
не завжди збігається з можливостя-
ми його поточного місця роботи. За-
галом, питання зміни роботи є дуже 
комплексним, має зійтися багато чин-
ників. У моєму випадку я отримав 

пропозицію від Aringer і різні чинни-
ки дійсно зійшлися.

Юридична фірма мрії – яка вона?
Т.К. Це фірма, яка має щасливих 

клієнтів, співробітників та партнерів

Катерино, минулого року  
Ви стали партнером Arzinger. 
Як змінилося Ваше бачення 
партнерства за цей час? 

Не скажу, що моє бачення партнер-
ства змінилося. Наразі я для себе кон-
статую той факт, що перехід до парт-
нерства – це було виважене, доросле 
рішення. Тімур Бондарєв як мій на-
ставник добре мене до цього підготу-
вав. Звичайно, ти ніколи не будеш го-
товий зробити щось кардинально нове 
у житті. Однак можна максимально 
підготуватися. Що змінилося за рік? 
За рік з’явилося більше розуміння 
того, що таке legal as a business, більше 
відповідальності за свою команду, яка 
щодня працює пліч-о-пліч зі мною, 
а тепер і з Тарасом Кислим. 

Де були найбільші розбіжності між 
очікуваннями та реальністю?

К.О. Arzinger достатньо прозора 
система, в якій постійно ведеться ко-
мунікація та робота з юристами, які 
вирішили стати на partnership track. 
Тож не було якихось невиправданих 
сподівань, як і не було повних неспо-
діванок.

Що Ви можете порадити юристам, 
які хочуть стати партнерами?

К.О. Партнерство – це не нагоро-
да і не статус. Це вміння бути відпо-
відальним за себе і за тих, хто працює 
з тобою поруч. У партнерстві немає 
напівтіней та напівдій. Немає місця 
ваганням та сумнівам. Ти маєш віри-
ти в себе та свою команду. Ти пови-
нен віддаватися цьому повністю. Ти 
маєш бути лідером, наставником, за-
ряджати всіх своєю впевненістю в собі 
та в тому продукті, який ти пропону-
єш клієнту. Юридичний бізнес – це біг 
на велику дистанцію, тому потрібно 
вміти мислити довгими горизонтами. 
Щоденний рух вперед, where the law 
rules має енергетично тебе підживлю-
вати. 

Інтерв’ю підготувала Анна Родюк,
заступник головного редактора 

«Юридичної Газети»

ЮРИСТИ РУХАЮТЬ СВІТ.  
МИ – МАСТИЛО У ШЕСТЕРНЯХ 
СУСПІЛЬСТВА
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10.  ВІЧНИЙ ДВИГУН ЧВЛ (деклараційний патент на 
винахід №65706A від 15.04.2004 р.).

Вічний двигун складається з однієї або двох розмежова-
них герметичних камер змінного об’єму, сполучених між 
собою кільцевим трубопроводом. Камери кріпляться на 
фундаменті. В кільцевий трубопровід вмонтована засувка 
та установка для видобутку й одержання електроенергії, 
що з’єднана з трансформаторною підстанцією.

 
9.   РЕЗОНАНСНИЙ БІОЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

СТАБІЛІЗАТОР (патент на корисну модель №40798 
від 27.04.2009 р.).

Резонансний біоенерго-інформаційний стабілізатор містить 
елементи спіралеподібної форми, виконані за зліпком вушної 

раковини людини та з’єднані між собою за допомогою піраміди 
таким чином, що утворюють замкнені спіралі.

Примітка: одним із власників патенту є загадкова особи-
стість – Фортуна Г’йорій Вурдалакович з міста Дніпро.

8.  УНІТАЗ З УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ 
ДЛЯ ЗАГАРУ СІДНИЦЬ (патент на корисну модель 
№29633 від 25.01.2008 р.).

Унітаз з підсвічуванням містить резервуар для води з криш-
кою, клавішу для спускання води, кришку, сидіння на унітазі, 
що складається із сидіння, приймальної чаші та корпусу. При-
ймальна чаша і корпус обладнані лампами випромінювання 
в дальній інфрачервоній області спектра. Сидіння, приймаль-
на чаша і корпус унітаза виготовлені у вигляді єдиної суціль-
ної цілісної (без будь-яких отворів) конструкції. Резервуар 
для води, кришка, сидіння, приймальна чаша і корпус уніта-
за виготовлені з прозорого матеріалу. Лампи випромінювання 
оснащені гумовими або іншими присосами будь-якої відомої 
конструкції, що огинають лампу з патроном, для закріплен-
ня ламп випромінювання у будь-якому місці на зовнішньому 
боці приймальної чаші унітаза.

 
7.  САКРАЛЬНА ОЛІЯ (патент на корисну модель 

№16881 від 15.08.2006 р.).

Сакральна олія використовується в медицині, психології 
та парапсихології. Вона може застосовуватися з метою гар-
монізації психоемоційного, функціонального та фізіоло-
гічного стану, лікування функціональних розладів органів 
і систем, подолання кризових ситуацій, покращення само-
почуття, усунення негативних впливів навколишнього се-
редовища, пробудження духовності.

 
6.  МОДЕЛЬ «ГАРМОНІЇ ЛУКА І ЛІРИ» ГЕРАКЛІТА 

(патент на корисну модель №96438 від 10.02.2015 р.).

Модель для демонстрації процесів трансформації філософ-
ських категорій та понять, що містить основу, яка відрізняється 
тим, що виконана у вигляді чотирикутника, утвореного чотир-
ма стрижнями, послідовно кінематично з’єднаних між собою за 
допомогою шарнірів, які виконують функцію носіїв інформації.

 
5.  СПОСІБ УСУНЕННЯ БУРЧАННЯ В ЖИВОТІ 

У ПАЦІЄНТІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ ПИВНОЮ 
ЗАЛЕЖНІСТЮ У СТАДІЇ РЕМІСІЇ (патент на корисну 
модель №100007 від 10.07.2015 р.).

Спосіб лікування бурчання в животі у пацієнтів з алко-
гольною пивною залежністю у стадії ремісії шляхом про-

ТОП-10 НАЙБІЛЬШ НЕЗВИЧАЙНИХ  
ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, 
ЩО ОТРИМАЛИ РЕЄСТРАЦІЮ В УКРАЇНІ 
(за версією доктора Данила Бенатова – партнера патентного бюро 
«Др. Еміл Бенатов та Партнери»)

ведення ксенотерапії, психотерапії та фармако-рефлексо-
терапії з введенням 1% розчину нікотинової кислоти 
в біологічно-активні точки. Розчин нікотинової кисло-
ти вводять у кількості 0,01-0,05 мл послідовно в біологіч-
но активні точки впливу Р9, GI13, G17, Е20, Е22, Е25, Е36, 
Е37, Е43, RP3, Rp5, RP6, RP7, V22, V23, V32, V47, V53, R19, 
F13, J8, J10, J11.

4.  СПОСІБ ВНУТРІШНЬОМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 
«МІСЬКА ЕЛЕКТРИЧКА» (патент на корисну модель 
№66794 від 10.01.2012 р.).

Спосіб внутрішньоміських пасажирських перевезень 
залізничним транспортом, коли використовують заліз-
ничний вузол міста з системою управління, магістраль-
ними коліями, станціями, зупиночними платформами 
та електропоїздами, полягає в тому, що рух електропоїз-
дів здійснюється по замкнутому транспортному кільцю. 
Синхронізація проїзду електропоїздів відбувається шля-
хом подачі керуючого сигналу з пульта системи управ-
ління на стрілочні переводи. Контроль та управління ру-
хом електропоїздів здійснюють з використанням сервера 
з мікропроцесорною системою контролю «КАСКАД», 
який з’єднують з лінійними пунктами контролю на кож-
ній станції.

 
3.  ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ФОРМУЛА КОХАННЯ» (патент 

на винахід №38742 від 15.06.2004 р.).

Горілка особлива містить водно-спиртову суміш, аромат-
ний спирт меліси (0,1-0,3 об. %) та ароматний спирт меду на-
турального (0,03-0,07 об. %). 

2.  СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЦУКЕРОК «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» 
(деклараційний патент на винахід №31805A 
від 15.12.2000 р.).

Спосіб передбачає змішування цукрової пудри, какао 
продуктів, сухого продукту з молока, вальцювання сумі-
ші, введення в суміш напівфабрикату смажених подріб-
нених ядер горіха, використання у рецептурі здобрюю-
чих смакових компонентів, темперування, охолодження 
цукеркової маси, формування корпусів цукерок колопо-
дібної форми, оздоблення корпусів цукерок смаженими 
ядрами горіхів, покриття корпусу цукерок шоколадною 
глазур’ю, охолодження та загортку. Після вальцювання 
до суміші напівфабрикату додатково додають кокосо-
ве масло при масовому співвідношенні какао масла, ко-
косового масла і суміші напівфабрикату (0,9-1,1):(1,2-
1,4):(9,1-9,3) відповідно.

 
1.  КОСМІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ «NAWAHA» (патент на 

корисну модель №60323 від 10.06.2011 р.).

Космічний корабель «Nawaha» містить чотири пневмо-
вакуумні двигуни з гвинтами у верхній частині корабля 
та чотири пневмовакуумні двигуни з потужністю, яка 
є вдвічі меншою, ніж у нижній частині корабля, пневмо-
вакуумну електричну станцію, гальмівний та спрямову-
ючі відкрилки, а також три з’єднані гіперболоїдні кора-
блі (літаючі гіперболоїдні дирижаблі), середній з яких 
удвічі більший за розмірами від інших, та шість стаціо-
нарних опор.

 
За інформацією пошукової системи  

ДП «УКРПАТЕНТ»
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Для бізнесу, заснованому на інтен-
сивному використанні великих 
масивів даних дані, – це паливо 

та сировина. Проте дані існували задов-
го до того, як вони стали сировиною. 
Тоді ще не було потреби розуміти, що 
це таке з юридичної позиції. Тепер існує 
така потреба. Однак це на так вже й про-
сто у форматі «тут і зараз». Якщо замість 
уяви про те, що таке дані, почати з того, 
чим вони не є? Чи можна таким чином 
окреслити дані як правове явище?

Окрім питань технічного характе-
ру, найбільш важливими питаннями 
щодо даних у сфері бізнесу є володін-
ня, доступ, використання, оцінка, ці-
ноутворення та відповідальність. Од-
нак схоже, що питання володіння 
охоплює решту з них. Тоді є сенс поди-
витися на дані крізь призму власності.

НАЙПЕРШЕ
Ось чому не так вже й просто зрозу-

міти, що таке дані, виходячи з наявно-
го правого поля. Ні англо-саксонське 
право, ні право континентальної Євро-
пи, ні закони й підзаконні акти, ні судо-
ва практика, ні доктрина не дають ви-

значення, що таке дані з позиції права. 
Вони ніколи не знали даних. Не було 
даних у теперішньому вигляді, коли все 
це з’являлося та починало розвиватися. 
Відповідно, не приділялося жодної ува-
ги, допоки вони формували статус-кво.

Хоча в тій чи іншій юрисдикції дані 
та їх похідні можуть підпадати під пев-
ні встановлені законодавством пра-
вові конструкції, не варто помиляти-
ся – не було жодного наміру охопити 
ними дані та пов’язані з ними питан-
ня. Адже дані та відповідні явища не 
були й не могли бути сприйняті тими, 
хто створював право. Дані були абсо-
лютно їм невідомі.

Нехай правові визначення відсутні, 
цілком можливо почати із сутності да-
них, яка зводиться до того, що це ха-
рактеристики об’єктів, дій, подій, які 
спостерігаються, незалежно від рів-
ня абстракції таких характеристик. 
Враховуючи джерело походження да-
них як явища, той факт, що це яви-
ще є частиною глобального середови-
ща, виходячи з притаманних даним 
галузевих особливостей та відсутно-
сті особливостей у прив’язці до міс-
цевості, вони не обмежені жодними 
кордонами. Беручи до уваги постій-
не зростання ролі міжнародної за ви-
значенням економіки даних, є при-
пущення, що дані та пов’язані з ними 
питання тяжітимуть до регулювання 
на глобальному рівні без специфіки на 
рівні окремих юрисдикцій. Однак це 
питання навіть на завтрашнього дня.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО 
ПРИЗМИ ВЛАСНОСТІ

Чому власність? Тому що це саме та 
правова концепція, яка першою спа-
дає на думку під час спроби пояснити, 
чому ми на щось маємо право. Проте 
це найбільш розвинена концепція. За-
галом, власність охоплює приналеж-
ність речі особі з правом останньої 
виключати дії інших осіб щодо цієї 
речі, а також з можливістю передати 
це право іншій особі. Визначальним 
є безпосереднє володіння річчю, за 
якого воно виключається для інших, 

а безпосередній володар має право во-
лодіти, користуватися та розпоряджа-
тися цією річчю.

Сутність речі складає те, що вона 
є фізичним об’єктом, має якісні та кіль-
кісні характеристики, залишається від-
носно стабільною в цьому аспекті про-
тягом певного часу. Це дозволяє речі 
бути відокремленою від інших речей, 
бути здатною до сприймання, ідентифі-
кації, асоціювання її з кимось, бути за-
документованою або іншим чином за-
фіксованою. Загальноприйнятні засоби 
первісного асоціювання речі з кимось 
полягають у її присвоєнні з природно-
го стану (як це робили збирачі та полю-
вальники) або створенні.

ТЕПЕР ДО ДАНИХ
Почнемо з того, що ніхто ніколи не 

зустрічав дані в дикій природі. Доте-
пер невідомо ні про родовища даних, 
ні про розвідані поклади даних. Однак 
малоймовірно, що дані можуть бути 
присвоєні з природного стану.

У той час як річ є такою собі річчю 
в собі, дані – це ніщо інше як сукупність 
характеристик інших здатних до спо-
стереження феноменів (речей, дій, по-
дій, явищ тощо). З огляду на зазначене, 
дані – це ніщо інше, ніж щось підпоряд-
коване, допоміжне, вторинне за своєю 
сутністю, щось приречене на відобра-
ження характеристик чогось іншого.

Дійсно, є підстави стверджувати, 
що навіть якщо присвоєння викликає 
питання, дані все ще можуть бути асо-
ційовані з кимось через їх створення. 
Взагалі, з позиції появи чогось того, 
що не існувало раніше, «створення» – 
це не зовсім те, що відображає сут-
ність утворення даних. Вірогідно, це 
«фіксація». Якщо виходити за межі пе-
ресічного спостерігача, то можна було 
зупинитися на «генеруванні».

Безпосередню участь у генеруванні 
даних зазвичай беруть постачальник 
товарів чи послуг та їх отримувач: со-
ціальна мережа та її користувачі, ви-
робник автомобіля та його водій, те-
леком-оператор та його абоненти, 
ритейлер та його покупці.

ВИРИВАЮЧИ ДАНІ  
З ПРАВОВОГО НЕБУТТЯ

Артем Тарановський, 
партнер АО «Головань і Партнери»

Безперечно, тут не можна обійти-
ся без обох. У більшості випадків це 
саме постачальник товарів чи послуг, 
хто зберігає контроль над даними. Од-
нак хто насправді повинен мати статус 
генератора даних? Кого з них дані най-
більше стосуються? Отримувача това-
ру чи послуг, їх постачальника або обох 
з них? Остаточно незрозуміло. Хоча такі 
випадки наразі чи не найбільш важливі 
та цікаві, вони не є єдиними можливи-
ми. Деякі інші випадки є менш супере-
чливими (наприклад, генерування да-
них про погодні явища). Також існують 
інші випадки з галузевою специфікою, 
що навіть більшою мірою неоднозначні.

Навряд чи дані є річчю, але що вже 
точно – вони не є фізичним об’єктом. 
У більшості випадків вони є цифрови-
ми, а отже, одиниця даних може бути 
безкінечно відтворена, не полишаючи 
при цьому початкового володаря первіс-
ної одиниці даних. Відповідно, дії з боку 
інших осіб за визначенням не мають на-
слідків для початкового володаря, як 
у випадку з фізичним об’єктом. Таким 
чином, виключність – це не про дані.

Хоча дані, напевно, мають якісні та 
кількісні характеристики, через таку 
здатність зберігати певне їх поєднання 
протягом часу, вони все ж таки позбав-
лені такої властивості як здатність за-
лишатися у визначеному стані за умов 
зовнішнього впливу. Інакше кажучи, 
якщо річ можна охарактеризувати як 
щось порівняно стабільне, дані, найі-
мовірніше, є нестабільними. Однак си-
туація ще більше ускладнюється, коли 
така нестабільність поєднуються зі зга-
даним безкінечним відтворенням.

Таким собі тестом може бути уяв-
ний експеримент: спробуйте довести, 
що дані є вашими, коли хтось ствер-
джує зворотнє. Враховуючи наведені 
притаманні даним особливості, віро-
гідно, ви опинитеся в ситуації, коли не 
можна зрозуміти, де що є та де чиє.

Цікаво, що у справі 1978 р. «Оксфорд 
проти Мосс» перед англійським судом 
постало питання про те, чи може ін-
формація вважатися власністю, щодо 
якої може бути вчинена крадіжка. Від-
повідь була такою: «Ні, не може».

З ОГЛЯДУ НА ЗАЗНАЧЕНЕ
Чи може право власності у звич-

ному розумінні бути застосоване до 
даних? Чи можливо визначити пра-
во власності на дані як повноваження 
мати абсолютний контроль над дани-

ми, що виключає бодай якийсь кон-
троль з боку інших? На мою думку, 
можна було б спробувати, але рішення 
на виході супроводжуватиметься ще 
більшою кількістю запитань. Найваж-
ливіше, що такий підхід не дає відпові-
ді на питання про те, що саме можуть 
та чого не можуть робити з даними 
різні особи. Чи можна прирівняти дані 
до речі? Чи доречно було б поширити 
первісно розроблений для речі право-
вий режим на дані? Я вважаю, що ні. 
Дані, безперечно, не є річчю.

ТИМ ЧАСОМ
Хоча робота з даними залишаєть-

ся без правового підґрунтя, ніхто не 
припинятиме пов’язану з даними ді-
яльність. Той, хто лише придивля-
ється до такої діяльності, не буде зу-
пинений лише тією ситуацією, яка 
склалася щодо цього питання. Зали-
шається тільки вдаватися до точкових 
юридичних маніпуляцій.

Наразі найбільш актуальними пи-
таннями є доступ до даних, викори-
стання даних та відповідальність. На 
щастя, ще навіть до того як питання 
володіння даними привернули ува-
гу різних дисциплін та різних галузей, 
деякі з них вже мали певні історично 
сформовані концепції володіння да-
ними. Зокрема, «суверенітет даних». 
Згідно з цією концепцією володін-
ня даними, покупець обладнання, яке 
продукує дані, вважається володарем 

цих даних, а виробник обладнання 
має можливість доступу до них тільки 
у разі дозволу від покупця. 

Ще одна концепція – «фактичний 
володар», коли твердження щодо во-
лодіння даними базується на фактич-
ному контролі над ними. Безвіднос-
но до того, чи є «суверенітет даних», 
чи «фактичне володіння», чи «прагма-
тичне володіння», чи якась інша варіа-
ція, наразі такі концепції залишаються 
найбільш поширеними та дозволяють 
компанії принаймні пояснити для себе 
дані як актив і внутрішнє його вико-
ристання за відсутності надзвичайних 
наслідків.

Щодо врегулювання зовнішніх 
відносин з приводу даних, контр-
акт вважається найбільш релевант-
ним правовим інструментом. Однак 
за відсутності законодавчого регулю-
вання даних, володіння даними, пра-
ва на дані є надзвичайно важливи-
ми, щоб такі контракти визначали, що 
таке дані та як вони будуть тлумачи-
тися в тій чи іншій ситуації; уникали 
вживання концепції власності у її зви-
чайному розумінні та без уточнень; 
уникали вживання концепції прав ін-
телектуальної власності, за винятком 
комерційної таємниці; вичерпно ви-
значали право використання, обов’яз-
ки та обмеження щодо даних; вичерп-
но визначали умови відповідальності, 
охоплюючи питання точності даних та 
здатності їх до використання.
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ТОП-тренд, який в усіх на слуху –  
це п’ята група спрощеної системи для 
ФОПів. Історія з окремим податковим 
статусом для ІТ-індустрії триває вже 
кілька років, але до конкретики доходило 
рідко. Перед виборами Президента з’яви-
лося кілька законопроектів про окрему 
групу для ФОПів в ІТ, але це сприймало-

ся більше як жарт або піар. Наразі за тему 
взялися серйозніше. 

Поки немає текстів законопроектів чи 
офіційної позиції держави, зарано аналі-
зувати деталі. На рівні ідей очікуємо, що 
для ФОПів в ІТ (або у креативних інду-
стріях) створять окрему групу з окре-
мим оподаткуванням з вищими ставка-
ми, ніж зараз у третьої групи. При цьому 
в роботі ІТ-компаній з ФОПами на новій 
групі держава нібито не шукатиме при-
хованих трудових відносин. Такий дого-
вір з державою: «Платіть більше податків 
і працюйте спокійно». Водночас це зву-
чить як погроза бізнесу, який залишить 
свої структури з ФОПами на третій гру-
пі: «Тоді ми йдемо до вас». 

Не зовсім зрозуміло, чим закінчиться 
ця історія, але точно буде гаряче. Кому ж, 
як не нам (юристам) радіти з цього при-
воду. Адже нове законодавство – більше 
роботи. 

На друге місце ставлю тренд роз-
витку legal tech. Чого тільки варті пе-
реможці цьогорічної ІТ-арени – два legal 
tech проекти. Раніше до таких проектів 
ставилися як до меншого брата. Зага-
лом, він може «потусуватися» зі старши-

ми, але ніхто його серйозно не сприймає, 
щоб тільки під ногами не крутився. А тут 
такий поворот!

Якщо не оцінювати якість продуктів 
переможців (для цього є журі), то мож-
на назвати кілька можливих переду-
мов такого результату: або юристи на-
стільки круті, або просто на ринку немає 
нормальних проектів, що навіть юрис-
ти дістаються до призових місць. Вра-
ховуючи риторику нової влади про дер-
жаву у смартфоні, рух адміністративних 
послуг у бік автоматизації та переходу 
в онлайн, тренд legal tech має зберегти-
ся щонайменше на кілька найближчих 
років (до того ж не тільки у приватному 
секторі).

Третім трендом є персональні 
дані. Після хвилі GDPR у цій сфері нена-
довго настало затишшя. А тепер – нова 
хвиля. В Україні формується стійке ро-
зуміння, чому персональні дані важ-
ливі, а також чому не можна працюва-
ти з ними так, як ми завжди працювали 
(тобто ніяк). Українське ІТ вже цікавить-
ся цим питанням на рівні вищому, ніж 
«просто напишіть політику конфіденці-
йності, що з персональними даними все 

ТРЕНДИ В ІТ-ПРАВІ 2019

Богдан Дучак, 
партнер в Axon Partners
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Тарасе, як Ви оцінюєте цей 
рік для юридичного ринку? 
Чи є якісь нові тенденції, що 
прийшли до нас з-за кордону?

Цей рік не приніс революційних змін 
для юридичного ринку, хоча їх годі було 
й очікувати. До нас не зайшли нові по-
тужні закордонні гравці, українські юр-
фірми не почали виходити на IPO. Ри-
нок розвивається, росте і залишається 
високо конкурентним. Продовжилися 
традиційні як для нашого, так і для про-
відних західних ринків «шлюби» та «роз-
лучення» (іноді в буквальному сенсі), пе-
рехід окремих партнерів і цілих практик 
з однієї фірми до іншої.

Четвірка продовжує завойовувати свій 
шмат юридичного ринку, великі юридич-
ні фірми інвестують у лігалтех, заохочу-
ють нові таланти до розвитку в цій сфері. 
Юристи поки не вимерли та не замінені 
програмами. Водночас наші методи робо-
ти непомітно, але неминуче змінюються.

Нещодавно ринок оживила звістка про 
ймовірне неминуче скасування так зва-
ної «адвокатської монополії». Звісно, ре-
алізація ідей цієї монополії є далекою від 
закладених ідеалів, однак, на мою думку, 
вона принаймні на інституційному рів-
ні дозволяла вирішити (хоча ще й близь-
ко не вирішила) питання регулювання ді-
яльності юристів шляхом запровадження 
певних етичних стандартів і механізму 
контролю за їх дотриманням. Окрім того, 
вона наблизила одну до одної ті дві части-
ни юридичної професії, які до цього існу-
вали паралельно: ринок юридичних фірм, 
зосереджених переважно на корпоратив-
ному секторі (які фігурують в національ-
них і міжнародних рейтингах), та ринок 
адвокатів, які надавали послуги переваж-
но приватним особам. Перші не бачили 
потреби в адвокатських свідоцтвах, якщо 
не займалися кримінальним правом, дру-
гі не особливо цікавилися першими.

Наразі залишається відкритим питан-
ня про те, чи будуть одночасно внесені 
зміни до законодавства щодо відшкоду-

Тарас Утіралов,
партнер, керівник 
українського офісу 
PETERKA & PARTNERS

5-MINUTES INTERVIEW
«УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ 
РИНОК ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
НЕПУБЛІЧНИМ»
вання витрат на представництво в судо-
вих спорах. Якщо ні, то я не очікую масо-
вого зупинення адвокатської діяльності. 
В іншому ж випадку це цілком можливо 
(оскільки для багатьох юристів сенс у сві-
доцтві знову буде втрачений).

Якщо для більшості юристів адво-
катський статус знову стане нецікавим, 
то ми повернемося в попередній стан. 
Етичні питання діяльності юристів зали-
шаться без контролю. Проблема полягає 
в тому, що на ринку є явища, які неприй-
нятні для цієї професії. Якщо хочете, для 
мистецтва добра і справедливості, як нас 
вчать у ВНЗ про право, ці питання по-
трібно вирішувати.

Вважаю, що це можна вирішити та 
врегулювати без монополії, але у такому 
випадку необхідне створення обов’яз-
кової саморегулівної організації для 
всіх, хто надає юридичні послуги. При 
цьому будь-хто зможе (знову) пред-
ставляти особу в суді. Однак тоді така 
особа матиме вибір: або звертатися до 
юридичної фірми (юриста), яка є чле-
ном такої організації, в яку потім мож-
на поскаржитися на неякісні послуги, 
або звернутися до іншої особи, послуги 
якої ніхто не регулює.

Також варто зазначити, що україн-
ський юридичний ринок залишається 
непублічним. Юристи неохоче обгово-
рюють свої проблеми, мало хто зацікав-
лений спонукати їх це робити. Адже це 
ноша лише фахових видань, для масових 
ЗМІ цей сегмент нецікавий.

До речі, це також свідчить про необ-
хідність арбітра (наприклад, саморегулів-
ної організації) у спорах адвокатів (юрис-
тів) між собою та з клієнтами.

Як Ви бачите ситуацію з IT-
правом? Куди рухається 
лігалтех?

ІТ-право перехворіло бумом блок-
чейну і криптовалют. Крипто-лихо-
манка спала. Звісно, вони нікуди не 
поділися, але тепер ними займаються 

переважно ті, кому це насправді по-
трібно, і хто знає, як це реалізувати.

Новий уряд демонструє бажання рефор-
мувати регулювання ІТ-сфери (насамперед, 
у податковому плані). Як завжди, є задово-
лені пропозиціями та є противники. 

ІТ-індустрія в Україні отримала роз-
виток завдяки мінімальному втручан-
ню держави, однак через це частко-
во опинилася в сірій зоні. Ключовим 
завданням нових реформ буде навес-
ти лад (зокрема, в оподаткуванні), при 
цьому не зашкодити та не відлякувати 
інвесторів. Наскільки це вийде – буде 
видно вже скоро.

Що стосується лігалтех, то стартапи 
в цій сфері вже скоро можуть перейня-
ти на себе частину ринку коммодитизо-
ваних юридичних послуг. Тому юридичні 
фірми мають простий вибір: або зробити 
лігалтех частиною своєї моделі надання 
послуг (що деякі вже роблять), або зреш-
тою втратити відповідну частину ринку.

Які зміни відбулися за 
останній рік у PETERKA 
& PARTNERS? Як на Вас 
вплинули тенденції ринку?

Радий констатувати, що український 
юридичний ринок зростає разом зі зрос-
танням економіки загалом. Наша коман-
да в Україні також зростає. Серед остан-
ніх значних надбань українського офісу 
PETERKA & PARTNERS – Галина Мель-
ник, яка очолює податкову практику 
нашого офісу та віднедавна є моїм за-
ступником у керівництві PETERKA & 
PARTNERS Україна. Також нашу практи-
ку вирішення спорів посилив Станіслав 
Коптілін. 

Чи змінюється портрет 
клієнта юрфірми? А як щодо 
портрету клієнта Вашої 
фірми?

Можна сказати банальні речі, що клі-
єнти стали більш вимогливими до яко-

сті, швидкості надання послуг та водно-
час ціноутворення. Все це буде правдою. 
Загалом, існує такий запит, саме тут 
юристам мають стати в нагоді лігалтех- 
рішення.

Що стосується конкретного клі-
єнта PETERKA & PARTNERS, то ним 
переважно залишається великий та 
середній європейський (іноді амери-
канський) бізнес, який далеко не завж-
ди знайомий з нашими правовими та 
економічними реаліями. Тож ми повин-
ні не лише говорити йому про норми 
права, але й пояснювати, як це працює, 
повідомляти про ризики, які пере-
важно відомі українським клієнтам, 
але просто невідомі та часто незрозу- 
мілі західному бізнесу. 

У цьому нам допомагає наша тіс-
на щоденна співпраця з колегами з ін-
ших (європейських) офісів PETERKA & 
PARTNERS. Ми єдина інтегрована фір-
ма з єдиним партнерством, якому нале-
жать всі 9 офісів у Центральній та Схід-
ній Європі. Обмін досвідом та ноу-хау 
у нас проходить не раз на рік на корпо-
ративних заходах (хоча на них також), 
а щодня. Це відбувається як у проце-
сі роботи над спільними клієнтськими 
проектами, так і в межах роботи тран-
скордонних практик у певних галузях 
права чи індустрії зі створення спільних 
напрацювань. 

Також ми постійно розвиваємо спів- 
працю з іншими юридичними фірма-
ми в Україні, Європі та й загалом у світі, 
в тому числі в країнах, де ми не присут-
ні. Це дозволяє нам успішно відповіда-
ти на запити наших клієнтів, яким часто 
потрібна юридична допомога одночасно 
в кількох країнах. При цьому дотриман-
ня культури безкомпромісного комп-
лаєнсу незмінно залишається однією 
з базових засад ведення бізнесу наших 
клієнтів та PETERKA & PARTNERS.

Інтерв’ю підготувала Анна Родюк,
заступник головного редактора 

«Юридичної Газети»
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Сергію, зараз лише лінивий 
не говорить про ІТ-технології та 
їхній вплив на сьогодення. Чи 
позначилося це на популярності 
ІТ-практики у Вашій компанії? 

Безперечно, позначилося. Насампе-
ред, виросла кількість ІТ-компаній. За-
раз в нашій ІР-практиці частка таких 
клієнтів складає близько 60%. До того 
ж ІТ-тема зацікавила інших наших клієн-
тів, які раніше не працювали в цій сфері. 
Вони почали або впроваджувати у сво-
їй роботі високі  цифрові технології, або 
створювати з ІТ-компаніями спільний 
продукт. У будь-якому випадку, все це 
потребує юридичного обслуговування. 

Яка у Вас кількість національних 
і міжнародних клієнтів?

Впродовж усієї історії існування 
нашої фірми пропорції залишають-
ся майже однаковими. Приблизно 
80% – іноземні компанії, а 20% – при-
ватні іноземні інвестори або великі 
українські компанії.

Вони цікавляться саме ІТ-
проектами чи інвестуванням 
в агросферу тощо?

Цікавляться абсолютно різними на-
прямками. Ми full-service фірма. Хоча 
ми починали виключно як корпора-
тивні юристи, але оскільки вітчизня-
ний юридичний ринок знаходиться 
в постійній турбулентності, наразі ми 
працюємо в переважній більшості ос-
новних практик. Звичайно, IP-прак-
тика завжди займала левову частку – 
майже 30% нашої роботи. 

Які цьогорічні тенденції вплинули 
на ІТ-ринок та на юридичний 
супровід ІТ-проектів?

Я не сказав би, що в цьому році 
у нас щось кардинально змінилося. 
В ІТ-компаніях, як і будь-яких інших, 
виникають проблеми, пов’язані з на-
шими контролюючими органами (на-
приклад, з податковою). Враховуючи, 
який обіг мають ІТ-компанії, а також 
яким чином структурується фінан-
сування цих компаній, вивід капіта-
лу тощо, то вони є серед першочерго-
вих цілей податкових органів. Однак 
це питання постало достатньо давно 
і воно зовсім не прогресує в напрям-
ку поліпшення. Всі законодавчі змі-
ни, які вносилися впродовж останніх 
2-х років, мали створювати механізми 
для захисту бізнесу від необґрунтова-
них претензій з боку контролюючих 
органів. Проте на практиці, на жаль, 

більшість таких змін не працює. Тому 
потреби бізнесу і тенденції залиша-
ються такими ж, як і раніше. 

Наскільки висока конкуренція 
серед юридичних фірм, що 
обслуговують ІТ-проекти?

Справжня конкуренція не дуже 
висока. На юридичному ринку Укра-
їни не так багато фірм, які дійсно на 
цьому розуміються. Тобто не просто 
відкривають у себе таку практику, 
а насправді мають експертизу в цій 
галузі. Я можу назвати не більше ніж 
5 фірм, які надають якісні послуги 
в таких специфічних сферах як блок-
чейн, криптовалюта, каскадне про-
грамування. Решта компаній, як пра-
вило, чомусь дуже часто змішують 

У США ТА ЄС ЗАРАЗ НІХТО НАВІТЬ 
КРОКУ НЕ ЗРОБИТЬ БЕЗ ЮРИСТА
Які найбільш вразливі точки ІТ-бізнесу? 
Наймати внутрішнього юриста чи зовнішнього 
радника? Якою є конкуренція серед 
юридичних фірм, що надають послуги 
ІТ- компаніям? Про все це розповів партнер 
SDM Partners Сергій Дзіс.

поняття класичного IP та ІТ. Однак 
ці сфери мають на 50% різне регулю-
вання та різну практику. Коли юри-
дичні фірми намагаються надавати 
послуги ІТ-компаніям з перспекти-
вою розвитку своєї IP-практики, то 
у них це не завжди вдало виходить.

Що стосується законодавства, 
в усьому світі ІТ-сфера взагалі 
майже не врегульована 
(блокчейни, криптовалюти). 
Як Ви з цим справляєтеся? 
Ви «креативите» на тому,  
що є, за аналогією права?

Абсолютно! Ми працюємо з тим, 
що є. Основний принцип – дозволе-
но все, що не заборонено. Таким чи-
ном, коли клієнти хочуть реалізувати 
якийсь ІТ-проект, ми дивимося, чи є в 
Україні законні інструменти для реалі-
зації такого проекту. Якщо неможли-
во використати українське законодав-
ство, якщо це матиме певні ризики для 
клієнта, то ми намагаємося перейти 
у площину англійського права. Завдяки 
останнім змінам в нашому корпоратив-
ному законодавстві, ми можемо врегу-
льовувати певні речі, використовуючи 
систему англійського права. В цьому 
нам допомагає специфіка роботи ІТ, 
яка на 90% (якщо не більше) має «хмар-
ний» характер. Це надає юристам дуже 
багато можливостей для застосування 
не лише українського законодавства, 
але й для використання колізійних 
норм прив’язки до інших юрисдикцій. 

Які ризики можуть стати 
критичними/фатальними 
в ІТ-сфері? Чим би Ви не 
рекомендували нехтувати?

Перший ризик – це втрата конт-
ролю над інтелектуальною власністю, 
оскільки ІТ-технології побудовані на 
інтелектуальній власності. ІТ-про-
дукт являє собою структуру об’єктів 
інтелектуальної власності. Якщо еле-
менти цієї структури нічим не захи-
щені, а ви не маєте на них достатніх 
прав, то такий ІТ-продукт дуже часто 
нічого не вартий. Проте чомусь біль-
шість власників ІТ-компаній вважа-
ють, що якщо вони щось створили, 
то ніхто не зможе це повторити. Все 
можна повторити, особливо, якщо це 
вже хтось зробив вперше. Окрім того, 
не варто виключати комерційне шпи-
гунство або ситуації, коли ваші кон-
куренти або навіть працівники ба-

нально крадуть ідею чи процеси. 
Зазвичай про захист інтелектуальної 
власності згадують тоді, коли пробле-
ми вже виникли. 

Друге питання – це налагоджен-
ня коректної структури фінансуван-
ня бізнесу, виведення капіталу тощо. 
Всі хочуть сплачувати менше подат-
ків та активно користуються перева-
гами оподаткування ФОПів. Ці схе-
ми законні, але з позиції практики 
достатньо небезпечні. Адже подат-
кова під час перевірки, насамперед, 
звертає увагу на ФОПів, не визнає 
пов’язані з ними витрати, внаслідок 
чого виникає безліч проблем. Тому 
правильне юридичне структуруван-
ня фінансових потоків (зокрема, ви-
ведення капіталу) – це важливий 
момент, на який потрібно звертати 
увагу, але цим зазвичай нехтують. Іс-
нує чимало варіантів побудови фі-
нансової структури, які успішно 

проходять податкові перевірки, під-
тверджені судами всіх рівнів, вклю-
чаючи ВС. Звісно, вони дорожчі, але 
безпечні для бізнесу, з ними не вини-
кає проблем, вирішення яких коштує 
набагато більше. 

Чи могли б Ви поділитися своїми 
найцікавішими кейсами?

В одному з регіонів ми створили 
мережу пунктів обміну криптовалют, 
куди можна було прийти зі смартфо-
ном та обміняти реальні гроші на 
криптовалюти, а також нав паки. На 
жаль, ця мережа припинила своє іс-
нування, тому що це виявилося еко-
номічно невигідно. Однак з юри-
дичної позиції все це було зроб лено 
дуже добре і креативно. 

Чимало керівників ІТ-компаній 
(особливо коли це стартап) 
вважають, що юрист їм не потрібен, 
що вони з усім впораються 
самостійно. На Вашу думку, 
потрібно шукати юриста у штат чи 
краще залучати його на аутсорс? 

По-перше, юрист потрібен всім. 
Я думаю, наше суспільство скоро до 
цього прийде. В США та ЄС ніхто на-
віть кроку не зробить без юриста. Це 
нормально! Звичайній людині не по-
трібно знати всі закони. Тому юрист 
потрібен так само, як і компанії по-
трібен бухгалтер, HR та ін. Це нор-
мально, це культура ведення бізнесу. 
Чи потрібний ІТ-компаніям внутріш-
ній юрист? Я впевнений, що не потріб-
ний. Не лише через те, що внутрішній 
юрист не може бути настільки ефек-
тивним, як зовнішня юридична фірма, 
але й тому що це фінансово невигідно. 
Простіше мати зовнішнього радника, 
який допоможе ІТ-компанії налаго-
дити всі процеси на початку діяльно-
сті, час від часу відстежуватиме, щоб 
всі процеси йшли правильно, а також 
вирішуватиме форс-мажорні ситуації. 
Це оптимальний варіант. Лише великі 
технологічні компанії в Україні мають 

внутрішніх юристів з порівняно прий-
нятною вигодою для себе.

Як Ви бачите розвиток Вашої 
практики найближчим часом?

Зважаючи на те, як розвиваєть-
ся ринок юридичних послуг, ми хоче-
мо провести певну сегментацію нашої 
роботи. В багатьох юридичних фірмах 
нормальною є ситуація, коли юрист 
займається інтелектуальною власні-
стю, питаннями оподаткування тощо. 
Ми вважаємо, що це виснажує юрис-
тів. Дійсно, юрист буде орієнтувати-
ся в багатьох галузях юриспруденції, 
але не настільки глибоко, як потріб-
но. Тобто найбільш ефективно можна 
працювати лише обравши свою спеці-
алізацію, не бігаючи від однієї практи-
ки до іншої. Тому наразі ми працюємо 
над сегментуванням клієнтської бази, 
а також над сталим розподілом ресур-
сів всередині команди. 

Розмову вела  
Дарина Сидоренко, 

журналіст «Юридичної Газети»

БІЛЬШІСТЬ ВЛАСНИКІВ ІТ-
КОМПАНІЙ ВВАЖАЮТЬ, ЩО ЯКЩО 
ВОНИ ЩОСЬ СТВОРИЛИ, ТО НІХТО 
НЕ МОЖЕ ЦЕ ПОВТОРИТИ
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Анно, останній рік був 
насичений різними подіями, 
в тому числі політичними. 
Як це вплинуло на 
інвестиційний клімат? Чи 
відчуваєте Ви якісь зміни?

На це питання вам ніхто не зможе чіт-
ко відповісти. Більшість проектів перебу-
вають у режимі очікування, адже інвес-
тори хочуть розуміти, яким шляхом буде 
рухатися країна в майбутньому. Якщо 
країна розвиватиметься, то інвестори бу-
дуть зацікавлені. До того ж, спілкуючись 
з інвестиційними банкірами та ставля-
чи їм такі ж запитання, я отримую від-
повідь, що іноземні інвестори лише че-
кають нагоди для виходу на український 
ринок. Адже кількість варіантів, напрям-
ків, індустрій, куди можна інвестува-
ти, просто шалена. Тому я думаю, що це 
лише питання часу. 

Які питання найбільше 
турбують Ваших клієнтів?

Клієнт завжди хоче бути впевненим 
у майбутньому. Тому коли ми починаємо 
розмову з клієнтом, ми розуміємо, що він 
хоче мати правильну структуру бізнесу, 
його діяльність має не порушувати нор-
ми чинного законодавства (українського 
та інших країн). Якщо це проект M&A, то 
клієнт хоче отримати від юристів повну 
підтримку, щоб всі його транзакції здійс-
нювалися відповідно до норм законодав-
ства. Звичайно, клієнт хоче мати впев-
неність, що його бізнес і його інвестиції 
в Україну будуть захищені.

Поділіться найцікавішими 
кейсами, які були у Вас 
останнім часом.

Найцікавішим і водночас одним з най-
більших кейсів був супровід клієнта щодо 
придбання компанії «Чумак». Було ціка-
во, тому що робота над цим кейсом три-
вала довго, потрібно було докласти чима-
ло зусиль, щоб всі сторони залишилися 
задоволеними. Незважаючи на усілякі пе-

Анна Зоря,
партнер  
АО Arzinger

5-MINUTES INTERVIEW

«КОНСАЛТИНГ – ЦЕ Я,  
ЦЕ МІЙ ОКЕАН»
репони, з якими довелося зіштовхнутися, 
результат задовольнив обидві сторони, 
транзакція була успішно завершена. 

Чи змінюється позиціонуван-
ня компанії на ринку 
останнім часом. Чи можете 
Ви в цьому допомогти 
компанії як партнер? 

Партнер – це обличчя компанії. До 
того ж юридичний бізнес, як і будь-який 
інший сервісний бізнес, насамперед, він 
про людей. Тому важливим є питання про 
те, ким ти є насправді. Партнер має бути 
особистістю, він повинен мати бездоганну 
репутацію і таким чином впливати на ре-
путацію компанії. Партнер має розділяти 
цінності компанії та бути з нею на одній 
хвилі. Якщо партнер буде сильною осо-
бистістю, хорошим юристом, організато-
ром і просто харизматичною людиною, то 
компанія від цього лише виграє. 

Як змінилися стандарти 
юридичної професії за час 
Вашої діяльності?  

В моїй ситуації – ніяк. Ми намагалися 
відповідати високим стандартам та про-
довжуємо це робити. Загалом, стандарти 
мають бути високими. Якщо компанія їх 
не досягає або йде на якісь поступки та 
не дотримується стандартів, то від цьо-
го страждає бізнес. Тому відповідаючи на 
ваше запитання, можу сказати, що стан-
дарти як були, так і залишаються на най-
вищому рівні.

Високі стандарти – це 
що? Які основні цінності 
повинен мати юрист, щоб 
колеги його поважали та 
вважали, що у нього дуже 
високі стандарти?

Репутація – це наше все. Не важливо, 
який рівень ти займаєш, ти партнер чи 
джуніор, якщо твоя репутація постраж-
дала, то це заважатиме тобі до кінця юри-
дичної кар’єри. Юрист повинен ставити 

перед собою мету та йти до неї так, щоб 
це не суперечило його принципам і не 
шкодило його репутації. Стандарти – це 
норми, встановлені суспільством, про-
фесією, людиною особисто, його роди-
ною. Тому в усіх людей різне розуміння 
високих стандартів. На мою думку, для 
того щоб стати успішним, юристу по-
трібно бути не лише хорошою людиною, 
але й знати, чому він прийшов у профе-
сію, чого він хоче в ній досягнути. 

Окрім того, важливим є рівень знань 
юриста. Однак трапляється чимало ситу-
ацій, коли юрист добре знає матеріал, але 
він абсолютно неконтактний, з ним важ-
ко працювати як колегам, так і клієнтам. 
Є такий вислів «горе от ума» – це стає ве-
ликою проблемою для людини в будь-якій 
професії. Юрист повинен добре ставитися 
до людей, співчувати їм, адже кожен клі-
єнт хоче, щоб його проблему вирішувала 
людина, яка насправді прагне допомогти, 
а не робить свою роботу лише для того, 
щоб її зробити. Мені здається, що ці взає-
мовідносини (професійні та особисті) до-
повнюють одне одного. Вони створюють 
сильний образ юриста, що дозволяє йому 
стати успішним на ринку.

Наразі багато юристів 
подають свою кандидатуру 
і проходять конкурс на 
державну службу. Чи не 
замислювалися Ви про такий 
розвиток своєї кар’єри?

Ні, тому що я органічно почуваюся 
там, де я є. Колись давно, на початку своєї 
кар’єри, я працювала інхаусом. Багатьом 
подобається робота інхауса, вони отри-
мують велике задоволення, працюючи 
в одній фірмі над одним проектом. Од-
нак у моїй історії моя робота, моя кар’є-
ра і все, що відбувається в консалтингу – 
це я, це мій океан. Мені тут подобається 
плавати, я люблю працювати в консал-
тингу та з бізнесом. Мене влаштовує те, 
що я отримую, а також те, чим я можу 
ділитися з людьми. Багато моїх знайо-
мих пішли на державні посади. Вважаю, 
що це велике досягнення, якщо люди-

на хоче бути на державній службі, а тим 
паче, якщо може щось там зробити. Я по-
важаю такий вибір, таких людей, але себе 
я там не бачу. Мабуть, я змогла б там пра-
цювати, але я не дала б тих результатів, 
яких очікує держава. 

Які глобальні цілі є у Вашому 
to do list на цей рік?

Хочу мати класну практику, клас-
ну команду, працювати у цікавих про-
ектах. Адже коли ти працюєш у цікавих 
проектах, бажано складних, вони дають 
тобі поштовх для розвитку. Якщо, навпа-
ки, займаєшся стандартними буденними 
проектами, які не вимагають мозково-
го штурму, то немає стрімкого розвитку 
в знаннях або це відбувається дуже по-
вільно. Я хочу працювати у великих про-
ектах, мені це цікаво, я хочу це робити 
разом з командою, яка в мене є. Це люди, 
які абсолютно розуміються на матеріа-
лі, хочуть рухатися вперед і дивляться 
зі мною в одному напрямку. Тільки така 
синергія може породжувати хороші ре-
зультати як для тебе, так і для клієнта.

Що Вас найбільше надихає? 
Мене надихають багато цікавих ре-

чей. Наприклад, мої хобі (зокрема, гра 
в теніс). Мене надихають близькі люди, 
спілкування з цікавими особистостями, 
заняття спортом. Мене надихає моя ро-
дина. Багато-багато гілок життя дають 
поштовх для позитивних емоцій. Люди-
на взагалі повинна мислити позитивно, 
хоча негатив, на жаль, також трапляєть-
ся, адже це життя. Однак для себе я на-
магаюся вибудовувати життєвий цикл 
таким чином, щоб він був сповнений по-
зитивними діями та емоціями. Загалом, 
я впевнена, що все залежить від нас са-
мих. Я не вірю в те, що люди мають по-
кладатися повністю на когось (на іншу 
людину, на державу). Все йде від тебе. Це 
моя стратегія.

Розмову вела  
Дарина Сидоренко, журналіст

«Юридичної Газети»
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Приємно відзначити, що ос-
таннім часом все більше зро-
стає інтерес компаній до та-

кого елементу успішного бізнесу як 
комплаєнс- контроль. У цьому ми змог-
ли пересвідчитися на власному досві-
ді, адже заходи, присвячені різним на-
прямкам комплаєнсу, які проводяться 
на платформі Європейської Бізнес Асо-
ціації, мають чималий попит. Це свід-
чить про еволюцію правової свідомості 
кожного з нас, оскільки дотримуватися 
законів повинні всі компанії, незалеж-
но від розміру бізнесу. 

 Порушення законів, правил і ко-
дексів поведінки створюють фінан-
сові, організаційні та репутаційні 
ризики, що можуть негативно позна-
читися на позиціях суб’єкта на ринку. 
Традиційно вважається, що компла-
єнс-функція є «другою лінією захи-
сту», але останнім часом відповідні 
обов’язки змістилися з площини ри-
зик-менеджменту в бік оперативно-
го управління. Зокрема, це пов’яза-
но з викликами сьогодення, з якими 
тією чи іншою мірою зіштовхуються 
представники бізнесу.

Мінливість правового поля. Не-
достатньо просто відстежувати змі-

ни в законодавстві, оскільки деякі 
з них матимуть безпосередній нега-
тивний ефект на цілу індустрію. Ви-
правлення помилок, як правило, ви-
магає багато часу. В цьому контексті 
стають у нагоді бізнес-асоціації, які 
ще на етапі підготовки змін до зако-
нодавства є містком між бізнесом та 
владою, через який ретранслюєть-
ся оцінка нововведень, а також при-
пущення щодо можливих наслідків 
для сторін, які потраплять під «сві-
же» регулювання. 

Розвиток технологій. Звичайно, 
ми не говоримо про те, що комплаєнс- 
офіцери повинні стати фахівцями 
з технологій. Проте вони мають пере-
конатися, що система корпоративного 
управління зможе забезпечити належ-
ний захист персональних даних, а та-
кож впоратися з різноманітними ри-
зиками (наприклад, з кібератаками). 
Правильна інтеграція технологічних 
рішень сприятиме пришвидшенню пе-
ревірки контрагентів, а також дозво-
лить автоматизувати процес виявлен-
ня «небажаних» відхилень від бажаної 
політики.

Що важливо? Дивитися на контроль 
не з позиції додаткової бюрократії та 
заходів, що вчиняються для вирішен-
ня проблеми, яка вже виникла, а як на 
превентивний механізм, який збереже 
не тільки кошти, але й нерви в майбут-
ньому. 

Пропоную розглянути три складо-
ві побудови внутрішньої комплаєнс- 
системи в організації: 

1. Знай свого клієнта. Тут маєть-
ся на увазі не due diligence контраген-
тів, а знання зсередини своєї організа-
ції та нюансів її функціонування. До 
речі, це ще один із сучасних викликів 
для комплаєнс-офіцерів, функціонал 
яких виходить далеко за межі розумін-
ня виключно правового поля, що регу-
лює діяльність гравця ринку. 

2. Структура та методологія ро-
боти з комплаєнс-ризиками мають 
значення. Запроваджуйте «живі» 
процедури, які враховуватимуть 

особливості бізнес-процесів та ди-
наміку нововведень. Структура до-
помагає визначитися з ландшафтом 
ризиків та зробити їх категориза-
цію. Наприклад, чинники, які вар-
то брати до уваги, оцінюючи ступінь 
ризику взаємодії з третьою сторо-
ною: вартість контракту; юрисдик-
ція, в якій знаходиться потенцій-
ний підрядник, та індустрія, яку він 
представляє; чи буде він взаємодіяти 
з державними службовцями та яким 
чином цей провайдер з’явився «на 
горизонті» (чи немає конфлікту інте-
ресів з ініціатором взаємодії).

3. Існування процедур не гаран-
тує їх дотримання. Практика пока-
зує, що наскільки б деталізованими 
не були комплаєнс-політики, багато 
чого залежить саме від людей. Спів-
робітники обмежені в часі. Ваші ко-
леги – не виняток. Вони не готові 
читати керівництва на десятки сто-
рінок (хоча, звичайно, ви можете такі 
мати). Тому доносити інформацію 
потрібно просто й лаконічно, акцен-
туючи увагу на алгоритмі обов’язко-
вих дій та можливих наслідках. Тому 
питання регулярних апдейтів і тре-
нінгів є першочерговим завданням 
для комплаєнс-команди. Важливим 
є інформування колег не лише про 
успіхи, але й про неприємні випадки, 
які призводили як до репутаційних, 
так і до фінансових втрат, включаю-
чи пул заходів, що застосовувалися 
до людей, які були причетні до таких 
подій. Питання корпоративної куль-
тури (етики) нерозривно пов’яза-
не з комплаєнсом. Докладати зусиль 
для її побудови є завданням усього 
колективу. 

Насправді, відповідаючи на пи-
тання про те, що таке комплаєнс- 
функція (поставлений діагноз 
чи боротьба з наслідками), мож-
на стверджувати, що це і те, й інше. 
Саме комплексний підхід суттєво 
знижує ризик виникнення кризових 
ситуацій та кількості часу, витраче-
ного на відновлення status quo. 

КОМПЛАЄНС ФУНКЦІЯ – ВЧАСНО ПОСТАВЛЕНИЙ 
ДІАГНОЗ ЧИ БОРОТЬБА З НАСЛІДКАМИ?

Ярослава Савастєєва, 
керівник контрольно-правового 
департаменту Європейської Бізнес Асоціації Протягом останніх 5 років в Укра-

їні відбувається формування та 
розвиток антикорупційної інф-

раструктури, тобто системи держав-
них органів, завдання і функції яких 
охоплюють формування та реалізацію 
державної антикорупційної політики, 
виявлення, розшук та управління акти-
вами, одержаними від корупційних чи 
інших злочинів, оперативно-розшуко-
ву діяльність, досудове розслідування 
та розкриття, процесуальне керівниц-
тво та підтримку державного обвину-
вачення, а також судочинство щодо ко-
рупційних злочинів. 

Традиційно до цієї інфраструктури 
належить Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції (НАЗК), 
Національне агентство України з пи-
тань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами (Агентство з розшуку та 
менеджменту активів, АРМА), одер-
жаними від корупційних та інших зло-
чинів, Національне антикорупційне 
бюро України (НАБУ), Спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру (НАБУ) 
та Вищий антикорупційний суд (ВАС). 

В Парламенті було зареєстровано де-
кілька законопроектів, і на момент під-
готовки статті жодних змін не було ух-
валено, тож можливо після публікації 
ситуація  зміниться. Ці законопроек-
ти стосуються боротьби з корупцією 
та подальшого розвитку антикорупцій-

ної інфраструктури. Щонайменше 8 за-
конопроектів покликані вплинути на 
роботу антикорупційної системи. Всі 
вони є законодавчою ініціативою Пре-
зидента й визначені ним як невідклад-
ні. Насамперед, варто звернути увагу на 
законопроекти, які видозмінюють/пе-
резапускають/оновлюють/ інституції.

Законопроект №1025 про вне-
сення зміни до Закону України 
«Про Вищий антикорупційний 
суд» (щодо початку роботи суду)

05.09.2019 р. розпочав свою роботу 
Вищий антикорупційний суд. Відпо-
відно до чинного закону, до 38 суддів 
повинні перейти понад 3,5 тис. «ко-
рупційних справ», які роками перебу-

вають у судах першої та апеляційної 
інстанцій за усіма 23 статтями Кри-
мінального кодексу України (ККУ), 
а тепер належать до підсудності ВАС. 
Ключовими викликами нинішньої си-
туації є те, що строки давності притяг-
нення до відповідальності у цих ти-

сячах справ спливають найближчим 
часом, а таке надмірне навантажен-
ня просто позбавить суд можливості 
ефективно працювати протягом три-
валого часу.

Законопроект Президента пропо-
нує для розв’язання цієї проблеми 
просте рішення через зміни до прикін-
цевих і перехідних положень ЗУ «Про 
Вищий антикорупційний суд»:

 всі 23 статті ККУ залишаються 
у підсудності ВАС, але суд працювати-
ме лише з тими кримінальними про-
вадженнями, які були внесені до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 
(ЄРДР) з 05.09.2019 р.;

 кримінальні провадження, зареє-
стровані до дня початку роботи ВАС, 
належать до підсудності ВАС, лише 
якщо досудове розслідування здій-
снювалося НАБУ та САП;

 всі клопотання і скарги 
з 05.09.2019 р. надходять до слідчих 
суддів ВАС, старі також передаються, 
якщо не були розглянуті;

 справи, в яких станом на 
05.09.2019 р. судовий розгляд не був 
закінчений, передаються до ВАС, 
лише якщо досудове розслідування 
здійснювалося НАБУ та САП.

На нашу думку, варто якнайшвид-
ше прийняти законопроект у запропо-
нованому вигляді, адже ВАС вже роз-
почав свою роботу.

Ще однією болючою точкою анти-
корупційної інфраструктури є НАЗК. 
Про політичну заангажованість інсти-
туції та потребу її перезавантажен-

ня хіба горобці й синиці не цвірінька-
ли. Щодо цього питання за поданням 
Президента пропонується два невід-
кладних законопроекти: №1029 про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо забезпечення 
ефективності інституційного механіз-

ПРОЕКТ КАПРЕМОНТУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
БУДІВЛІ ВІД ПРЕЗИДЕНТА: ЧИ Є РИЗИКИ?

Андрій БОРОВИК, 
виконавчий директор Трансперенсі 
Інтернешнл Україна

Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ,
голова правління Трансперенсі  
Інтернешнл Україна

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ НАЗК  
ОЧЕВИДНО НЕ ВИПРАВДАЛА СЕБЕ 
В УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ
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му запобігання корупції та №1010 про 
внесення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо викрива-
чів корупції.

Законопроект №1029 про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
забезпечення ефективності ін-
ституційного механізму запобі-
гання корупції

Згадуючи про основні проблеми 
у функціонуванні НАЗК, по-перше, 
варто звернути увагу на те, що колегі-
альність органу очевидно не виправда-
ла себе в українських умовах. По-дру-
ге, значна частина членів НАЗК не 
мали необхідного антикорупційного 
та управлінського досвіду відповідно-
го рівня. По-третє, повноцінна перевір-
ка е-декларацій з доступом до всіх не-
обхідних реєстрів так і не запрацювала. 
(до процедури перевірки декларацій та 
кола їх суб’єктів також були питання).

Основні зміни, які пропонує зако-
нопроект:

 нарешті скасовується колегіальне 
управління НАЗК – існуватиме голова 
агентства, який нестиме персональну 
відповідальність за результати діяль-
ності інституції, якого призначатиме 
уряд за новою процедурою на 4 роки 
без права переобрання;

 впроваджується автоматизова-
ний доступ НАЗК до низки державних 
реєстрів; 

 закріплюється право НАЗК отри-
мувати пояснення від громадян, гро-
мадських організацій, суб’єктів го-
сподарювання, чого наразі бракує при 
верифікації е-декларацій;

 НАЗК створить спеціальний поря-
док подання е-декларацій, зокрема, для 
службовців Служби безпеки та Служби 
зовнішньої розвідки (цей спецпорядок 
не поширюватиметься на посади, при-
значення та звільнення щодо яких від-
крито здійснює Президент);

 збільшиться строк давності щодо 
накладення адмінстягнення за коруп-
цію – з 3-х місяців до 2-х років;

 кожні 2 роки троє осіб, делегова-
ні міжнародними організаціями та ви-
значені урядом, проводитимуть зов-
нішній аудит НАЗК; висновок про 
неефективність діяльності НАЗК буде 
підставою для дострокового припи-
нення повноважень голови.

Загалом, ми позитивно оцінюємо за-
пропоновані зміни, але є кілька момен-

тів, які викликають сумніви щодо сво-
єї доцільності. По-перше, зменшення 
вдвічі розміру щорічного фінансуван-
ня політичних партій та підвищення 
мінімального бар’єра щодо кількості 
голосів виборців для нього з 2% до 5% 
є надзвичайно небезпечною, частко-
во антидемократичною і потенційно 
корупціогенною ініціативою. Це сут-
тєво вплине та навіть загальмує по-
дальшу розбудову здорового полі-
тичного ландшафту країни, звузивши 
можливості державного фінансуван-
ня тільки до партій, що представлені 
в Парламенті. Зазначена законодавча 
ініціатива суперечить передвиборни-
ми обіцянками Президента. 

По-друге, незалежних членів нагля-
дових рад звільняють від врегулювання 
конфлікту інтересів щодо корпоратив-
них прав, як і непостійних депутатів 
місцевих рад. Це потенційно коруп-
ціогенна ініціатива. Окрім того, існує 
ризик самочинного оголошення себе 
незалежним членом. По-третє, не вре-
гульований ризик умисного ухилення 
від загального е-декларування служ-
бовцями Служби безпеки України та 
Служби зовнішньої розвідки (зокрема, 
через безпідставне накладення грифу 
таємності на акти про призначення та 
звільнення щодо окремих посад). 

Законопроект №1010 про вне-
сення змін до Закону України 
«Про запобігання корупції» щодо 
викривачів корупції

Наразі зростає роль НАЗК та упов-
новажених підрозділів/осіб з питань 
запобігання й виявлення корупції 
у сфері захисту викривачів. На нашу 
думку, важливими та позитивними 
змінами є такі: 

 право викривача (крім співучас-
ника та за відсутності угоди зі слід-
ством) на винагороду в межах 10% від 
предмета злочину (понад 5000 про-
житкових мінімумів для працездат-
них осіб) чи збитків державі, але не 
більше ніж 3000 мінімальних зарплат, 
якщо повідомлена інформація сприя-
ла доказуванню злочину і не була відо-
ма правоохоронним органам; 

 заборона дискримінації та ство-
рення перешкод викривачу і його 
близьким особам у подальшому житті;

 заборонені негативні заходи впли-
ву на викривача включатимуть фор-
мально правомірні, але вибіркові рі-
шення/дії роботодавця, що раніше не 

застосовувалися до інших працівників 
або викривача;

 повідомлення викривача не може 
бути розцінене як порушення недо-
торканності приватного життя, до-
говірних умов конфіденційності, ко-
мерційної та банківської таємниці, 
особистих немайнових прав, службо-
вих та інших обов’язків.

Однак варто підкреслити, що про-
ект закону залишає поточну «вузьку» 
дефініцію антикорупційного викрива-
ча: «Викривач – фізична особа, яка за 
наявності переконання, що інформація 
є достовірною, повідомила про можли-
ві факти корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень, інших по-
рушень цього Закону [«Про запобіган-
ня корупції»] іншою особою». Такий 
підхід наперед зменшує ефективність 
дії механізму, не відповідає Директиві 
ЄС щодо захисту викривачів інформа-
ції та провідному міжнародному досві-
ду, а тому потребує зміни.

Також чимало законопроектів спря-
мовані на посилення інституційної 
спроможності антикорупційного пра-
восуддя. Серед них найважливішими 
є законопроекти №1031 та №1009.

Законопроект №1031 щодо ци-
вільної конфіскації корупційних 
активів високопосадовців та від-
новлення кримінальної відпові-
дальності за незаконне збагачення

Цей законопроект є набагато де-
тальнішим, ніж попередньо поданий 
Президентом варіант. Зокрема, в ньо-
му впроваджується трактування не-
законного збагачення саме як різни-
ці у вартості між набутими активами 
та законними доходами, що відповідає 
підходам, які раніше послідовно пропо-
нувала Трансперенсі Інтернешнл Укра-
їна. Для криміналізації діяння різниця 
повинна становити більше ніж 15 тис. 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (станом на 01.01.2019 р. – 14 
407 500 грн). Така редакція, з одного 
боку, зменшує кількість потенційних 
справ про незаконне збагачення, а з ін-
шого боку, забезпечує фокус органів 
правопорядку на найбільших за розмі-
ром зловживаннях, що є виправданим 
з позиції публічного інтересу. До акти-
вів у розмірі понад 500 розмірів про-
житкових мінімумів для працездат-
них осіб (станом на 01.01.2019 р. – 960 
500 грн) пропонується застосовувати 
цивільну конфіскацію.

Інститут цивільної конфіскації на-
справді може стати ефективним інстру-
ментом стягнення у дохід держави не-
законно набутого публічними особами 
майна, оскільки не потребуватиме до-
ведення вини у кримінальному процесі 
та матиме більш стислі строки реаліза-
ції. Окрім того, він дозволить частково 
вирішити проблеми закриття 65 кри-
мінальних справ у зв’язку з визнанням 
неконституційним попередніх законо-
давчих норм щодо відповідальності за 
незаконне збагачення. Водночас зали-
шається незрозумілим, які є запобіжни-
ки від можливого необґрунтованого та 
нелегітимного порушення права влас-
ності? Які гарантії «мирного» володіння 
майном і дотримання належної право-
вої процедури? Як суб’єкт законодавчої 
ініціативи та законодавець планують за-
безпечити захист права власності? Чи 
не стане врешті-решт інструмент ци-
вільної конфіскації корупційних активів 
новим засобом рейдерства та розправи 
з політичними опонентами? Всі ці пи-
тання потребують зрозумілої відповіді 
ще до прийняття законопроекту.

Законопроект №1009 щодо 
вдосконалення окремих поло-
жень кримінального процесуаль-
ного законодавства

Законопроект пропонує низку змін, 
на підтримку яких неодноразово ви-
словлювалися експерти, громадськість 
(у тому числі Трансперенсі Інтернеш-
нл Україна) та міжнародні партнери 
України:

 надання НАБУ та Державному 
бюро розслідувань права самостійно 
здійснювати зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних мереж 
у межах проведення негласних слідчих 
та розшукових дій («прослуховування»). 

 скасування змін до Кримінально-
го процесуального кодексу України, 
внесених у зв’язку з прийняттям так 
званої «поправки Лозового» 2017 р. 

Окрім того, варто зазначити, що іс-
нує чимало надважливих питань, без 
вирішення яких система антикоруп-
ційних органів не запрацює як єди-
не ціле, а отже, не дасть очікуваних 
результатів. Ці питання наразі зали-
шилися поза увагою Президента. На-
приклад, законопроекти майже не тор-
каються роботи АРМА, тоді як для 
ефективної роботи органу потрібні 
численні зміни до закону. Окрім того, 
хоча і був внесений законопроект, що 
передбачає реформування прокурату-
ри (ми не аналізували його у цій стат-
ті), абсолютно не розглядається питан-
ня Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури. Однак потреба у надан-
ні більшої незалежності прокурорам 
САП та додаткових інструментів для 
їхньої роботи давно є нагальною про-
блемою, що потребує невідкладного 
вирішення. 

Насамкінець, багатостраждальна 
і сумнозвісна адвокатура. Як кожен 
жарт має частку серйозного, так і в 
жартівливому запитанні про те, якщо 
є антикорупційні детективи, антико-
рупційні прокурори та антикорупцій-

ні судді, то коли ж нарешті адвокати 
стануть антикорупційними. Насправ-
ді, це запитання не риторичне. Зви-
чайно, можна лише схвалювати вилу-
чення з Конституції України норм про 
так звану «адвокатську монополію». 
Однак цей крок вирішує лише точко-
ву, хоча і важливу проблему, яку спри-
чиняли згадані конституційні норми – 
колапс державних органів та органів 
місцевого самоврядування внаслідок 
паралічу їх юридичних служб у части-
ні представництва держави та місце-
вих громад у суді. Він жодним чином 
не вирішує проблеми адвокатури, яка 
за свідченнями незалежної аналітики, 
перебуває у глибокій кризі.

Повертаючись до нашої вузької 
теми державної антикорупційної по-
літики, слід наголосити, що як і систе-
ма правосуддя загалом, так і спеціа-
лізована система антикорупційного 
правосуддя не може якісно функціо-
нувати без незалежного, високопро-
фесійного і доброчесного адвоката. 
Безпечне існування такого адвоката 
неможливе без повного перезаванта-
ження адвокатури. Нинішня ситуація 
з фактичним «закріпаченням» адвока-
тів органами адвокатського самовря-
дування, а також з тим, що саме ок-
ремі адвокати та їх об’єднання часто 
можуть бути співучасниками коруп-
ційних діянь або інструментом підку-
пу в системі правосуддя, вимагає від 
Президента і Парламенту повернути-
ся до питання реформи адвокатури та 
прийняття нового закону.
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Володимире, що за останній рік 
змінилося у практиці кримінального 
права? Які існують тренди? З чим 
Вам доводиться працювати? 

Сьогодні єдиним трендом, який зали-
шається і який я можу визначити, є за-
гальна боротьба з корупцією. Як прави-
ло, це політичне кредо будь-якої влади. 
Однак нова влада в цьому аспекті ще не 
встигла себе проявити. Тож зарано гово-
рити про те, чого нам очікувати, які від-
будуться зміни тощо. Проте я впевнений, 
що зміни будуть внесені до КПК (можли-
во, вони зачеплять закон про адвокату-
ру). Водночас тенденція залишається та-
кою, що заради позитивної статистики 
правоохоронці продовжуватимуть роз-
кривати псевдозлочини, тобто коли вони 
самі їх провокують або підкидають чи 
створюють «докази», в тому числі заради 
комерційної наживи. Тож у юристів буде 
багато справ, пов’язаних з корупцією та 
навколо «економічних» злочинів. 

Як за останні кілька років 
змінилися підходи в роботі 
правоохоронних органів?

Точно можу сказати, що дуже зни-
зився професійний рівень. Можливо, це 

пов’язано з реформами та великим відто-
ком професійних кадрів у бізнесові галу-
зі, приватні охоронні структури, адвока-
туру тощо. Відбулося майже те саме, що 
відбувалося під час розпаду СРСР, коли 
підготовлені професіонали масово пере-
ходили до приватних структур.

В чому причина? Здається, рівень 
зарплат суттєво підтягнули…

Вірогідно, створюються умови, за 
яких неможливо нормально працюва-
ти. Також є той чинник, коли профе-

сіоналів замінюють активістами, тобто 
тими людьми, які нічого не розуміють 
у тій сфері, яку очолюють. Коли таку 
людину, яка не розуміється ні на прак-
тичних, ні на теоретичних аспектах, 
ставлять керувати професіоналами, 
коли вона розповідає, як їм потрібно 
працювати, то не всі це витримують. 

Однак керівник, насамперед, має 
бути хорошим менеджером, а не про-
фі в тому чи іншому напрямку. Я маю 
на увазі, що навіть якщо ти хороший 
менеджер, ти повинен розуміти осно-

ЗАВДАННЯ АДВОКАТА –  
ПЕРЕКОНАТИ КЛІЄНТА  
У ПРАВИЛЬНОСТІ СВОЄЇ ПОЗИЦІЇ
Адвокати – це люди 
з особливою ментальністю, 
а правоохоронним 
органам дуже не вистачає 
професіоналів. Проте 
в суспільстві адвоката 
часто сприймають не як 
сторону процесу, а скоріше 
як радника «мафії». Своїм 
баченням ролі адвокатури 
та професійними секретами 
поділився керуючий партнер 
адвокатського об’єднання 
«Клочков та партнери», 
адвокат Володимир Клочков
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ви та специфіку роботи тієї чи іншої 
структури. В іншому випадку такий 
керівник має виконувати виключно 
менеджерську роботу, а щодо інших 
питань мають бути профільні заступ-
ники, які розуміються на специфіці. 
Це не взаємовиключні речі. 

Відсутність висококваліфікованих 
кадрів – це сукупність багатьох 
чинників чи лише, припустимо, 
неякісної юридичної освіти?

Звичайно, це сукупність багатьох чин-
ників. Однак я зрозумів, що є пробле-
ми після розмови з одним прокурором, 
з яким ми боролися у процесі щодо по-
вернення майна. Коли ми звернулися до 
нього з позитивним для клієнта рішен-
ням суду, він сказав, що не буде повер-
тати майно. На наше «ми будемо звер-
татися зі скаргами» почули «робіть що 
хочете, я цією роботою вже не дорожу». 
Для мене це була точка відліку. Якщо ра-
ніше адвокати мали можливість хоча 
б якось вплинути на свавілля правоохо-
ронних органів, то наразі маємо повну 
безкарність. 

Часто адвокатів (особливо 
тих, хто представляє клієнтів 
у кримінальному процесі) 
починають хибно ототожнювати 
з їхнім клієнтом. Як з цим 
боротися?

Ця тенденція набула глобальних 
масштабів після 2014 р., коли на проце-
си, пов’язані із судовою владою, право-
охоронною системою та адвокатурою, 
намагалися впливати у позапроцесуаль-
ний спосіб. Це тиск активістів на суди, 
на органи прокуратури, на адвокатуру. 
Через ці маніпуляції, на мою думку, ад-
воката достатньо часто не розглядають 
як процесуальну особу, а навпаки, як 
консельєрі, тобто радника «мафії». 

Однак адвокати певною мірою також 
у цьому винні, оскільки на практиці 
інколи надають клієнтам якщо 
не незаконні, то неетичні поради 
(наприклад, прикинутися хворим). 

Я згоден, що не можна звинува-
чувати лише одну сторону. Дійсно, 
трапляються випадки, коли адвока-
ти зловживають своїми правами. Од-
нак я переконаний, що така тенденція 
з «плєдіками» – можна сказати «креа-
тив» на тиск та маніпуляції, на втручан-
ня в судовий процес тощо. Раніше та-
кого не було. Водночас адвокат завжди 

може обирати, як йому потрібно вчи-
нити, що порадити клієнту. 

Для Вас прохання клієнта – це 
закон? Чи все ж таки є червона 
лінія, яку Ви як адвокат ніколи не 
перетнете?

Дзвіночки з’являються вже тоді, коли 
клієнт вимагає від тебе дій, які не відпові-
дають тому, що вважається правовою до-
помогою. До того ж я не підтримую по-
зицію, коли клієнт вимагає (або коли це 
ініціатива адвоката) поливати брудом 
опонента, особливо публічно. Я вважаю, 
що це неприпустимо. Все, що я можу як 
адвокат, я зроблю в судовому процесі 
в межах своїх повноважень. Як на мене, 
це набагато ефективніше, ніж будь-які 
образливі висловлювання. Якщо я отри-
мую судове рішення, про те, що обшук 
незаконний, із якого дізнаюся, що слід-
чий має повернути майно, то це найгірша 
образа для опонента. Все інше – це про-
яв непрофесіоналізму, особливо хамство. 

Ваші молоді колеги інколи 
з радістю вдаються саме до таких 
методів…

Всі різні, але дійсно є такі. Я хочу 
звернути увагу на те, що юридичний 
ринок дуже маленький, всі ніші зайня-
ті, за клієнтів точиться жорстка бо-
ротьба. Тож хтось обирає такий стиль 
«беспрєдєльщіка», який заради того, 

щоб був заробіток, готовий майже на 
все. При цьому я не вважаю, що люди-
на дурна, вона просто обрала для себе 
такий епатажний шлях. Знаєте, це пра-
цює. Отже, на всяк товар є свій купець.

Якими рисами має бути наділений 
адвокат, щоб бути успішним 
у кримінальній практиці?

Найголовніше – за будь-яких умов 
виконувати свою роботу на бла-
го клієнта. До того ж адвокат – це 
ще й психолог, який має перекона-
ти клієнта. Адже відповідно до ПАЕ, 
якщо твоя правова позиція не збіга-
ється з правовою позицією клієнта 
або вона йому незрозуміла, адвокат 
не має права надавати йому правову 
допомогу. Тому завдання адвоката – 

переконати клієнта, що він обрав 
правильну позицію. Цього можна 
досягти лише одним шляхом – роз-
мовою з клієнтом. Клієнт має розу-
міти, що і навіщо ти робиш. 

Як Ви вибудовуєте довірливі 
відносини та комунікацію 
з клієнтами? Наприклад, 
як викликати довіру в людини, 
яку забрали в СІЗО?

Перше правило – ніколи не дружити 
з клієнтом. Він повинен розуміти, що 
першочергово ви його «лікар». Є ваше 
слово як адвоката і ніяк інакше. Не по-
трібно йти з клієнтом на компроміси, 
адже в будь-якому випадку ви несете 
відповідальність. Клієнт повинен вам 
довіряти, але він має право розуміти, 
чому потрібно робити саме так, а та-
кож які можуть бути наслідки, якщо 
він не долухається. Водночас він не має 
права вказувати, як вам діяти. 

Однак коли людина перебуває в СІЗО 
(а інколи це може бути не один місяць), 
то вона дуже сильно змінюється. Якщо 
перший час клієнт дивиться на тебе 
з надією, що зовсім скоро він залишить 
ці стіни, то з часом людина підпадає під 
вплив «сусідів» і стає іншою. Тому дуже 
важливо підібрати під клієнта адвока-
та певного типу. Достатньо поширеною 
є проблема, коли клієнт втомлюється 
від адвоката. Як правило, потім це при-

зводить до конфлікту. В такому випад-
ку адвоката варто змінити, адже це нор-
мально, коли втомлюєшся від боротьби, 
навіть спільної. Найчастіше так буває 
у політичних справах, до яких залуче-
ний так званий адмінресурс. Це суттєво 
впливає на перебіг провадження, коли 
навмисно намагаються тиснути на суд, 
щоб він обрав запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою та якомога дов-
ше протримати людину в СІЗО. 

Як адвокат, член Ради адвокатів 
міста Києва, як Ви оцінюєте 
перспективу скасування 
монополії? Взагалі монополія – 
це добре чи погано? Чи не були 
приводом до скасування монополії 
проблеми з адвокатським 

ПЕРШЕ ПРАВИЛО – НІКОЛИ НЕ 
ДРУЖИТИ З КЛІЄНТОМ

самоврядуванням та зміни 
в умовах підвищення кваліфікації?

Не існує нічого ідеального. Мотив за-
провадження монополії, на мою дум-
ку, був правильним. Запроваджувати її 
було потрібно, хоча б для того, щоб не 
допускати зловживання юристами сво-
їми правами, щоб за надання неякісної 
правової допомоги можна було притяг-
ти до відповідальності, щоб адвокатура 
могла оцінювати роботу адвокатів, під-
вищувати їхню кваліфікацію тощо. Тоб-
то запровадження монополії дуже спри-
яло саме інтересам клієнтів адвокатів. 
Однак в усьому цьому був один великий 
мінус – після введення монополії лави 
адвокатів поповнили люди, чиїм покли-
канням адвокатура не була. Вони виму-
шені були стати адвокатами проти сво-
єї волі. Маю на увазі тих, хто спокійно 
працював юристом, хто був змушений 
отримати свідоцтво, щоб продовжува-
ти ходити до суду, але у кого не було ад-
вокатського духу. Адвокати – це люди 
з певною ментальністю. Всі інші юристи 
дуже відрізняються від адвокатів, осо-
бливо ті, хто багато років пропрацював 
у правоохоронних органах. На мою дум-
ку, через певну профдеформацію їм по-
трібен карантин (щонайменше 3 роки). 

Ви стверджуєте, що адвокати 
Вашої компанії працюють 24/7. 
Зрозуміло, що це виняткові 
ситуації, але як Ви мотивуєте своїх 
співробітників на таку працю, як 
вберігаєте їх від вигорання?

Перш ніж ми візьмемо людину до нас 
у команду, ми маємо переконатися, що 
у нас з нею є спільні цінності. Для ба-
гатьох атмосфера, яка у нас панує – це 
не лише робота. Ми це дуже цінуємо. 
Спочатку кандидат проходить співбе-
сіду. Якщо на цій стадії його погоджу-
ють, то наступним етапом буде достат-
ньо тривалий випробувальний термін. 
Принаймні за цей час остаточно стає 
зрозумілим, чи підходимо ми один од-
ному. Безперечно, людина має любити 
те, що робить, і бути готовою пожер-
твувати власним часом чи додатковими 
зусиллями, як ми це робимо.

Щодо роботи 24/7, звичайно, це сто-
сується обшуків, на яких можна затри-
матися до 20 годин. Я для себе також 
залишаю цю частину роботи, оскіль-
ки вона допомагає тримати себе в тону-
сі та не дозволяє вигорати. Зазвичай це 
не обшуки у клієнтів, а моє «соціальне» 
навантаження в Раді адвокатів. Тільки 

цим досвідом я ділюся на різних профе-
сійних заходах. Інші професійні секрети 
не хочу розповідати потенційним опо-
нентам, щоб їх не змогли проти мене ви-
користати (сміється – прим. ред.).

Як я не даю колегам вигоряти? Все 
ж таки я маю певний управлінський дос-
від і добре відчуває психологічний стан 
співробітників. Тож коли розумію, що 
людина на межі, то зменшую навантажен-
ня або відправляю на інший фронт робіт.

Які Ви маєте плани щодо розвитку 
практики на наступний рік? 
Які напрямки окреслюєте як 
перспективні?

Плануємо підтримувати та розвива-
ти практику кримінального права, але 
в межах бутиковості. Тобто залишити 
вузьку експертизу. Також будемо роз-
вивати податкову практику в напрямку 
податкового консультування, оскіль-
ки напрямок судового представництва 
у нас достатньо сильний. Окрім того, 
наразі активно вкладаємося у практи-
ку сімейного права та хочемо зосереди-
тися на запобіганні конфлікту, а не на 
його вирішенні. Хоча, мабуть, з еконо-
мічної позиції вигідніше було б роби-
ти навпаки (сміється – прим. ред.). Тож 
будемо рухатися в бік консультування, 
медіації та шлюбних договорів. Я бачу 
в цьому перспективу для розвитку. 

Останнім часом у нас добре розви-
вається вузька спеціалізція у сфері за-
хисту осіб, які перебувають у міжна-
роному розшуку. Зокрема, ми вели 
кілька справ з питань Інтерполу. Цією 
сферою мало хто займається в Україні, 
тож вбачаємо сенс у її розвитку.

Чи звертаються до Вас топові 
компанії за експертизою?

Так, як правило, але це ті 24/7. Без-
перечно, у таких компаній є свої кри-
мінальні адвокати, але вони долуча-
ються вже потім. Окрім того, вони не 
можуть забезпечити супровід, напри-
клад, п’яти обшуків одночасно, які до 
того ж тривають довго. Тобто зазви-
чай вони не здійснюють оперативний 
супровід, тому звертаються до нас. 

Щоб Ви хотіли б побажати колегам 
з юридичного ринку?

Мабуть, це буде єдине побажання – не 
забувати, що адвокати – це поважна про-
фесія, яка має свої цінності та традиції, 
що саме адвокати, незважаючи на неод-
нозначну ситуацію в країні, для багатьох 
можуть бути професійним та етичним 
прикладом. Не варто забувати, що за по-
ведінкою одного, можуть судити про всіх. 

Розмовляв Єгор Желтухін, 
головний редактор «Юридичної Газети»

Володимир Клочков, керуючий партнер адвокатського об’єднання  
«Клочков та партнери»
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Катерино, як Ви 
вважаєте, чому практика 
кримінального права 
(зокрема, WCC) вже кілька 
років поспіль набирає 
обертів? На Вашу думку, як 
надалі розвиватиметься 
практика?

На мою думку, працює класичне 
правило економіки, коли попит ство-
рює пропозицію. Правоохоронні ор-
гани все більше фокусують свою ді-
яльність на сфері бізнесу. Відповідно, 
бізнесу потрібні кваліфіковані радники 
для правильного реагування. Законо-
давчі ініціативи у сфері боротьбі з ко-
рупцією також мають наслідком збіль-
шення обсягу роботи для адвокатів. 

Ще одним чинником можна наз-
вати початок роботи нових інститу-
цій. Наприклад, створення і запуск 
активної діяльності Національно-
го агентства України з питань вияв-
лення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів (АРМА), відкри-
ває для адвокатів новий напрямок 
діяльності щодо консультування 
і супроводу клієнтів у випадку пере-
дачі їхнього майна в управління або 
у разі бажання клієнтів стати таки-
ми управителями. 

Щодо White Collar Crime практи-
ки, як показує наш досвід, міжнарод-
ні компанії (як їхні головні офіси, так 
і офіси в Україні) надають перевагу 
співпраці у цих питаннях з великими 
юридичними компаніями. Причина 
достатньо проста – міжнародні компа-
нії очікують міжнародних стандартів 
надання послуг. Вони обирають того, 
хто говоритиме з ними однією мовою. 

Ми очікуємо, що попит на послу-
ги практики й надалі буде високим. 
Водночас розвиватимуться напрям-
ки, пов’язані з внутрішніми розсліду-
ваннями та антикорупційним комп-
лаєнсом. 

Катерина  
Гупало,
партнер АО Arzinger

5-MINUTES INTERVIEW
«У КРИМІНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 
ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОЮ Є ДОВІРА 
МІЖ КЛІЄНТОМ ТА АДВОКАТОМ»
Наразі чимало юридичних 
фірм відкривають або 
посилюють кримінальну 
практику. Чи відчуваєте Ви 
конкуренцію?

Коли ми починали розвивати кримі-
нальну практику в Arzinger, то це було 
поле діяльності переважно індивіду-
ально практикуючих адвокатів та кри-
мінальних бутиків. Поки ми впевнено 
набирали оберти, так звані великі юри-
дичні фірми скептично дивилися на 
цей напрямок, вважаючи його нефор-
матним. Якщо говорити про конку-
рентів, то для нас було цілком очікува-
но, що успішний бізнес-кейс захочуть 
повторити інші великі юридичні ком-
панії. Відкриття кримінальних практик 
в інших юридичних компаніях повного 
 циклу було лише питанням часу. 

Ми з цікавістю спостерігаємо за роз-
витком конкурентів. Адже становлен-
ня кримінальної практики – це значний 
виклик. На ринку вистачає кримі-
нальних адвокатів. Однак багато з них 
є вовками- одинаками, яким достатньо 
складно адаптуватися під корпоратив-
ну культуру великої юридичної фірми 
з її правилами, політиками та вимогами 
щодо комплаєнсу. Тому на ринку періо-
дично спостерігаються гучні піар-анон-
си, а потім через деякий час нова ко-
манда зникає із сайту юридичної фірми. 
Згодом історія повторюється. 

Ми були одними з піонерів серед так 
званих full-service юридичних компа-
ній щодо розбудови кримінальної прак-

тики. Я вдячна Тімуру Бондарєву, який 
свого часу погодився на цю «авантюру». 
Сьогодні ми можемо з впевненістю та 
гордістю сказати, що нам вдалося зро-
бити успішний  бізнес-кейс повноцін-
ної інтеграції кримінальної практики 
в юридичну компанію повного циклу. 

Що Вас мотивує 
в роботі, а які чинники 
демотивують?

Як би банально не звучало, але 
в роботі мене мотивує саме робо-
та. Немає стандартних справ, а отже, 
немає стандартних стратегій і стан-
дартних підходів. Щоразу нова спра-
ва – це нова фабула, нова пробле-
ма, яка потребує вирішення. До того 
ж потрібно враховувати індустрію 
та специфіку кожного окремого клі-
єнта. Тобто складні завдання – це те, 
що дуже мотивує.

Щодо чинників, які демотивують, 
то їх назвати достатньо складно. Усім 
відома приказка: «Ще не було того 
гірше, щоб не стало на краще». Так 
само на великих комплексних про-
ектах – це не завжди низка перемог. 
Інколи перевага опиняється на боці 
опонента. Однак якщо себе демоти-
вувати цими обставинами, тоді не-
має сенсу далі працювати над про-
ектом. Можна програти бій, але 
важливо виграти війну. Тому будь-
які тимчасові невдачі варто сприй-
мати просто як ще одну перепону, 
яку потрібно подолати. 

Сьогодні нового значення 
набуває розвиток 
особистого бренду юриста 
або партнера компанії. 
Ви працюєте над своїм 
брендом чи не вбачаєте 
в цьому потреби?

Впізнаваність на ринку важли-
ва, не варто цим нехтувати. Водночас 
у кримінальній практиці дуже важли-
вою є довіра між клієнтом та адвокатом. 
Часто на побудову довіри йдуть місяці, 
а подекуди й роки реальних справ. Та-
кож варто врахувати, що у кримінальній 
практиці проекти є доволі чутливими. 
Зазвичай клієнти почуваються неком-
фортно, коли потрібно занурити у свої 
внутрішні справи сторонніх людей. 
Тому клієнтам комфортніше віддавати 
свої справи тим, кого вже добре знають 
і кому довіряють. Звісно, відомо багато 
непублічних адвокатів, які є успішними 
у своїй професійній діяльності. Отже, 
насамперед, потрібно концентруватися 
на побудові відносин з клієнтами.

Говорячи про розвиток особисто-
го бренду, варто згадати специфіку 
міжнародних компаній, які присут-
ні в Україні, а також Великої четвірки. 
У них сильний бренд компанії, тому 
клієнти в більшості випадків йдуть 
саме на ім’я компанії, а не конкретно-
го юриста чи партнера.

Інтерв’ю підготувала Анна Родюк,
заступник головного редактора 

«Юридичної Газети»
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Ольго, в нашому 
дослідження Ви відзначені 
у трьох практиках: 
кримінальне право, WCC та 
захист бізнесу. Розкажіть, які 
тенденції спостерігаються 
в цих напрямках? 

Насамперед, дякую клієнтам, коле-
гам та експертам дослідження за від-
критість і довіру моєму досвіду, а та-
кож досвіду команди AVER LEX. Ми 
високо цінуємо кожен клієнтський 
процес, а головне – емоції, якими вони 
супроводжуються та завершуються.

Декілька років тому паралельно з ро-
стом популярності кримінальна практи-
ка почала природну диференціацію. Сьо-
годні ми вже говоримо про кримінальну 
практику, WCC, політично мотивова-
ні справи та захист бізнесу як про окре-
мі повноцінно сформовані напрямки. 
Щодо кожного з них є розуміння, який 
з правоохоронних та контролюючих ор-
ганів найактивніший, як діяти у проце-
сі захисту, які «фішки» використовувати. 
Наприклад, майже 100% політично мо-
тивованих справ одразу є публічними, 
тому команда адвокатів одночасно готує 
не лише документи для слідства та суду, 
але й тези для коментарів журналістам, 
а також промови для публічних виступів. 
Більшість кейсів із захисту бізнесу зали-
шаються без широкого розголосу. Хоча 
останнім часом представники бізнесу ча-
стіше схиляються до того, щоб не замов-
чувати певні ситуації. Звичайно, у таких 
справах інші важливі акценти.

Наскільки конкурентною, 
на Вашу думку, сьогодні  
є кримінальна практика?

Ми часто повторюємо, що в кримі-
нальному процесі, на жаль, існують ме-
ханізми, які можуть використовуватися 
для «знешкодження» конкурентів у різ-
них сферах або для тиску на бізнес. Де-
кілька років тому ці інструменти почали 
використовуватися набагато частіше, що 

Ольга Просянюк,
керуючий партнер 
AVER LEX,  
адвокат, к.ю.н.

5-MINUTES INTERVIEW
ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ 
ЗАВЖДИ ОБ’ЄДНУВАВ  
ТА ОБ’ЄДНУЄ АДВОКАТУРУ
стало сигналом для багатьох українських 
юридичних фірм для ініціювання чи по-
силення кримінальної практики. Однак 
кримінальний процес не настільки про-
стий, як це могло здаватися на перший 
погляд. Той, хто давно займається кримі-
нальною практикою, чудово це розуміє. 

Розслідування почали набувати все 
більших масштабів, інтенсивно збіль-
шувалася кількість фігурантів в од-
ній справі, «налагодилася» практика 
включення/виключення/заміни клю-
чових епізодів. Тоді вже всім стало 
зрозуміло, що для успішного захисту 
в кримінальному процесі необхідно 
мати команду адвокатів з такою екс-
пертизою, яка дозволить швидко реа-
гувати на відповідні зміни та підхоп-
лювати всі «сюрпризи» опонентів. 
На щастя, ми є саме такою командою.

Я впевнена, що нові законодавчі змі-
ни створять нові тенденції в кримі-
нальному процесі. Це одна з причин, 
чому кримінальна практика залишить-
ся привабливою для багатьох. Проте 
не варто забувати, що спокій клієнтів 
під час та після завершення розсліду-
вань вартий безкомпромісних, рішу-
чих, а інколи навіть жорстких зусиль.

Як змінювалася Ваша 
компанія з розвитком 
практики кримінального 
права? 

З моменту заснування компанії одра-
зу кілька партнерів очолювали кримі-
нальну практику. Це надає можливість 
одразу відпрацьовувати всі необхідні 
напрямки у справі клієнта, а отже, діяти 
швидше, що часто допомагає спрацьо-
вувати на випередження.

У період формування підпрактик кри-
мінальної практики ми зрозуміли необ-
хідність розділення відповідного депар-
таменту. Сьогодні, коли вже сформовані 
окремі напрямки, в нашій команді є два 
окремих департаменти – група захисту 
бізнесу та група захисту в політично мо-
тивованих справах. При цьому партнери 

продовжують разом очолювати департа-
менти та формувати команди для проек-
тів відповідно до особливостей кожного 
окремого клієнтського запиту.

Як змінилася «архітектура» 
клієнтських запитів за 
останній період?

«Архітектура» клієнтських запитів 
найбільше залежить від законодавчих 
змін, процесу реформування судових 
та правоохоронних органів, а також від 
важливих для країни подій. Найяскраві-
шим прикладом за останній рік є ситуа-
ція з незаконним збагаченням. Протягом 
тривалого періоду в таких звинувачен-
нях ніхто не був зацікавлений, хоча стат-
тя давно існувала в Кримінальному ко-
дексі. Однак курс боротьби з корупцією 
зробив її популярною. Почалися масо-
ві розслідування, в більшості випадків 
з недостатньою кількістю доказів, через 
що вони розвалювалися б у судах, але 
з повним комплектом слідчих дій та за-
питів від правоохоронних органів. По-
тім відповідна норма була визнана не-
конституційною, а всі справи – закриті. 

Іншим яскравим прикладом є засто-
сування кримінального переслідуван-
ня опонентів під час виборчого процесу. 
Кандидати неодноразово оголошували 
про початок розслідування проти інших 
кандидатів. Звичайно, сьогодні активно 
ведуться розслідування проти представ-
ників попередньої влади. Що стосується 
бізнесу, то в останні місяці спостерігаєть-
ся зменшення тиску, але не виключено, 
що ситуація може змінитися після при-
значень на всі відповідні посади.

Де межа між захистом прав 
та «поділянням» поглядів 
клієнтів?

У межах нашої діяльності ми розпо-
чали таку собі неофіційну кампанію – 
«оскарження» стереотипів про робо-
ту адвоката у кримінальних справах. 
Отже, не існує «поділяння» поглядів 
клієнтів, незалежно від суті справи. Іс-

нує алгоритм захисту прав клієнта від-
повідно до чинного законодавства, по-
годжений з клієнтом та реалізований 
в межах закону.

Минулого року Ви 
ініціювали дослідження 
«Беззахисні захисники: 
порушення прав та 
гарантій адвокатів 
в Україні». Якою була мета 
дослідження? Який Ви 
отримали фідбек?

Захист професійних прав завжди 
об’єднував та об’єднує адвокатуру. В на-
шому арсеналі інструментів захисту такі 
ж способи, якими ми захищаємо права 
клієнтів – письмові звернення, ініцію-
вання зустрічей та законодавчих змін 
тощо. Саме так ми захищаємося від об-
шуків чи недопуску в судові засідання, 
а також від фізичного насилля. Спосте-
рігаючи незмінну тенденцію, ми виріши-
ли спробувати максимально привернути 
увагу міжнародної професійної спільно-
ти до цієї проблеми. Звіт був підготовле-
ний Ініціативною групою із захисту прав 
адвокатів у співпраці з Українською сек-
цією Міжнародного товариства прав лю-
дини (МТПЛ) за дворічний період. 

Під час виступів перед іноземними 
колегами я спостерігала, що першою їх-
ньою реакцією було велике здивування. 
Навіть після виступів багато експертів 
спілкувалися зі мною особисто та запи-
тували, як таке можливо. В межах 38-ї се-
сії Ради ООН в Женеві (Швейцарія) я по-
знайомилася з представником відділу 
спеціальних процедур офісу Верховно-
го комісара ООН з прав людини Стефа-
но Сенсі, який через деякий час відвідав 
з відповідним візитом Україну. Під час 
зустрічі з ним у колег була можливість 
передати йому індивідуальні скарги для 
подальших офіційних звернень.

Інтерв’ю підготувала Анна Родюк,
заступник головного редактора 

«Юридичної Газети»
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Віталію, Ви погоджуєтеся з тезою, 
що підприємці в Україні та СНД 
понад 50% свого часу витрачають 
не на розвиток бізнесу, а на 
вирішення проблем, пов’язаних 
з корпоративною безпекою? Хто 
в цьому винен: власники бізнесу, 
які не думають про захист, 
недобросовісні конкуренти чи 
держава?

Насправді, дуже важко стверджува-
ти про те, скільки саме відсотків свого 
часу підприємці витрачають на захист 
бізнесу. Однак можемо точно сказа-
ти, що в сучасних реаліях бізнес зму-
шений приділяти чимало уваги своїй 
корпоративній безпеці, адже загрози 
для бізнесу все ж таки існують. 

За останні 5-10 років в Україні про-
стежується певна зміна форми пося-
гань на бізнес, зокрема, збільшилася 
кількість випадків посягань через ку-
півлю боргових зобов’язань. Остан-

нім часом майже 100 банків в Україні 
були виведені з ринку та потрапили під 
юрисдикцію Фонду гарантування вкла-
дів, що створило сприятливі умови для 
нового «бізнесу», пов’язаного з викупо-
вуванням їхніх кредитних портфелів.

Після отримання права нового кре-
дитора здійснюються спроби впливу на 
бізнес. Як це відбувається? Як правило, 
всі великі кредити для бізнесу забезпе-
чуються заставою чи іпотекою. Таким 
чином, купуючи кредиторську заборго-
ваність, нові кредитори можуть здійс-
нювати вплив на бізнес, а також стягу-
вати іпотечне та заставне майно. 

Також залишається невирішеною 
проблема діяльності недобросовісних 
реєстраторів, які вчиняють дії, що зна-
ходяться на межі законності або вза-
галі є незаконними. Достатньо по-
пулярними були схеми, коли окремі 
реєстратори переписували корпора-
тивні права або права на об’єкти неру-
хомості на підставі підроблених доку-
ментів. Звичайно, це серйозна загроза 
для інвестиційного клімату в Украї-
ні, адже за таких умов неможливо го-
ворити ні про безпеку корпоративних 
прав, ні про цілісну безпеку нерухо-
мості. В цьому контексті не варто за-
бувати про те, що непорушність пра-
ва приватної власності гарантована 
Конс титуцією України.

 
Чи змінюється останнім часом 
ситуація з рейдерськими 
захопленнями? 

Посягання на нерухомість та кор-
поративні права в тому чи іншому 
вигляді існували та будуть існувати, 
лише модернізується форма цих по-
сягань та інструментарій. За останній 
рік відбулися певні поліпшення, пов’я-

зані з діяльністю суб’єктів, які мають 
право здійснювати реєстраційні дії. 
Як результат, поступово зменшується 
кількість незаконних дій та свавілля. 
Однак, безперечно, ще є над чим пра-
цювати.

На мою думку, у сфері реєстрації, 
перереєстрації корпоративних прав та 
нерухомості необхідне вдосконален-
ня системи. Серед найбільших недолі-
ків варто відзначити надмірний вплив 
людського фактора – від суб’єктивно-
го трактування законів до прагнення 
до наживи.

Загалом, можливість здійснен-
ня незаконних дій з’являється тоді, 
коли є бездіяльність правоохорон-
них органів, саме тому ключовим 
завданням є забезпечення ефектив-
ності їхньої роботи.

Як це можна змінити? Набрати 
нові кадри чи змінити систему?

Вже є система – достатньо сучас-
на, ефективна та прозора. Кожен може 
зайти до реєстру і перевірити статус 
своєї нерухомості. Існують сервіси, 
завдяки яким можна отримати пові-
домлення під час реєстраційних дій, 
перереєстрації, а також заборонити 
здійснювати реєстраційні дії без зго-
ди власника. 

Здебільшого проблема стосується 
відповідальності за порушення зако-
ну. Якби до кримінальної відповідаль-
ності був притягнутий кожен реєстра-
тор, який здійснив незаконні дії, тоді 
в майбутньому подібних ситуацій ви-
никало б набагато менше. Практика 
показує, що із сотні випадків незакон-
них дій з боку реєстраторів кримі-
нальне провадження було відкрите 
щодо одного чи двох.

ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ 
ВИКОНУВАЛИ НЕ ЛИШЕ КАРАЛЬНУ, 
АЛЕ Й СЕРВІСНУ ФУНКЦІЮ
Від чого страждає бізнес 
в Україні? Чи змінилися 
підходи правоохоронців, 
судів і фіскальних органів 
у сфері захисту бізнесу? 
Які останні тренди посягань 
на приватну власність? Як 
протистояти цим схемам? 
Про все це розповів 
керуючий партнер Pavlenko 
Legal Group Віталій Бурдак.

МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ 
НЕЗАКОННИХ ДІЙ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ 
ТОДІ, КОЛИ Є БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Тобто на правоохоронні органи 
жодним чином не можна вплинути?

Правоохоронці відверто визнають, 
що іноді у них не вистачає часу чи на-
віть компетенції, для того щоб розі-
братися в ситуації. У зв’язку з цим по-
трібно замислитися над створенням 
спеціальних відділів, які спеціалізува-
лися б на питаннях, пов’язаних з пося-
ганнями на бізнес. 

В яких питаннях збільшилася 
кількість судових спорів?

Як вже було зазначено, наразі дещо 
збільшилася кількість справ, пов’я-
заних із захистом бізнесу, оскаржен-
ням тих чи інших реєстраційних дій 
та документів (зокрема, договорів ку-
півлі-продажу корпоративних прав, 
об’єктів нерухомості, іпотечних дого-
ворів та договорів поруки). 

Кількість адміністративних спо-
рів суттєво не змінилася. Тобто не-
має тенденції щодо збільшення ви-
падків оскарження актів податкової 
служби, митних органів, оскаржен-
ня рішень державних органів про 

зупинення дії чи анулювання лі-
цензій. Сьогодні діяльність держав-
них органів перебуває у спокійному 
паритеті з бізнесом, тому з їхнього 
боку немає жодних непередбачува-
них сплесків активності.

Чи зміниться щось після 
розділення ДФС на митну 
і податкову службу, після появи 
нових облич у керівництві ?

Всі очікують від нового керівництва 
змін на краще, проте наші прогнози 
менш оптимістичні. Змінюється керів-
ництво, змінюється система, але під-
ходи державних органів, на жаль, за-
лишаються сталими. 

Хочеться, щоб державні органи ви-
конували не лише каральну, але й сер-
вісну функцію. Тільки тоді, коли бізнес 
звільниться від надмірного тиску, по-
будова відносин «бізнес – держава» на 
засадах відкритості, чесності та прозо-
рості стане реальністю. 

Якщо буде створений сприятли-
вий механізм взаємодії, коли будь-
який бізнесмен зможе прийти за по-

радою, як йому краще вчинити в тій 
чи іншій ситуації, не виникатиме 
проблем з наповненням бюджету, 
всі намагатимуться вийти з тіньо-
вих схем оптимізації оподаткуван-
ня, а зарплата стане «білою». Однак, 
на жаль, кожен новий керівник шу-
кає винних серед попередників і на-
магається будь-яким чином збільши-
ти надходження до бюджету. 

Чи змінилися підходи судових 
органів після судової реформи?

Загалом, судова реформа нара-
зі продовжується. Зокрема, вона не 
торкнулася найбільш проблемного ас-
пекту – судів першої інстанції, тому 
проблеми залишаються.

Якщо говорити про Верховний 
Суд, то є нові підходи, тренди на по-
ліпшення. Наприклад, швидкість 
розгляду фактично збільшилася. 
Водночас у ВС щодо тих самих пи-
тань немає якогось єдиного розумін-
ня. Ми зіштовхуємося з тим, що сто-
совно деяких питань практика ВС 
змінюється кожні три місяці. 
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Яскравим прикладом є питання 
підсудності. Коли необхідно змінити 
підсудність, перед поданням відпо-
відних документів до суду ми завжди 
аналізуємо положення процесуаль-
них кодексів та висновки ВС. Проте 
непоодинокими є випадки, коли піс-
ля подачі документів з’являлося нове 
рішення ВС, де вказувалася зовсім 
інша підсудність. У такому випадку 
постає дилема: змінити підсудність 
або спробувати довести, що все було 
подано правильно. Насправді, дру-
гий варіант дій набагато складніший. 

Якщо раніше постанови пленуму 
ВСУ мали узагальнювальний харак-
тер, то зараз доводиться орієнтува-
тися на висновки ВС у кожній спра-
ві окремо.

Нещодавно Ви стали керуючим 
партнером. Які зміни тягне 
за собою зміна статусу? 
Спочатку потрібно дорости до 
керуючого партнера і вже де-
факто виконувати всі ці функції? 
Чи, навпаки, спочатку стаєш 
партнером, а потім отримуєш цей 
функціонал?

У світі юриспруденції немає єди-
ного сформованого правила. Керую-
чого партнера можна призначити вже 
на етапі створення юридичної ком-
панії, а згодом змінити концепцію 

управління, як це відбулося в нашій 
компанії. Новостворена Рада парт-
нерів прийняла рішення про при-
значення мене керуючим партнером. 
Звичайно, ця посада передбачає ви-

конання представницьких функцій, 
адміністрування бізнесу та керуван-
ня усіма щоденними бізнес-процеса-
ми. Відповідальності стане більше, але 
нові завдання та виклики жодним чи-
ном не лякають. Ми маємо чітке розу-
міння стратегії розвитку, спільну мету 
та прагнення змін на краще.

Поділіться своїми планами на 
найближчий рік щодо розвитку 
компанії.

Плани щодо розвитку ми звикли 
поділяти на довгострокові та корот-
кострокові. Що стосується планів на 
наступний рік, то прагнемо надалі ін-
вестувати в посилення наших клю-
чових практик – судової практики, 
Government Relations, практики захи-
сту бізнесу, а також корпоративного та 
антимонопольного права. Дуже скоро 
анонсуємо запуск двох нових практик, 
але про це розповімо згодом. Також ми 
будемо дбати про підвищення експер-
тизи членів команди та покращення 
якості юридичних послуг. 

Розмову вела Дарина Сидоренко,
журналіст «Юридичної Газети»
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 З 2017 р. – віцепрезидент ААУ;
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 У 2007 р. успішно закінчив Київський національний 
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«Правознавство»;
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Юридична компанія «Пра-
вовий Альянс» практикує 
у сфері фармацевтичного 

права понад 15 років. За ці роки ми 
були свідками еволюції ринку юри-
дичних послуг у цій галузі.

Якщо у 2007 р. було лише 2-3 ком-
панії, які практикують у фармаце-
втичному праві, то після 2010 р. до 
боротьби за клієнта-фармацевтичну 
компанію долучилися майже 10 юри-
дичних фірм. Наразі можна відзначити 
певні тренди юридичних послуг у сфе-
рі фармацевтичного і медичного пра-
ва, які ми спостерігаємо з року в рік.

РИНОК ЗРОСТАЄ
Україна є привабливим регіоном 

для багатьох сусідів. Останні кілька 
років фармацевтичний ринок демон-
струє стійке зростання до 20% на рік 
у грошовому вираженні. Враховую-
чи, що національна валюта є достат-
ньо стабільною, такі показники не мо-
жуть залишатися непоміченими серед 
нових гравців, які планують вийти на 
український ринок.

БЮДЖЕТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
КОМПАНІЙ НА ЮРИДИЧНІ 
ПОСЛУГИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
ОБМЕЖЕНИМИ

Незважаючи на зростання фарма-
цевтичного ринку, фармкомпанії на-
магаються економити на юридичних 
послугах. Багато з них шукають мож-
ливість закривати більшість питань 
силами інхаус-юристів. Звертають-
ся в юридичні фірми тільки тоді, коли 
є реальна достатньо складна пробле-
ма, а також коли потрібно підстраху-
ватися, приймаючи серйозні рішення.

До цього часу спостерігається тен-
денція, коли фармкомпанії укладають 
договори про надання юридичних по-
слуг одночасно з кількома юридич-
ними радниками. У разі виникнення 
запиту на юридичні послуги організо-
вується тендер між юридичними рад-
никами. Часто тендери проводять на-
віть на дрібні та середні запити, що 
вкрай незручно, оскільки вимагається 
чимало часу на підготовку пропозиції.

ВЕЛИКІ ЮРИДИЧНІ 
КОМПАНІЇ ДЕМПІНГУЮТЬ

Кілька років тому в сектор юридич-
них послуг у сфері фармацевтичного 
права зайшли великі гравці. Наразі до-
статньо часто наша компанія, яка є висо-
коспеціалізованим бутиком, бере участь 
у тендерах з компаніями з першої десят-
ки. Цікаво, що один з тендерів ми про-
грали вітчизняній юридичній компанії 
з першої п’ятірки, яка погодилася пред-
ставляти інтереси групи компаній в ан-
тидемпінговому розслідуванні за сим-
волічну ціну. Аналогічна ситуація була 
з великою міжнародною компанією, яка 

запропонувала втричі нижчу ціну, ніж 
ми, в тендері на юридичні послуги щодо 
узгодження умов договору з дистриб’ю-
тором в АМКУ. Розумію, що формально 
до них не може бути претензій, це їхня 
ціна. Однак гіркий присмак залишився.

З’ЯВИВСЯ РИНОК 
ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ 
У СФЕРІ МЕДИЧНОГО 
ПРАВА

Медична реформа призвела до того, 
що великі лікарні, які раніше мали ста-
тус бюджетних установ, реорганізува-
лися в комунальні некомерційні під-
приємства та отримали самостійність. 
Фактично, вони починають працювати 
в умовах ринку та потребують кваліфі-
кованої юридичної підтримки. До того 
ж з’являються сучасні приватні клі-
ніки. Ми прогнозуємо, що найближ-
чим часом стануть дуже затребувани-
ми юристи, які знаються на медичному 
праві та розуміють, як працює система.

ТРИВАЄ КАДРОВИЙ ГОЛОД
Оскільки фармацевтичне і медичне 

право є достатньо вузьким та специ-
фічним напрямком, сьогодні на рин-
ку дуже мало фахівців, які по-справж-
ньому розуміються на цих питаннях. 
Єдиним рішенням залишається бра-
ти на роботу молодих і перспектив-
них працівників та готувати їх для ро-
боти в цій сфері. Якщо пожвавиться 
економіка та зросте кількість звернень 
старих і нових клієнтів, то в якийсь 
момент на ринку може не бути достат-
ньої кількості кваліфікованих юрис-
тів, які зможуть виконувати таку ро-
боту. Тоді ціна на вже готових фахівців 
буде дуже високою.

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ  
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО І МЕДИЧНОГО ПРАВА

МЕДТРЕНДИ

Дмитро Алешко,  
адвокат, партнер ЮК «Правовий Альянс»

УКРАЇНА Є ПРИВАБЛИВИМ 
РЕГІОНОМ ДЛЯ БАГАТЬОХ СУСІДІВ

* Благодійну організацію створили 
адвокати, які повернулися з АТО
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 Наталія Ісаханова отримала диплом магістра міжнародного 
права та наукове звання кандидата юридичних наук в Інсти-
туті міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка.

 Має успішний досвід представництва іноземних інвесторів 
у масштабних проектах на території України та в іноземних 
юрисдикціях (у промисловій, нафтогазовій, торговельній, 
аграрній, телекомунікаційній сферах). 

 Була запрошена як національний експерт для участі у проекті 
у співпраці з провідними юристами ЄС на замовлення World 
Bank щодо аналізу відповідності українського законодавства 
угодам СОТ, а також підготовки пропозицій стосовно приве-
дення українського законодавства у відповідність до стан-
дартів та вимог СОТ. 

 Брала участь у проекті з підготовки Національної експортної 
стратегії та Плану дій для України на період 2016-2020 рр. 
(на замовлення МЕРТ України та за фінансової підтримки 
Western NIS Enterprise Fund), а також у проекті щодо розробки 
пропозицій з реформування митного, валютного законодав-
ства України та внесення змін до Закону України «Про зов-
нішньоекономічну діяльність» щодо застосування санкцій до 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (на замовлення Ін-
ституту економічних досліджень та політичних консультацій). 

 Була членом робочої групи з підготовки змін до чинного зако-
нодавства України у сфері торговельного захисту (Міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі України). 

 Як незалежний експерт запрошена для участі в Національних 
консультаціях з розробки секторальних та крос-секторальних 
експортних стратегій України. 

 Автор Концепції Українського центру сприяння залученню 
іноземних інвестицій, а також відповідних рекомендацій щодо 
нормативного забезпечення діяльності Центру (грант Уряду 
Королівства Нідерланди).

 Була радником Уряду Автономної Республіки Аджарія (Грузія) 
з питань іноземного інвестування і торгівлі.

 Разом з командою АО «АФ «Сергій Козьяков та Партнери» 
консультує міжнародні корпорації, які входять до рейтингу 
Global 500 за версією журналу Fortune, в тому числі General 
Motors, Samsung Electronics, Bunge, Lenovo Group тощо.

 Також вона працює з Opel Central and Eastern Europe LLC, 
Chevrolet Central and Eastern Europe LLC, Hyundai Corporation, 
TP-LINK Technologies Co. Ltd, Shanghai Prime Machinery Co., 
Ltd., Euroglas Polska Sp. z.o.o., HONGHUA INTERNATIONAL 
UKRAINE Co LTD, Китайською торговою асоціацією, Корейсь-
кою асоціацією електроніки, Корейською асоціацією текстильної 
промисловості, Budhouse Group, ДП з ІІ «IAS-Бориспіль», ТОВ 
«СКАНРОК», ТОВ «СКАНДІ», КП СПБ «Арсенал», ДП спирто-
вої та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», ПІІ ТОВ 
«Укршпон», ПЕМ УКРА-СОЛАР 2 ЛІМІТЕД, ТОВ «ІБIС», ТОВ 
«ЄВРОПА АРМ СПОРТ», ТОВ «Укр Еко-Хліб», ТОВ «ІНТЕР-
ВЕЙЛ – КИЇВ», ТОВ СП «НІБУЛОН», дипломатичними пред-
ставництвами іноземних держав та багатьма іншими.

 Обрана заступником голови Комітету з питань експортно- 
імпортної діяльності Китайської торгової асоціації.

 Член Strategic Alliance for WTO and Trade Remedies law and 
practice – міжнародна група, що об’єднує провідних фахівців- 
практиків права торгівлі. 

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ТА 
КОНКУРЕНЦІЙНЕ ПРАВО 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Sophia Business Center, 6 Rylsky Lane, Kiev 01001 Ukraine            +38 (044) 228-60-80   www.lexwell.com.ua 

EXPERIENCED
We focus on a complex and high-profile national and cross-border 
matters, national and international litigations, commercial and investment 
arbitrations. We have successful proven track record which includes:

 large-scale investment projects (above $5bln);

 largest high-profile disputes (above $10bn).

REPUTABLE
We are highly ranked by GAR 100, Legal 500, IFLR 1000, Chambers 
and Partners, Ukrainian Law Firms, Kyiv Post, Yuridicheskaya Practika, 
Yurydychna Gazeta.

CLIENT-ORIENTED
We represent 10 companies+ from Fortunes Global 500 and others, 
including:

 ABN Amro, ArcelorMittal, Bridgestone, Chicago Mercantile Exchange, 
CRH, DuPont, Evraz, Honda Trading, ING, Intesa Sanpaolo, Isuzu, 
Marubeni, Morningstar, Naftogaz, Pfizer, PHV (Calvin Klein and 
Tommy Hilfiger), Rabobank, Schenker, Sojtz, Standard Chartered 
Bank, Subaru, Sumitomo, Toyota and Ukrainian Government.
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14.05.2019 р. Верховний Суд у спра-
ві «Сбербанк проти Донецької заліз-
ниці» відхилив касаційну скаргу Укра-
їнської залізниці, залишивши чинним 
рішення суду першої інстанції та апеля-
ційного суду. Цими рішеннями були за-
доволені вимоги Сбербанку (Україна) 
стягнути з Донецької залізниці борг за 
кредитом на суму 68 млн доларів США 
(Постанова ВС у справі №910/22858/17). 
Єдина обставина, що не дозволяє Сбер-
банку стягнути борги з Донецької заліз-
ниці – це запроваджений Верховною Ра-
дою України тимчасовий мораторій, що 
забороняє стягнення на майно Україн-
ської залізниці та майно Донецької за-
лізниці, розташоване на окупованій 
Кремлем території Донбасу (Закон Укра-
їни №2604-VIII від 18.10.2018 р.). Загаль-
на сума боргів Української залізниці та 
її дочірніх підприємств, що втратили ак-
тиви внаслідок анексії Криму та окупа-
ції Донбасу, за кредитами перед підкон-
трольними Кремлю банками, складає 
понад 400 млн доларів США.

Подібно до Української залізниці, 
сотні українських підприємств, що втра-
тили інвестиції у Криму та на Донба-
сі, мають борги перед підконтрольними 

Кремлю банками. Загальна сума боргів 
українських підприємств перед росій-
ськими банками складає близько 4 млрд 
доларів США. На відміну від Української 
залізниці, майно українських підпри-
ємств-боржників не захищене мораторі-
єм в Україні. Відповідно, підконтрольні 
Кремлю банки мають можливість стяг-
нути борги за кредитами з українських 
підприємств-боржників. Водночас ці 
підприємства не можуть пред’явити по-
зовні вимоги до українських судів про-
ти РФ у зв’язку з експропріацією їхніх 
інвестицій, оскільки згідно з нормами 
міжнародного публічного права РФ, її 
майно захищене юрисдикційним імуні-
тетом на території Україні.

ЧИ МОЖЛИВО ПОДОЛАТИ 
ІМУНІТЕТ РФ В УКРАЇНСЬКИХ 
СУДАХ ЗА ТАКИХ ОБСТАВИН? 

Ми розглянемо досвід інших держав 
у подібних ситуаціях. Зокрема, рішення 
Верховного Суду США у справі «Bancec» 
1983 р. ВС США постановив зняти кор-
поративну вуаль з державного бан-
ку Куби (Bancec) та дозволив Сітібанку 
задовольнити вимоги до Куби (у зв’яз-
ку з незаконною націоналізацією майна 
 Сітібанку на Кубі) проти вимог Bancec 
до Сітібанку.

У справі «Bancec» ВС США дозволив 
Сітібанку звернути стягнення на майно 
державного банку Banco Para El Comercio 
de Cuba (далі – Bancec) для задоволен-
ня вимог Сітібанку проти Куби у зв’язку 
з націоналізацією урядом Фіделя Кастро 
інвестицій Сітібанку на Кубі.

У вересні 1960 р. Bancec звернувся за 
отриманням коштів за акредитивом, ви-
даним Сітібанком на користь Bancec, 
з метою забезпечення контракту з по-
ставки цукру з Куби до США. В цей час 
активи Сітібанку на Кубі були націона-
лізовані. Коли Bancec подав позов проти 
Сітібанку за акредитивом до Окружного 
суду США, Сітібанк подав зустрічний по-
зов, заявивши про право на зарахування 

прав вимог до Куби стосовно втрачених 
інвестицій.

Головне питання перед ВС США поля-
гало в тому, чи мав право Сітібанк на за-
рахування майнових вимог до Куби про-
ти вимог Bancec до Сітібанку. Складність 
питання полягала в тому, що хоча Bancec 
був заснований урядом Куби, проте діяв 
як окрема юридична особа.

ВС США дійшов висновку, що хоча іс-
нує презумпція відокремленості юридич-
них осіб від урядів, які їх утворили, ця 
презумпція не має застосовуватися у ситу-
аціях, коли юридична особа [Bancec] конт-
ролюється її власником [урядом Куби] 
настільки сильно, що утворюються від-
носини довірителя та агента. Окрім того, 
в наших справах вже протягом тривалого 
часу визнається «більш широкий принцип 
справедливості, згідно з яким доктрина 
юридичної особи, що є визнаною загалом 
та для більшості цілей, не має визнаватися 
у випадках шахрайства чи коли визнання 
призводить до несправедливості».

Застосовуючи «принципи справедли-
вості, що є спільними для міжнародного 
права та федерального загального права», 
ВС США визнав Bancec як alter ego уря-
ду Куби та дозволив Сітібанку зарахувати 
зустрічні вимоги, зазначивши: «Визнання 
незалежної корпоративної ідентичнос-
ті Bancec за цих обставин дозволило 
б справжньому бенефіціару таких дій, 
уряду Республіки Куба, отримати задово-
лення власних вимог у судах США [через 
Bancec шляхом стягнення коштів за акре-
дитивом], яке він [уряд Куби] не зміг би 
отримати напряму, не відмовившись від 
суверенного імунітету, та уникнути влас-
ної відповідальності за націоналізацію 
активів Сітібанку – націоналізацію, яка 
була визнана Апеляційним Судом такою, 
що порушує міжнародне право. Ми не бу-
демо сліпо дотримуватися корпоративної 
форми, коли це спричиняє таку неспра-
ведливість».

Окрім того, ВС США постановив, що 
подавши позов через Bancec (alter ego 

«ОКУПАЦІЙНІ» НЮАНСИ
ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СУДІВ У ПОЗОВАХ ПРОТИ РФ 
ЩОДО ЕКСПРОПРІАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
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СУМА БОРГІВ УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕД 
РОСІЙСЬКИМИ БАНКАМИ СКЛАДАЄ 
БЛИЗЬКО 4 МЛРД ДОЛАРІВ США

Куби) до суду США, Куба відмовилася 
від імунітету, оскільки принцип добро-
совісності не дозволяє Кубі заявляти про 
імунітет проти зустрічного позову Сіті-
банку та проти заходів примусового ви-
конання.

Доктрина зняття корпоративної ву-
алі, що була застосована судами США 
у справі Bancec та є поширеною в кра-
їнах загального права, не відома Укра-
їні. Однак ідентичний результат може 
бути досягнутий в судах України шля-
хом застосування загальних засад ци-
вільного права (таких як добросовіс-
ність та справедливість – ч. 1 ст. 3 ЦК 
України), та шляхом застосування 
норм, що забороняють здійснення ци-
вільних прав для заподіяння шкоди ін-
шим особам та інші зловживання ци-
вільними правами (ч. 2 та 3 ст. 13 ЦК 
України), а також надають судам Укра-
їни право відмовляти в захисті ци-
вільного права особи, зокрема, у разі 
наявності зловживання цивільними 
правами (ч. 3 ст. 15 ЦК України).

Наприклад, у справі «Анатолі Статі та 
інші проти Казахстану» суди Нідерлан-
дів (країни цивільного права) відмови-
ли у визнанні окремої юридичної іден-
тичності Самрук – суверенного фонду 
Казахстану – на підставі загальних засад 
та норм цивільного права.

З метою забезпечення виконання ар-
бітражного рішення проти Казахста-
ну, Статі та інші кредитори звернулися 
до судів Нідерландів з вимогою наклас-
ти арешт на акції KMG Kashagan BV (ні-
дерландської компанії), якими Казах-
стан володів через свій суверенний фонд 
Самрук-Казина (номінальна вартість ак-
цій складала понад 5 млрд доларів США). 
Через KMG Kashagan BV Казахстан бере 
участь у консорціумі з розробки Каша-
ганського нафтового родовища, що є од-
ним з найбільших родовищ у Каспійсько-
му морі. До цього консорціуму входять 
Eni, Royal Dutch Shell, Total, ExxonMobil, 
Inpex, China National Petroleum.

Апеляційний суд Амстердама ви-
ніс рішення, яким залишив чинним рі-
шення Окружного суду Амстерда-
ма (Samruk-Kazyna and Republic of 
Kazakhstan v. Anatolie Stati and Others). 
Рішення Апеляційного суду Амстер-
дама у справі №200.234.096/01 KG від 
07.05.2019 р.). Окружний суд наклав 
на користь Статі та інших кредито-

рів арешт на акції Казахстану в KMG 
Kashagan BV, які належали Казахстану 
через суверенний фонд Самрук. 

Відхиливши апеляції від Самрук та 
Казахстану, Апеляційний суд Амстерда-
ма постановив, що хоча Самрук є окре-
мою юридичною особою, «він не має 
фактичної економічної незалежності 
[від Казахстану], оскільки Самрук хоча 
і є юридично [формально] незалежною 
особою щодо Республіки Казахстан, од-
нак він не має можливості формувати 
власну політику, що відрізнялася б від 
політики Республіки Казахстан (та її по-
літичного керівництва), а також впрова-
джує таку політику як власну політику. 
З огляду на зазначене та за відсутності 
інших доказів, суд вважає, що Самрук 
був заснований Казахстаном з метою 
(принаймні частковою) утримання сво-
їх активів поза досяжністю кредиторів 
Казахстану».

Апеляційний суд Амстердама поста-
новив, що «безвідносно до (формальної) 
мети» створення Самрук Казахстаном, 
«Самрук є інструментом з метою відго-
родити значну частину активів Респуб-
ліки Казахстан від її кредиторів шляхом 
володіння через Самрук акціями підпри-
ємств. Якщо визнати право Самрук на 
окрему корпоративну ідентичність, ці ак-
ції опинилися б поза досяжністю креди-

торів [Казахстану], хоча саме Республіка 
Казахстан контролює активи Самрук та 
яким чином вони використовуються».

Постановляючи, що Самрук є alter 
ego Казахстану та відповідає перед Ста-
ті та іншими інвесторами, Апеляційний 
суд Амстердама послався на ст. 8 ЦК Ка-
захстану, відповідно до якої цивільні 
права мають здійснюватися «добросо-
вісно, розумно та справедливо», та яка 
забороняє зловживати цивільними пра-
вами чи здійснювати цивільні права на 
шкоду іншим особам.

Апеляційний суд Амстердама та-
кож постановив, що оскільки акції KMG 

Kashagan B.V., на які був накладений 
арешт, використовуються в комерційній 
діяльності Самрук, то Казахстан (в осо-
бі Самрук) не має права на імунітет від 
юрисдикції чи імунітет від виконання.

Українські інвестори, які втрати-
ли активи на окупованих РФ терито-
ріях Криму і Донбасу та мають борги 
перед підконтрольними Кремлю бан-
ками, за прикладом Сітібанку у спра-
ві «Bancec», можуть подати позови (зу-
стрічні позови) проти російських банків 
та РФ до українських судів. Подібно до 
справи «Bancec» та враховуючи застосу-
вання доктрини alter еgo судами держав 
цивільного права (зокрема, судами Ні-
дерландів у справі «Анатолі Статі та інші 
проти Казахстану»), українські суди мо-
жуть постановити, що підконтрольні 
Кремлю банки, хоча і є юридично (фор-
мально) окремими від РФ особами, од-
нак були утворені з метою (принаймні 
частковою) відгородити активи РФ від 
вимог її кредиторів. 

За таких обставин, на підставі норм 
ч. 3 ст. 15 ЦК України, ст. 13 ЦК України 
(зловживання правом) та ст. 3 ЦК Укра-
їни (добросовісність і справедливість), 
українські суди мають право відмови-
ти банкам-кредиторам у праві посила-
тися на окрему юридичну ідентичність 
від РФ, дозволивши українським під-

приємствам зарахувати їхні права вимо-
ги до РФ (у зв’язку з втратою інвестицій 
на окупованих Кремлем територіях) про-
ти зустрічних вимог з боку РФ (через під-
контрольні їй банки). Водночас, оскільки 
РФ (через підконтрольні їй банки) пода-
ла позови до українських судів про стяг-
нення коштів за кредитами, таким чином 
Кремль відмовився від імунітету щодо 
розгляду українськими судами зустріч-
них позовів до РФ про відшкодування 
шкоди у зв’язку з втратою інвестицій.

Стаття написана у співавторстві  
з Анастасією Котлярчук
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1  Юрист, який практикує у сфері 
міжнародного арбітражу, навіть 

той, який працює в міжнародній юридич-
ній фірмі, має бути кваліфікованим спе-
ціалістом в юрисдикції місця проведення 
арбітражу. Імперативні норми права міс-
ця арбітражу мають суттєве значення.

2 Можна бути висококласним екс-
пертом з процесуальних питань 

арбітражного розгляду, але без знань 
матеріального права ці переваги ні-
велюються. Юрист, який практикує 
у сфері міжнародного комерційного 
арбітражу, має бути спеціалістом як 
у відповідній галузі права, так і в галу-
зі спору. Правова та галузева компе-
тентність однаково важливі. 

3  Якщо ви не корпоративний 
юрист сторони справи або зна-

єтеся лише на процесі арбітражно-
го розгляду, тоді участь сторони, ін-
тереси якої ви представляєте, є не 
просто бажаною, а необхідною. За-
звичай це не тільки сприяє найбільш 
повному вивченню фактичних об-
ставин справи арбітражем, але й на-
дає вашому клієнту розуміння про-
цесу, пришвидшує розгляд справи та 
економить фінансові ресурси. Без-
посередня участь сторони підвищує 
ефективність арбітражу. 

4 Підготовка, підготовка і ще раз 
підготовка до справи. Деталь-

не вивчення матеріалів справи, чітка 
правова позиція, підкріплена факта-
ми й доказами, ретельно вибудована 
стратегія, надання контраргументів на 
кожне із заперечень опонента, актив-

на участь у справі – ключові чинники 
успішності. Юрист, який зробив своє 
«домашнє завдання», формує власну 
професійну репутацію серед клієнтів 
та складу Арбітражного суду.

5 Готуючи матеріали чи пред-
ставляючи позицію в арбітражі, 

завжди тримайте в полі зору своєї ува-
ги питання про те, для кого ви робите 
свою роботу (для клієнта чи для скла-
ду Арбітражного суду). Наприклад, як 
поставиться склад Арбітражного суду 
до опису на багатьох сторінках, в яко-
му лише декілька ключових аргумен-
тів? Формат та практичні аспекти 
представлення сторони в арбітражі 
з боку зовнішнього юриста впливають 
на швидкість розгляду справи складом 
Арбітражного суду. 

ПОРАД ЮРИСТАМ, ЯКІ ПРАКТИКУЮТЬ  
У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО 
КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

ТОП
5

КЛЮЧОВА СТАТИСТИКА ICAC  
ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

Надаючи арбітражні послуги, які пере-
творюють вирішення спору в комфортний, 
ефективний, швидкий та прозорий процес 
для сторін, ICAC залишається однією з най-
затребуваніших арбітражних інституцій 
Східної Європи. 

ICAC реалізовує свою місію, яка полягає 
у додержанні світових стандартів вирішення 
спорів, шляхом забезпечення високого рів-
ня ефективності арбітражних проваджень, 
швидкості, гнучкості, передбачуваної варто-
сті, а також виконуваності арбітражних рі-
шень. ICAC завоював довіру міжнародного 
бізнесу, про що свідчить постійне зростання 
частки спорів між нерезидентами. 

Загальновідомою є теза, що створення 
проарбітражного клімату у країні підвищує 
її інвестиційну привабливість, адже сучас-
на світова економіка – це надзвичайно вели-
ка система, побудована на конкуренції між 
державами, транснаціональними корпора-
ціями та місцевим капіталом. Відповідно, 
з’являється попит на цивілізоване вирішен-
ня комерційних та інвестиційних спорів. 
Як свідчить сьогоднішня світова статисти-
ка, найефективніше такі спори вирішуються 
за допомогою міжнародного арбітражу. За 
останні 5 років менше ніж 1% рішень ICAC 
було скасовано, що є одним з найкращих 
показників ефективності арбітражу. Забез-
печуючи об’єктивний, неупереджений та 
фаховий розгляд спорів, ICAC робить свій 
внесок у посилення інвестиційної приваб-
ливості України.

За І півріччя 2019 р. ICAC прийняв до 
розгляду 134 справи, а також розглянув 
129 справ, з яких у 70% випадків рішення 
було винесене у строк до 3-х місяців.
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Н а відміну від загальної процеду-
ри банкрутства юридичних осіб, 
яка регулюється законом Украї-

ни «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», 
а з жовтня 2019 р. – Кодексом з процедур 
банкрутства, а також від початку здійсню-
ється в порядку господарського судочин-
ства, процедури неплатоспроможності 
банків реалізуються в адміністративно-
му порядку, визначеному законами Укра-
їни «Про банки та банківську діяльність» 
та «Про систему гарантування вкладів фі-
зичних осіб». Особливістю цих процедур 
є достатньо швидкий та спрощений поча-
ток, яким по суті слугує рішення Націо-
нального банку України про введення 
тимчасової адміністрації, а в окремих ви-
падках – одразу про ліквідацію банку.

Зазначена юридична особливість на-
дала Національному банку України дос-
татньо широкі можливості в його праг-
ненні будь-що очистити банківський 
ринок України від банків, які видаються 
йому неплатоспроможними або такими, 
що залучені до незаконних схем з відми-
вання та виведення коштів. 

Загалом, період з 2014 р. до 2018 р. 
відзначився рекордною продуктивніс-
тю – процедура неплатоспроможності 
була впроваджена щодо 96 банків. При 
цьому пік «банкопаду» припав на 2014 р. 
та 2015 р. (по 33 банки щорічно), посту-

пово йдучи на спад (2016 р. – 21 банк, 
2017 р. – 8 банків, 2018 р. – лише 1 банк). 

Відсутність судового фільтра на по-
чатковій стадії процедури банкрутства 
банку створює додаткові ризики, зо-
крема щодо упередженості, поспішно-
сті й однобічності дій регулятора під 
час прийняття відповідного рішення та, 
як наслідок, безпідставний запуск еко-
номічно шкідливих для банку процесів 
у вигляді повного зовнішнього управ-
ління, втрати довіри вкладників, завдан-
ня шкоди інтересам акціонерів банку 
тощо. 

Попри відсутність офіційних кро-
ків щодо окресленого питання з боку 
владної монобільшості, попередня по-
літика НБУ, названа в народі «банко-
падом», публічно різко засудив Да-
нило Гетьманцев, який відповідає за 
економічний та податковий напрям-
ки у владі. На його думку, визнання 
неплатоспроможності великої кілько-
сті банків, з одного боку, оздоровило 
банківську систему, але з іншого боку, 
це було зроблено за кошти населення.

Допоки власники деяких виведе-
них з ринку банків змушені самостій-
но відновлювати справедливість у су-
дових процесах, що спрямовуються 
на виправлення помилок регулято-
ра, повернення контролю над банком 
та відновлення права власності ста-

ли головною метою подібних позовів. 
Практика розгляду таких спорів ви-
крила низку загальних проблем, ко-
рінь яких лежить у законодавчій пло-
щині, таким чином вказуючи на шляхи 
його подальшого вдосконалення. 

Аналізуючи судову практику Вер-
ховного Суду у справах, у яких були 
скасовані рішення Національного 
банку України (далі – НБУ) та Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб 
(ФГВФО) щодо віднесення банку до 
категорії неплатоспроможних і вве-
дення тимчасової адміністрації (зо-
крема, банки «ЗлатаБанк», «Капітал», 
«Укрінбанк»), вбачається за можливе 
виділити одразу кілька сформованих 
ВС правозастосовних положень. 

  Щодо судового втручання  
в дискрецію регулятора

Перевіривши та скасувавши рішен-
ня НБУ, таким чином ВС підтвердив, що 
дискреція регулятора не є абсолютною та 
може бути перевірена судом. При цьому 
саме суд є основним незалежним суб’єк-
том контролю дій регулятора. Відповідно 
до висновку Великої Палати Верховного 
Суду, що міститься у постанові у справі 
№910/23000/17 від 02.07.2019 р., орган не 
може свавільно використовувати дискре-
ційні повноваження, а суд повинен мати 
можливість переглянути рішення, прий-
няті на підставі реалізації цих дискре-
ційних повноважень, що є запобіжни-
ком щодо корупції та свавільних рішень 
в умовах максимально широкої дискреції 
державного органу.

  Щодо правової природи 
180-денного строку

Зазначений у ч. 5, 7-8 Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фі-
зичних осіб» 180-денний строк з момен-
ту визнання банку проблемним, протя-
гом якого банк повинен привести свої 
нормативи в норму, може бути достро-
ково перерваний НБУ шляхом введення 
тимчасової адміністрації лише у винят-
кових випадках. Таким чином, суд відхи-
лив логіку НБУ про те, що право ввести 
тимчасову адміністрацію є абсолютним 
та може бути реалізоване в будь-який 
момент протягом вказаного строку. 

Тобто Національний банк України 
повинен ретельно проаналізувати діяль-

ВІДНОВЛЮВАНІ РОБОТИ

Олег Маліневський, 
партнер EQUITY

Сергій Чуєв, 
партнер EQUITY

ність проблемного банку на предмет ви-
явлення обставин та фактів, які можуть 
свідчити про очевидно протиправні дії 
менеджменту банку (виведення активів 
тощо), або обставин, які обґрунтовано 
доводять, що жодні подальші заходи не 
призведуть до відновлення фінансового 
становища банку (тобто спроби відно-
вити фінансове становище такого проб-
лемного банку є безнадійними).

  Щодо Плану фінансового 
оздоровлення банку

План фінансового оздоровлення бан-
ку не є нормативним документом, а його 
порушення не вважається прямим дока-
зом невиконання банком зобов’язань, 
передбачених ч. 5 ст. 79 Закону «Про 
сис тему гарантування...». Проте цей 
факт може бути врахований в сукупнос-
ті доказів під час оцінки дій банку та об-
ґрунтованості рішень регулятора. 

  Щодо суб’єктів подання позову
Право на звернення до суду стосов-

но оскарження рішення НБУ щодо тим-
часової адміністрації чи ліквідації має 
акціонер (акціонери) із сукупною част-
кою у статутному капіталі банку 10% та 
вище, банк або його правонаступник. 
Таким чином, суди відхилили хибну ло-
гіку НБУ про те, що згідно зі ст. 79 Зако-
ну України «Про банки і банківську ді-
яльність», акціонер банку не є суб’єктом 
оскарження відповідних рішень НБУ. 
Така позиція ВС відповідає практиці 
ЄСПЛ, висловленій у рішенні у справі 
«Фельдман, Банк Слов’янський проти 
України» від 28.05.2018 р. 

  Щодо дотримання внутрішніх 
процедур 

Під час визнання протиправним та 
скасування рішення НБУ про введення 
тимчасової адміністрації або ліквідації 
суд враховує, чи були дотримані вну-
трішні процедури регулятора, в тому 
числі чи були отримані необхідні пого-
дження органів управління НБУ. 

  Щодо способів захисту
Визнання протиправним та ска-

сування рішення НБУ є належни-
ми й достатніми способами захисту 
прав позивача (банку, його акціонера 
та ін.), при цьому скасування рішен-
ня НБУ в судовому порядку виключає 
продовження процедур тимчасової ад-
міністрації/ліквідації, позбавляючи їх 
будь-яких юридичних підстав. 

  Щодо статусу «реанімованого» 
банку 

Реанімований банк – колишній банк, 
рішення про тимчасову адміністрацію 
чи ліквідацію якого було скасоване в су-
довому порядку. Чинним законодав-
ством не передбачено прямого меха-
нізму відновлення банківської ліцензії 
у разі скасування постанови Правлін-
ням Національного банку України про 
відкликання банківської ліцензії, що 
фактично призвело до неможливо-
сті відновити банківську ліцензію, не-
зважаючи на можливі наявні рішення 
суду про зобов’язання НБУ вчинити дії 
щодо поновлення банківської ліцензії.

Зважаючи на відсутність спеціаль-
ного законодавства, яке регулювало 
б питання порядку поновлення ліцен-

зії та визначало б статус юридичної 
особи, яка в минулому мала статус 
банку (в тому числі яка змінила наз-
ву), правозастосування у спірних пра-
вовідносинах необхідно здійснювати 
враховуючи норми Конституції, за-
гальних положень цивільного та гос-
подарського права, наукової доктрини. 

В контексті нинішньої ситуації до-
цільним є використання домінуючо-
го доктринального підходу, який під-
тримують провідні вітчизняні науковці 
(Кузнєцова Н.В., Щербина В.С., Луць 
В.В., Коструба А.В., Майданик Р.А., Бод-
нар Т.В., Кохановська О.В.). Цей підхід 
зводиться до того, що зміна назви учас-
ника цивільних відносин не призво-
дить до деформації суб’єктного скла-
ду таких правовідносин, їх учасник не 
втрачає свого правового статусу, це не 
може свідчити про реорганізацію та-

кої юридичної особи, а тим більше до 
появи «нової особи». Інакше кажучи, 
зміни, які відбулися у відомостях юри-
дичної особи щодо назви та виду ді-
яльності, не могли спричинити утво-
рення «іншої особи» згідно з п. 2 ч. 1 ст. 
512 Цивільного кодексу України, а тому 
така особа залишається учасником пер-
винних цивільних правовідносин за 
спірним кредитним договором.

Аналогічну позицію підтримав Ка-
саційний адміністративний суд ВС 
у справі №826/14033/17 (Постанова від 
09.08.2019 р.), задовольнивши позов 
ПАТ «УКРІНКОМ» про скасування 
Постанови Правління НБУ щодо вве-
дення тимчасової адміністрації. Таким 
чином, ВС визнав, що ПАТ «УКРІН-
КОМ» є тією ж юридичною особою, 

що й ПАТ «УКРІНБАНК», а зміна наз-
ви та відсутність ліцензії не впливає 
на обсяг наявних прав, зокрема в кон-
тексті судового захисту. 

Щоб уникнути неоднозначностей 
у правозастосуванні, законодавець по-
винен врегулювати це питання, забезпе-
чивши баланс сторін та прямо надавши 
акціонерам колишнього банку можли-
вість відновити діяльність на фінан-
совому ринку у визначеному законом 
справедливому статусі (банк, фінансо-
ва установа тощо). Зважаючи на те, що 
окреслене питання стосується обмежен-
ня прав акціонерів колишнього банку, 
то враховуючи положення ст. 41 Конс-
титуції та п. 1 ст. 1 Першого протоколу 
до Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод щодо гарантій 
непорушності права власності, воно має 
бути врегульоване виключно законом. 
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РОМАН 
ЗАГРІЯ

Керуючий партнер 
ЮК PRAVO GARANT

ПРАКТИКИ

ОСВІТА

ВИЗНАННЯ 

ДОСВІД

м. Київ, вул. Глибочицька, 40
+380 44 390 41 91

м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 20
+380 56 790 41 81

м. Запоріжжя,  
вул. Незалежної України, 39 А

+380 61 228 41 81

office@pravogarant.com.ua
www.pravogarant.com.ua

БАНКРУТСТВО

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

СУДОВА ПРАКТИКА

 У 2007 р. здобув вищу юридичну освіту в Запорізь-
кому національному університеті за спеціальністю 
«Правознавство»;

 У 2008 р. отримав ліцензію на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого; 

 У 2017 р. отримав свідоцтво на право заняття адво-
катською діяльністю. 

 Рекомендований дослідженням «Юридичної Газети» 
«Вибір клієнта: ТОП – 100 найкращих юристів України 
2019» як один з найкращих фахівців у сфері банкрутства. 

 Адвокат року 2019 у номінації банкрутство.

 Юридичний стаж роботи – 13 років;

 З 2008 р. супроводжує справи про банкрутство як ар-
бітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий са-
нацією, ліквідатор);

 У 2011 р. заснував юридичну компанію PRAVO GARANT, 
яка сьогодні має офіси у 3-х регіонах України (Київ, 
Дніпро, Запоріжжя);

 За результатами 2019 р. під керівництвом Романа Загрія 
практика банкрутства ЮК PRAVO GARANT завершила 
12 справ щодо банкрутства підприємств;

 За 2019 р. здійснено заходи щодо захисту бізнесу 
клієнтів, у тому числі повернення арештованого майна та 
майна, захопленого рейдерським шляхом, на суму понад 
100 млн грн;

 У 2019 р. обраний членом Ради відділення Асоціації 
правників України в Запорізькій області;

 Автор аналітичних статей та публікацій в юридичних 
виданнях, викладач у «Legal High School», спікер та кон-
сультант профільних форумів.

Ніколи не зупиняйтеся  
на досягнутому, 
щоб досягти більшого

Найкраща ЮК
в сфері банкрутства

за версією  
Legal Awards 2019

Юридична компанія L.I.Group є незмінним ліде-
ром на ринку юридичних послуг з 2008 р. Компанія 
спеціалізується на супроводі судових спорів та справ 
про банкрутство, а також на юридичному супроводі 
питань щодо захисту бізнесу. ЮК L.I.GROUP має ба-
гаторічний та успішний досвід у таких практиках як 
міжнародний арбітраж, податкові спори, криміналь-
не право та сімейні спори.
Постійними клієнтами компанії є АТ «ОТП Банк», АТ 
«УкрСиббанк» (BNP Paribas Ukraine), ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Таскомбанк», 
ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Альфа-Банк», група 
компаній «ТАС», корпорація «Сварог Вест Груп», 
група компаній «ВІТАГРО», міжнародна корпорація 
«LADA International.
Співпраця з юридичною компанією L.I. Group – це 
завжди миттєва реакція, професіоналізм та спряму-
вання на досягнення результату. 

ВИЗНАННЯ ТА РЕЙТИНГИ:
 ЮК L.I. Group визнана найкращою юридичною ком-

панією України у сфері банкрутства за результатами 
дослідження «LEGAL AWARDS 2019», а також є одним 
з лідерів у врегулюванні проблемної заборгованості;

 За результатами одразу кількох рейтингових дослід-
жень «Ukrainian Law Firms: A Handbook for Foreign 
Clients», «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній 
України», «Ukrainian Law Firms», «Best Lawyers» є лі-
дером у сфері банкрутства та судової практики;

 Старші партнери – Микола Ковальчук та Артур Меге-
ря – увійшли в ТОП-100 найкращих юристів України, 
визнані лідерами практик «Неплатоспроможність: 
Банкрутство», «Реструктуризація» та «Судова прак-
тика»;

 Старший партнер Артур Мегеря визнаний «Адвокатом 
року 2019» у номінації «Нерухомість та будівництво»;

 Компанія входить у ТОП-30 юридичних компаній 
України.

ЮК L.I. Group працює на всій території України та 
може забезпечити якісний юридичний супровід в ін-
ших країнах світу. 



Войнаровська Оксана, 
Василь Кісіль і Партнери

Грамацький Ернест, 
Грамацький і Партнери

emg@gramatskiy.com
+38 (044) 581-15-51

Майстренко Денис, 
Pavlenko Legal Group

maistrenko@plglaw.ua
+380 (44) 281 0600

Ващенко Володимир, 
VB Partners

v.vaschenko@vbpartners.ua
+38 044 581 1633

Онуфрієнко Олександр, 
Asters

oleksandr.onufrienko@asterslaw.com
+380 44 230 6000

Плющ Аліна, 
Sayenko Kharenko

Сулейманова Амінат, 
AVELLUM

Чередніченко Василь, 
EXPATPRO

Тріпульський Григорій, 
ЮКК Де-Юре 

+380503364007
gt@de-jure.ua, www.de-jure.ua

Кузюткін Любомир, 
EXPATPRO

PRIVATE CLIENTS
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Пане Олександре, які зміни/
тенденції у практиці приватних 
клієнтів Ви можете відзначити 
за останній рік?

Якщо говорити про тенденції, то 
варто зупинитися на двох моментах. 
По-перше, наше бізнес-законодав-
ство все більше відходить від чітко-
го висловлення заборон або дозволів, 
змінюючись у бік колізійних та відси-
лочних норм (у тому числі до міжна-
родно-правових). Це певне полегшен-
ня та водночас великі виклики для 
практикуючих юристів. 

По-друге, ускладнення та уніфі-
кація комплаєнс-процедур у фінан-
сових установах різних країн. Вже 
минули ті часи, коли для відкриття 
рахунків у кожній фінансовій устано-
ві були свої процедури та вимагався 
різний набір документів залежно від 
країни. Запровадження низки міжна-
родно-правових конвенцій щодо бо-
ротьби з «брудними» грошима при-
звело до того, що тепер до відкриття 
рахунку та його обслуговування бан-
ки різних країн підходять з однакови-
ми вимогами, перша серед яких «знай 
свого клієнта». З одного боку, це по-
легшує нашу роботу, з іншого – клі-
єнти бувають не готові до того, що 
потрібна велика підготовча робота до 
проведення транзакції або структу-
рування бізнес-активів. 

Чи відбувається зростання 
попиту на цю практику? З чим це 
пов’язано?

Попит на послуги, що надаються 
в межах практики приватних клієн-
тів, помітно підвищився. Це цілком 
закономірно. По-перше, це часовий 
чинник. Бізнесмени з роками не мо-
лодшають, їхні діти підростають, за-
вершують освіту, тому рано чи пізно 
перед засновниками бізнесу постає 
питання про те, як забезпечити посту-
повий перехід контролю над бізнес- 
активами до нащадків. 

По-друге, це зовнішній чинник. 
Укладаючи угоди з іноземними парт-
нерами та фінансовими установа-
ми, бізнесмени бачать, що розпо-
чинаючи серйозні проекти, західні 
бізнесмени та банки достатньо деталь-

но цікавляться ризиками, які пов’язані 
з особистим життям українського біз-
несмена (зокрема, чи є у нього заповіт 
і шлюбний контракт). 

Це робиться для того, щоб спіль-
ний проект та спільні кошти не ста-
ли заручниками боротьби між спад-
коємцями або подружжям у разі 
виникнення особистих проблем в од-
ного з партнерів. Культура веден-
ня бізнесу передбачає необхідність 
ще до початку реалізації бізнес-про-
екту обумовити всі можливі ризи-
ки та детально прописати «на бере-
зі» дії сторін відповідно до ситуації. 
Укладаючи такі контакти з іноземни-
ми партнерами, наші бізнесмени ро-
зуміють, що в бізнесі навіть особисті 
питання мають бути врегульовані та 
структуровані. 

«ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАКТИКИ ПРИВАТНИХ 
КЛІЄНТІВ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ДОВІРІ», – 

ОЛЕКСАНДР ОНУФРІЄНКО

Ми поговорили з одним із 
сотні найкращих юристів 
України за результатами 
дослідження «Вибір клієнта 
2019», партнером «Астерс» 
Олександром Онуфрієнком 
про тенденції розвитку та 
складові успіху практики 
приватних клієнтів, а також 
про його особисті джерела 
натхнення

До того ж масове закриття рахун-
ків, які належали українцям, банка-
ми країн Прибалтики, Кіпру та інших 
країн, призвело до того, що власни-
ки коштів на цих рахунках змушені 
оформлювати все більше і більше до-
кументів в Україні, щоб довести бан-
кірам інших країн «чистоту» похо-
дження своїх коштів. Це кропіткий 
процес роботи юристів, який затя-
гується на тижні та навіть на місяці. 
Українські бізнесмени розуміють, що 
краще своєчасно звертатися до юрис-
тів для оформлення тих чи інших до-
кументів, ніж потім робити такий ве-
личезний обсяг роботи.

Чи відчуваєте Ви конкуренцію на 
ринку юридичних послуг у цьому 
напрямку? 

Наскільки мені відомо, практики 
приватних клієнтів існують у кількох 
великих юрфірмах. Однак, на жаль, 
ситуація на ринку така, що наразі іс-
нує достатньо велика кількість юрис-
тів, які «беруться за все» (від кримі-
нальних до антимонопольних справ). 

Що стосується конкуренції, то мій 
підхід полягає в наступному. Рин-
кова економіка – це, насамперед, 
конкуренція. Загалом, це непогано. 
Головне – діяльність практики при-
ватних клієнтів ґрунтується на дові-
рі. Адже ми займаємося особистими 
аспектами життя та бізнесу наших 
клієнтів. Довіра – це алхімія: клієнт 
або довіриться тобі, або ні. Причини 
такого рішення не піддаються ана-
лізу. Якщо потенційний клієнт ком-
фортніше почуватиметься зі мною, 
ніж з моїм колегою з іншої юрфір-
ми, то він більше довіриться мені, 
а отже, це мій клієнт (або навпаки). 

Я вже неодноразово пересвідчу-
вався, що практика приватних клієн-
тів буде ефективною у складі потужної 
юрфірми. Адже, по-перше, якщо клі-
єнт вже довірив мені особисті питан-
ня, то цілком логічно, що у разі виник-
нення будь-яких юридичних питань 
він звернеться за порадою до мене. 
При цьому я не тільки залучу коле-
гу з іншої практики нашої фірми, але 
й забезпечу такий стиль і рівень об-
слуговування цього клієнта, до якого 
він вже звик. По-друге, потужна юри-
дична фірма має універсальний на-
бір юридичних послуг. Будь-яке юри-
дичне питання клієнта, чого б воно не 
стосувалося і в якій юрисдикції б не 

виникло – від захисту об’єктів інтелек-
туальної власності до проблем кримі-
нального характеру – достатньо швид-
ко буде вирішене фахівцями «Астерс». 
У країнах з розвиненою ринковою 
економікою основними конкурентами 
практики приватних клієнтів юридич-
них фірм є family offices, які обслугову-
ють одну або кілька родин, але в Укра-
їні ще немає такої індустрії. 

Чи має практика приватних 
клієнтів національні особливості?

Ми не є винахідниками велосипе-
дів, ми творчо адаптуємо на націо-
нальному ринку міжнародні юридичні 
інструменти й стандарти. Національні 
особливості проявляються у підходах 
клієнтів до певних моментів. Напевно, 
ви знаєте, що перша реакція багатьох 
українських бізнесменів на пропози-
цію укласти шлюбний договір: «Мій 
чоловік/дружина образиться». Слово 
«заповіт» взагалі асоціюється зі сто-
річним старцем із сивою бородою. 

Однак в інших країнах це стандартні, 
абсолютно необхідні інструменти, які 
поряд зі страховими контрактами укла-
даються автоматично без будь-яких 
«моральних» розмірковувань. Ще одна 
наша особливість – багато клієнтів при-
ходять тоді, коли проб лема вже вини-
кла (потрібно ділити бізнес-активи під 
час розлучення чи встановлювати обсяг 
спадкового майна та перелік спадкоєм-
ців). Це цілком зрозуміло, адже з об’єк-
тивних причин процес становлення 
практики приватних клієнтів почався 
лише кілька років тому. Отже, можна 
сказати, що я і мої колеги з інших юри-
дичних фірм – піонери цього напрям-
ку, а піонерам завжди доводилося про-
водити великий обсяг роз’яснювальної 
роботи, що ми й робимо. 

Чи може ця практика конкурувати 
з традиційними практиками на 
ринку?

Як я вже говорив, на цьому етапі ми 
маємо синергію з іншими практиками. 
Думаю, що в майбутньому мова піде 
не про конкуренцію практик, а про 
точку входу клієнта в юридичну фір-
му. Вірогідно, що вже через кілька ро-
ків наші клієнти різних практик ро-
зумітимуть, що консультування щодо 
можливої юридичної проблеми – це 
простіше і дешевше, ніж її вирішення 
в судовому порядку. Сподіваюся, що 
практики приватних клієнтів в юрфір-

мах будуть все частіше генерувати клі-
єнтів для інших практик.

В якому випадку Ви відмовилися 
б працювати з клієнтом?

Я маю два варіанти, коли можли-
ва відмова від співпраці. Перший – це 
відмова потенційному клієнту. Якщо 
я бачу, що співпраця з ним може квалі-
фікуватися як конфлікт інтересів з ін-
шим клієнтом іншого партнера «Ас-
терс» (а ми за цим дуже ретельно 
стежимо), то я одразу відмовляюся від 
такого проекту. Другий – це коли клієнт 
хоче досягти або такої мети, або пропо-
нує такі методи, які не відповідають мо-
єму розумінню і стандартам «Астерс» 
щодо вирішення таких питань. 

Завдяки багаторічній практиці така 
різниця у поглядах стає очевидною, 
якщо не на першій зустрічі, то при-
наймні на одній з перших, тому не ви-
никає жодних проблем. Мій підхід – 
провести якомога докладніше перші 
інтерв’ю з клієнтом, щоб я зрозумів 
його, а він зрозумів і прийняв мої ме-
тоди вирішення його проблеми.

Чи маєте Ви за плечима конфлікти 
з клієнтами? Як виходили 
із ситуації?

Говорити саме про конфлікти 
з антагоністичними підходами не 
доводиться, адже таких випадків 
не було. Сподіваюся, їх і не буде на-
далі. Згадаю про негативний випа-
док, аналоги якого, напевно, були 
у практиці кожного адвоката. Клі-
єнт у процесі розгляду судової спра-
ви каже: «Ви знаєте, Олександре, до 
мене звернувся дальній родич, ад-
вокат. Він обіцяє вирішити спра-
ву швидше і дешевше, ніж Ви, тому 
я прийняв рішення передати йому 
справу». Це два стандартні чинни-
ки: у кожного українця є родич або 
знайомий, який має диплом юриста, 
а також «легко считать себя страте-
гом, глядя на бой со стороны». 

Я відповів: «Не проблема, оформ-
люємо припинення надання моїх по-
слуг, я передам матеріали справи». Го-
ловне – щоб клієнт був задоволений. 
Приблизно через пів року, перегля-
даючи судову практику, я випадко-
во побачив, що ця справа була закри-
та через повторну неявку адвоката на 
засідання (надані ним документи про 
неможливість бути присутнім суд 
відхилив). Хоча у цій справі право-
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ва позиція колишнього клієнта була 
дуже сильною.

Інвестиції, захист, спадкування… 
Що з цього найскладніше 
у контексті практики приватних 
клієнтів?

Навіть не знаю, як відповісти. Бу-
ває по-різному, але не помилюся, 
коли відповім таким чином. З пози-
ції юридичних аспектів, найбільш 
складними є спадкові справи без 
заповіту, які стосуються майна та 
бізнес- активів, які знаходяться у різ-
них юрисдикціях. З позиції психо-
логічного напруження, найбільш 
складним є досягнення домовленості 
про поділ майна між колишнім по-
дружжям у тому випадку, коли один 
з них ніколи не працював у бізнесі, 
але при цьому легко жонглює циф-
рами з багатьма нулями, які вважає 
своєю «законною часткою». 

Private Clients – це «дорога» 
практика? 

Це усталений міф. Звичайно, спад-
кові справи у кількох юрисдикці-
ях вимагають залучення додаткових 
консультантів. Однак повірте мені, 
укладання шлюбних контрактів чи за-
повітів, якщо це тільки не стосуєть-
ся бізнес- імперій, це зовсім не дорога 
справа. Знову ж таки, в універсальній 
фірмі такі послуги завжди будуть де-
шевшими.

Які складові успішної побудови 
та розвитку практики приватних 
клієнтів?

Тут все просто – потрібно любити 
юриспруденцію та мати багатолітній 
досвід спілкування з абсолютно різни-
ми за віком і темпераментом людьми.

Що Вас надихає?
Ви знову підштовхуєте мене до 

простих відповідей, але це правда: 
я люб лю роботу юриста. Я не розу-
мію поняття «професійне вигорання». 
Я люблю вчитися і постійно це роблю. 
Мені дуже щастить у тому, що я завж-
ди працював і працюю зараз в чудово-
му колективі однодумців. 

Як часто та яку літературу Ви 
читаєте? Чи знаходите для себе 
щось нове і корисне у книжках? 

Вже багато років я не змінюю таке 
правило: одночасно читаю юридичну 

книгу або статтю та художню або пуб-
ліцистичну книжку. Не кожного дня 
вдається прочитати спеціальну літе-
ратуру, але без кількох сторінок ху-
дожньої літератури не засинаю. Хоча 
професійна деформація тут присутня: 
прочитавши новину про розлучення, 
наприклад, Бредлі Купера з Іриною 
Шейк, одразу уявляю, які майнові ви-
моги можуть бути в цьому випадку. 
Займаючись оформленням придбання 
клієнтом коштовних речей, я заціка-
вився цим предметом, тому зараз біля 

ліжка лежить монографія «Cartier. Ін-
новації ХХ століття». 

Чи допомагає це в роботі?
Я вважаю, що література та інші 

види мистецтва йдуть лише на ко-
ристь адвокату. Не уявляю, як мож-
на розпочинати написання 30-сторін-
кової позовної заяви, не прослухавши 
хоча б раз «Болеро» М. Равеля.

Інтерв’ю підготував Єгор Желтухін, 
головний редактор «Юридичної Газети»

Cанкції: політики, процедури та 
міжнародне приватне право. Цієї 
осені ця тема буде однією з топо-

вих на третій IBA Conference on Private 
International Law. Завдяки бурхливим 
міжнародним подіям санкційне законо-
давство більшості країн почало стрім-
ко розвиватися саме в останні роки. Од-
нак такий розвиток фактично призвів до 
масованого наступу на права та свобо-
ди особи. Розмиті межі національних ін-
тересів та безпеки, прикриті державною 
таємницею, стали універсальним ви-
правданням втручання держави у сферу 
приватноправових відносин. 

Україна не є винятком із загальної 
тенденції. Позиція судової влади зво-
диться до того, що права та свободи не 
є абсолютними. Їх здійснення пов’язане 
з обов’язками та відповідальністю, може 
підлягати формальностям, умовам, об-
меженням або санкціям, що встановле-
ні законом та необхідні в демократично-
му суспільстві в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності й гро-
мадської безпеки. Застосування держа-
вою санкцій не вважається порушенням 
прав та свобод особи, оскільки можли-
вість їх запровадження передбачена за-
коном і має законну мету – необхідність 

негайного та ефективного реагування на 
загрозу національній безпеці України. 

Таке формальне пояснення, без пере-
вірки судом обґрунтованості та прин-
ципів застосування санкцій у кожному 
конкретному випадку, не залишає осо-
бі шансу на ефективний судовий захист, 
а також створює підґрунтя для подаль-
шого обмеження прав та законних інте-
ресів на рівні підзаконних актів. 

Зокрема, Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку вирі-
шила, що депозитарні установи у разі за-
стосування санкції «блокування активів» 
зобов’язані під час складання переліків 
власників цінних паперів для організа-
ції та проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства включати власників – 
осіб, зазначених у санкційному списку, до 
яких застосована санкція, до відповідного 
переліку із зазначенням акцій, що їм нале-
жать, як не голосуючих (п. 2 рішення від 
13.10.2015 р. №1707). Проте зазначене по-
ложення суперечить правовим актам ви-
щої юридичної сили, порушує принцип 
верховенства права та не відповідає між-
народним стандартам застосування санк-
ції «блокування активів».

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про санкції», блокування активів – це 
тимчасове обмеження права особи кори-
стуватися та розпоряджатися належним 
їй майном. Відповідно до ст. 190 Цивіль-
ного кодексу України, майном вважа-
ється окрема річ, сукупність речей, а та-
кож майнові права та обов’язки. Майнові 
права є неспоживною річчю. Майнові 
права визнаються речовими правами.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», корпо-
ративні права – це сукупність майнових 
і немайнових прав акціонера-власника 
акцій товариства, які випливають з права 
власності на акції, що включають право 
на участь в управлінні акціонерним то-
вариством, отримання дивідендів та ак-
тивів у разі його ліквідації відповідно до 
закону, а також інші права та правомоч-
ності, передбачені законом чи статутни-
ми документами.

Відповідно до пп. 13, 14 ч. 1 ст. 1 Зако-
ну України «Про депозитарну систему», 
існують права на цінні папери – речо-
ві права на цінні папери (право власно-
сті, інші визначені законом речові права), 
а також права за цінними паперами – 
права, що виникають із зобов’язання 
емітента за розміщеними ним цінними 
паперами (право на участь у загальних 
зборах акціонерів, право на отримання 
доходу, інші права).

Враховуючи зазначене, права на цін-
ні папери є речовими (майновими) пра-
вами та майном згідно зі ст. 190 ЦК Укра-
їни. Ці права є обмеженими на період дії 
санкції «блокування активів». Водночас 
корпоративні права немайнового харак-
теру не є майном (активами) відповідно 
до ст. 190 ЦК України. 

Отже, права акціонера вносити про-
позиції, брати учать у загальних зборах 
і голосувати є немайновими корпора-
тивними правами та правами за цінни-
ми паперами немайнового (неречового) 
характеру. Відповідно, такі права не вва-
жаються майном (ст. 190 ЦК) та не є тим-
часово обмеженими на період дії санкції 
«блокування активів».

Натомість положення пп. 2 п. 2 Рішен-
ня №1707 встановлюють такі правові на-
слідки застосування санкції «блокування 
активів», які призводять до позбавлення 
акціонера немайнового корпоративного 
права на управління акціонерним това-
риством, зокрема права голосувати, пра-
ва вносити пропозиції щодо питань по-
рядку денного, права вносити пропозиції 
щодо кандидатів до складу органів това-
риства тощо. 

Нове санкційне законодавство, від-
сутність досвіду та позитивної судової 
практики породжують викривлене уяв-
лення про необмеженість втручання дер-
жави у права та свободи. Тому існує на-
гальна потреба у публічному поясненні 
органами влади причин застосування 
санкцій у кожному неочевидному випад-
ку, а також в ефективному судовому за-
хисті прав особи від втручання держави, 
що не має легітимної мети.

САНКЦІЙНІ НЕПОРОЗУМІННЯ
Які права не можна обмежувати під час «блокування активів»
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Які головні тенденції 2019 р. Ви 
можете відзначити? Як змінюються 
підходи контролюючих органів? 

Олександр Шемяткін, партнер: Ос-
новною тенденцією є те, що податкова 
знову перебуває у процесі реорганізації. 
Аналогічно до ситуації з податковою мі-
ліцією, коли її ліквідують, вона починає 
імітувати бурхливу діяльність і демон-
струє показову статистику. Наприклад, 
наразі податковий орган звітує про до-
нарахування 20 млрд грн. Проте всі ці 
донарахування оспорюються, а скільки 
реально буде сплачено – залишається 
під питанням. Відчувається повернен-
ня до прагнення донарахувати, щоб на-
рахувати. Постає питання про те, чому 
так відбувається? Можливо, для ста-
тистики проводиться зміна кадрів, але 
є відчуття, що все це вже було. Так, змі-
нюються «вивіски», можливо, там були 
реальні наміри змінити систему. Однак 
вже виникають питання з приводу того, 
як ці зміни відбуваються. Зокрема, у нас 
були питання до непрозорого призна-
чення конкурсу. Картинки у Facebook 
і зміна підходів – це ж зовсім різні речі. 

Олександр Мінін, старший парт-
нер: Роботи у нас стало більше. Зага-
лом, це добре (сміються – прим. ред.). 
До того ж стало легше оспорювати 
дії податкових органів, тому що їхня 
кваліфікація погіршилася. Так, у них 
є бажання більше донарахувати, але 
ви никла велика кількість несправед-
ливих донарахувань. Одним з при-
кладів стало застосування штрафних 
санкцій за несвоєчасну реєстрацію 
податкових накладних. Я думаю, що 
у податкової також є розуміння, що 
це не зовсім справедливий механізм, 
тому що на нарахування податків 
він жодним чином не впливає. Тобто 
якщо людина щось пропустила і потім 
виправить це в податковій декларації, 
то штраф буде 3-5%, а якщо невчасно 
зареєструвала податкову накладну, то 
штраф буде 10% за день та навіть може 
досягти 50%. За що? Тобто податко-
ва знову стала на шлях здирництва, 
а принципових змін у бік раціоналіза-
ції підходів майже не відбулося.

Іван Шинкаренко, партнер: Щодо 
трансфертного ціноутворення, вар-
то зазначити, що тенденції дещо від-
різняються. Контроль стає більш зрі-
лим, акти – більш якісними. Їх поки 
що мало, але вже відчувається квалі-
фікація податкової, де вона може за-
хистити свої позиції навіть на рівні 
апеляції. Аналізуючи акти та запити, 
можна зробити висновок, що якась 
робота з підвищення кваліфікації все 
ж таки була проведена. Дуже чекаємо 
на 12 великих кейсів, анонсованих на 
конференції в Торонто Міністром фі-
нансів України Оксаною Маркаровою, 
які будуть нам представлені восени. 
Цікаво, що це за кейси. 

Що стосується митниці, то тут не 
було значних зрушень за останній 
рік. Є чимало спорів щодо класифіка-
ції, де позиція митниці незрозуміла. 
Наприклад, коли відбуваються спро-
би перекваліфікувати маленьку дитя-
чу іграшку «бумеранг» у спортивний 
снаряд. Все це робиться для того, щоб 
показати якісь цифри, хоча зрозумі-

ло, що в суді вони програють. Бюджет 
країни від таких дій також не виграє, 
якщо ще стягнути витрати на правову 
допомогу. 

Здавалося, що ці проблеми вже ви-
рішені, але напередодні створення но-
вої митниці проблеми з кваліфікацією 
повторюються, навіть коли є рішення 
суду щодо класифікації, підтвердже-
не в апеляції. Ми не розуміємо ці під-
ходи. Це перехідний період чи щось 
інше – поки що не зовсім зрозуміло. 

Як Ви оцінюєте призначення 
головами ДПСУ і ДМСУ людей 
з приватного сектору? Чи 
відображає це зміни у свідомості 
українців і прагнення відійти від 
бюрократичної системи?

О.Ш.: Змінювати потрібно не лише 
людей на керівних посадах. Насампе-
ред, необхідно змінювати підходи. На-
приклад, ДФС на рівні апеляції відмов-
ляє всім у скаргах. За останні 3 місяці 
не було задоволено майже жодної скар-
ги. Отже, головною проблемою зали-
шається нерівність підходів: комусь 
можна щось робити, а комусь – ні. Ба-
гато компаній перейшли на фінансо-
ву звітність за міжнародними стандар-
тами, а податкова починає втручатися 
у питання щодо дисконтування, за-
стосування нових стандартів (оренда 
тощо). Не буде принципової різниці від 
того, хто очолює систему, поки не змі-
няться підходи до законодавства та ад-
міністрування, доки залишаються ме-
ханізми для процвітання корупції. 

Законопроекти, які ми бачимо 
зареє строваними у ВРУ – це знову 
збільшення тиску на бізнес та загальна 
«фіскалізація». Складається вражен-
ня, що економіці України заважають 
не офшори, не виведення капіталу, 
не умови, в яких бізнес просто не хоче 
тримати гроші, а ФОПи, тому що вони 
не пробивають чеки.

О.М.: Принаймні поки що ми не 
відчуваємо бажаних зрушень. На 
нашу думку, суттєво поліпшити ситу-
ацію можуть лише інституційні зміни 

«ЗМІНЮВАТИ ПОТРІБНО 
НЕ ЛЮДЕЙ, А ПІДХОДИ»
Тема оподаткування 
завжди була каменем 
спотикання, адже державі 
необхідно наповнювати 
бюджет, а підприємцям 
потрібно вести свій бізнес, 
максимально оптимізуючи 
всі обтяжливі витрати. 
Про цьогорічні тенденції, 
проблеми у сфері 
оподаткування, митного 
права і трансфертного 
ціноутворення розповіли 
партнери КМ Партнери 
Олександр Мінін, 
Олександр Шемяткін та 
Іван Шинкаренко.

(насамперед, на законодавчому рівні), 
яких сьогодні не спостерігається. Іс-
нують ознаки, що певні зміни можли-
ві. Зокрема, визнаний нечинним Указ 
Президента про надмірні штрафи за 
порушення в операціях з готівкою, 
проект закону про виключення ст. 205 
ККУ, яка більше використовується як 
засіб для тиску на підприємців. Такі 
зміни пропонували достатньо давно. 
Якщо вони насправді відбудуться, то 
це буде добре.

На рівні виконавчої влади все те, що 
відбувається сьогодні, нагадує про при-
слів’я, що погане дерево не може дати 
добрих плодів. Так, вже неодноразо-
во писали, що реформування фіскаль-
ної служби розпочалося з грубого по-
рушення закону та Конституції на рівні 
Кабміну. Наразі незрозуміло, завершив-
ся чи ні розподіл на податкову і мит-
ну службу. Також відсутній закон, який 
надавав би повноваження Державній 
митній службі та Державній податковій 
службі як окремим органам. Якщо не-
має закону, то Кабмін не може розділи-
ти між двома органами повноваження, 
які були надані законом одному органу.

Загалом, є позитивні моменти, але 
з огляду на перспективи в роботі. 

У нас точно з’явиться більше роботи 
та підстав для оскарження рішень но-
востворених органів.

Чи є сенс щось прогнозувати 
на 2020 рік? Які проекти можуть 
найкраще стартувати в період 
непрогнозованих змін?

О.Ш.: Напевно, ми краще ска-
жемо, яких змін нам хочеться (смі-
ються – прим. ред.). Україна взяла 
на себе зобов’язання щодо впрова-
дження плану BEPS. Новообраний 
голова Комітету з питань фінан-
сів, банківської діяльності, податко-
вої та митної політики Данило Гет-
манцев за реєстрував законопроект 
№1210, який викликав шквал кри-
тики бізнесу. Це низка змін до По-
даткового кодексу, що включає змі-
ни до податку на прибуток у зв’язку 
з імплементацією плану BEPS (все це 
вже з 2020 р.). Однак ми хочемо при-
йняття законопроекту №1185, що пе-
редбачає заміну податку на прибуток 
податком на виведений капітал і за-
провадження плану BEPS з 2021 р.

Окрім того, ми пропонували змен-
шення навантаження на фонд оплати 
праці через скасування ЄСВ у три ета-

пи. Всі розрахунки були надані новій 
владі. Ми вважаємо, що шлях до вихо-
ду бізнесу з тіні (а це 40-50% залежно 
від сфери) полягає у зменшенні подат-
кового навантаження. Проте поки що 
ми бачимо, що нова влада все ж таки 
намагається навести лад через «фіска-
лізацію» і через тиск на бізнес. Напев-
но, вони вважають, якщо збільшити 
тиск на бізнес, то всі швидко вийдуть 
з тіні. Звичайно, це не так. 

Натомість ми наполягаємо на спро-
щенні процедур і зниженні податко-
вого навантаження на бізнес. Тільки 
такі дії з боку влади можуть викликати 
у підприємців бажання сплачувати по-
датки та не переховуватися в тіні. Зміна 
влади є наслідком нового етапу розвит-
ку свободи в суспільстві. Нова влада 
має це зрозуміти. Однак податкова не 
змінюється, такі фіскальні підходи – це 
вчорашній день і маркер того, що влада 
не розуміє результатів виборів. 

О.М.: Варто зазначити, що економі-
ка дуже залежить від впливу суб’єктив-
них очікувань. Так, очікування насе-
лення можуть формувати економічні 
тренди. Зростання, яке наразі виникло 
від позитивних очікувань, може зніве-
читися, якщо з’явиться розуміння, що 
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буде не краще, а гірше. Тобто політи-
ка, яка спрямована на короткотривале 
збільшення надходжень до бюджету, 
може вилитися в негативні наслідки 
для економіки країни загалом. 

Якщо людям щось не подобається, то 
у них є два шляхи: тікати з країни в по-
шуках нових можливостей або бунтува-
ти. Те, що відбулося на виборах, певною 
мірою можна назвати бунтом, адже це 
не було голосування за нинішню владу, 
це було голосування проти усього ста-
рого. Однак якщо люди відчують, що 
ситуація знову погіршилася, у них зно-
ву будуть два варіанти. Проте важливо 
розуміти, що наша система не витримає 
масової непокори. Наразі деякі кро-
ки нової влади викликають насторогу. 
Прогнози на 2020 р. важко робити, тому 
що у влади немає якихось повноцінних 
концепцій та обґрунтованих дій.

На Вашу думку, чому 
так відбувається? Чому 
продовжується політика 
фіскалізації, якщо прийшли люди 
з приватного сектору, які знали 
про всі ці проблеми?

О.Ш.: Тому що система змінює лю-
дей. Потрібно змінювати підходи та 
вводити KPI. Колись я робив дослі-
дження щодо свободи та її впливу на 
розвиток суспільства, там я пропо-
нував ввести KPI для всіх держслуж-
бовців. Збільшення ВВП на рівні не 
менше ніж 5% надає право держслуж-
бовцям на отримання основної части-
ни зарплати за підсумками року. Цей 
бонус може бути значним, якщо ВВП 
зросло за рік на 6-7%. Більше нічого не 
потрібно робити. Тоді вся ця «махіна» 
почне працювати на збільшення ВВП. 

Заради чого вони працюють сьогод-
ні? Щоб створити якісь проблеми, а по-
тім їх вирішити. Це імітація бурхливої 
діяльності. Я не вірю в особистості, важ-
ливими є програми та проекти, концеп-
ції, куди ми будемо рухатися. На жаль, 
наразі я не бачу стратегічних планів, на-
працювань, обґрунтованих законопро-
ектів. Всі, хто зараз прийшли, думають, 
що вони роблять щось цінне. Вони бу-
дуть «трясти дерево», адже вони – люди 
з бізнесу, вони вперті та як проектні ме-
неджери мають показати результат.

Які поради Ви можете надати 
законодавцю, щоб змінити 
систему, законодавчі акти та 
вирішити наявні проблеми?

О.Ш.: Насамперед, потрібно визначи-
тися з цілями, до чого ми йдемо. Типо-
вим прикладом стосовно тих же подат-
ків є ситуація, коли приймається бюджет, 
потім з’являється дефіцит і цілий рік 
країна працює, щоб владнати ці штучно 
створені проблеми. Немає чіткого бачен-
ня, що ми хочемо, щоб через 2 роки ВВП 
країни зросло на 10%, тому для цього нам 
потрібно здійснити такі кроки. 

Наразі найбільші ризики через ри-
нок землі, який незрозуміло за якими 

правилами буде відкриватися, адже 
правил ще немає, але відкриття ринку 
вже анонсувалося. Ми провели дослі-
дження і побачили чимало маніпуля-
цій з цього питання. Наприклад, є ін-
формація, що Європейський суд виніс 
рішення, яким визнав мораторій не-
законним. Ми вивчили це рішення, 
в якому зазначено, що введена заборо-
на не вважається порушенням, що на-
справді все виходить з конкретних об-
ставин справи. 

Іван Шинкаренко,  
партнер КМ Партнери

Олександр Мінін, старший партнер КМ Партнери

Олександр Шемяткін,  
партнер КМ Партнери

Загалом, що таке ринок землі? Коли 
відбулась перша хвиля відчуження се-
лянами земельних ділянок, відбулось 
суттєве збільшення кількості ДТП, 
злочинів у нетверезому стані, збіль-
шення наркоманії тощо. Адже що ро-
бити в селі без землі або в місті без 
роботи? Потім ці люди прийдуть за 
допомогою до держави, а платники по-
датків, яким держава не дарувала зем-
лю, почнуть їх фінансувати. Це велике 
питання для розвитку країни та для її 
громадян. 

Також це стосується фіскалізації. 
Що ми хочемо отримати цим фіскаль-
ним підходом? Потрібно враховувати, 
скільки може заробити підприємець, 
якщо він взагалі не буде сплачувати 
жодних податків. Якщо він може утри-
мувати на ці кошти свою сім’ю і не 
звертався за субсидіями до держави, 
то це вже добре. Якщо у нього забра-
ти ці кошти у прагненні виконати план 
держави та покарати всіх порушників, 
які не видають чек, то такому підпри-
ємцю буде просто економічно невигід-
но залишатися в цій країні. Він поїде 
до Польщі, щоб там працювати. 

До речі, було проведене досліджен-
ня, що людина, яка залишається в кра-
їні, приносить 8 тис. доларів у ВВП, 
а якщо їде закордон, то присилає лише 
2 тис. доларів. Лише на цьому ми втра-
чаємо 6 тис. доларів. Отже, якщо хтось 
не сплачує якийсь податок, але він тут 
живе і працює, то він все одно прино-
сить країні більше, адже він витрачає 
гроші в Україні, сплачує ПДВ та акциз. 

О.М.: Що стосується податків, то 
хорошим кроком Президента є скасу-
вання старих указів. Один з цих указів 
дуже діставав бізнес – це застосуван-
ня штрафів за порушення норм з обі-
гу готівки. Це були астрономічні суми! 
Бізнес відчув значне полегшення, піс-
ля того як скасували ці укази. Цікавим 
був досвід у 2005 р. після Помаранче-
вої революції, коли податківці бояли-
ся і не розуміли, як працюватиме си-
стема. Тоді протягом пів року не було 
жодного тиску на бізнес. Попри очі-
кування, за цей час сплата податків, 
навпаки, збільшилася. Отже, поди-
вимося, що ми втратимо, а що вигра-
ємо, якщо певний час не буде жодно-
го контролю і тиску на бізнес. Яка буде 
різниця? Якщо різниця в 1-2% надхо-
джень, то навіщо витрачати такий ад-
міністративний ресурс для забезпе-
чення цих надходжень. 

Існують два стилі впровадження ре-
форм: американський та японський. 
Американський полягає у швидко-
му аналізі, прийнятті закону та нав’я-
зуванні того, хто і що повинен роби-
ти. Натомість японський метод – це 
довгий шлях, де спочатку приймають 
концепцію, довго її обговорюють, щоб 
кожен зрозумів, що змінюється і наві-
що. Цікаво, що в результаті японський 
шлях часто виявляється ефективні-
шим, тому що людей не примушують 
щось робити, а враховують їхню думку. 

Які цілі Ви ставите перед собою та 
перед командою на наступний рік? 

О.Ш.: Як нормальні бізнесмени, ми 
хочемо заробити більше грошей (смі-
ються – прим. ред.). Однак на першому 
місці для нас стоїть повага, яка дося-
гається якістю послуг та партнерськи-
ми відносинами з клієнтом. Часто ми 
зіштовхуємося з тим, що з нами кон-
курують компанії, які пропонують 
менш якісні послуги за менші гро-

ші. Тому ми хочемо зберегти якість та 
водночас отримати більше клієнтів, 
які цінують цю якість. 

Поділіться своїми останніми 
найцікавішими кейсами. 
Які проекти Вас найбільше 
надихають?

О.М.: Хочеться більше цікавої ро-
боти. Коли займаєшся одноманітни-
ми справами, трохи втрачаєш зацікав-
леність. Так, ми успішно заробляємо, 
але хочеться бачити власний прогрес. 
Наразі склалася цікава ситуація, коли 
Президент – юрист, Прем’єр-міністр – 
юрист. Звичайно, вони не практику-
вали, але навчання мало закласти ба-
чення, що право – це, насамперед, 
справедливість і баланс інтересів. 

Щодо цікавих кейсів, то нещодав-
но ми представляли інтереси МЕТРО 
КЕШ ЕНД КЕРІ Україна в Консти-
туційному суді та отримали рішен-
ня КСУ про визнання окремих поло-
жень ПКУ такими, що не відповідають 
Конституції. Аргументація базувала-
ся загальних положеннях Конститу-

ції – верховенства права, необхідність 
співмірності покарання, забезпечення 
права на мирне володіння майном. 

О.Ш.: Також цікавою була справа 
про реєстрацію податкових наклад-
них, де ми доводили, що податкову 
накладну платник взагалі не може за-
реєструвати, він лише її подає, а реє-
струє податкова. Верховний Суд вже 
прийняв рішення, що дійсно реєстра-
цію здійснює податковий орган. Таким 
чином, штраф за нереєстрацію взага-
лі є безпідставним, але тут ще потріб-
но працювати із судом. 

Чи існує універсальний секрет 
успіху для юриста? 

О.Ш.: Для успіху юристу потрібні 
дві речі: надавати якісні послуги та не 
робити самоціллю заробляння коштів. 
Юрист не має бути байдужим до спра-
ви клієнта.

О.М.: Головне – робити те, що по-
трібно людям, та розуміти, що основ-
не завдання юриста – забезпечити 

взаємодію між різними ланками су-
спільства. Адже чому занепала Рим-
ська імперія? Вони втратили соціальні 
технології. Щоб вийти на той же рівень 
суспільство витратило майже тисячу 
років. Що потрібно робити – важке пи-
тання. Технічна прискіпливість вже не 
настільки актуальна, як вміння бути 
у тренді суспільства, підлаштовувати-
ся під різні умови (наприклад, глобалі-
зацію) та бути потрібним в цих умовах. 

І.Ш.: Говорячи про якісні юридичні 
послуги, необхідно розуміти, що таке 
якість для юриста. Це необов’язково 
вміння створювати бездоганні доку-
менти. Насамперед, мова йде про якіс-
не обслуговування, адже клієнт, не бу-
дучи спеціалістом, не може оцінити, 
наскільки ідеально ви складаєте доку-
менти. Він зможе їх оцінити лише тоді, 
коли зіштовхнеться з перевіркою. Що 
клієнт запам’ятає, так це якість обслу-
говування. 

Розмову вела
Дарина Сидоренко, журналіст 

«Юридичної Газети»

ЩО КЛІЄНТ ЗРОЗУМІЄ ТА 
ЗАПАМ’ЯТАЄ, ТАК ЦЕ ЯКІСТЬ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Олексію, лідер юридичної 
практики PwC – це...?

Насамперед, це відповідальна люди-
на, здатна створити команду, що може 
реалізувати цікаві та інноваційні про-
екти. Це керівник, який надає мож-
ливість кожному працівнику постій-
но розвиватися, бути цікавими один 
одному (до того ж не лише в робочий 
час). Якщо коротко, лідер – це той, хто 
може зібрати не команду зірок, а зір-
кову команду. Його завдання – об’єд-
нати таких людей та підтримувати 
командний дух. Однак, мабуть, це уні-
версальний рецепт для будь-якого лі-
дера. Моя місія трохи простіша: я вже 
маю команду, тож потрібно зосереди-
тися на тому, щоб вона працювала ще 
ефективніше. 

Чому Ви погодилися очолити цю 
практику?

Це і шанс, і виклик, і велика відпо-
відальність… Хіба можна відмовити-
ся? (посміхається – прим. ред.). PwC – 
це не тільки робота з клієнтськими 
портфелями, ми соціально відпові-
дальний бізнес. Наш девіз – допомог-
ти не лише бізнесу, але й суспільству 
та державі вирішувати складні питан-
ня, будувати між ними довіру. Наразі 
наша команда має можливість впли-
нути на перебіг історичних подій та 
зробити свій внесок у реформуван-

ня країни. Тут поєдналося все те, чим 
я займаюся, що мені подобається, а та-
кож наші взаємні очікування один від 
одного з компанією. Відсутність дисо-
нансу та поєднання інтересів – це за-
порука успішної співпраці.

Раніше Ви очолювали практику 
корпоративного права, злиттів та 
поглинань. Наскільки збільшилася 
Ваша зона відповідальності?

Вона поєднує всю юридичну прак-
тику PwC в Україні. Нагадаю, що ми 
є адвокатським об’єднанням, тобто 
окремою юрособою, яка займається 
наданням виключно юридичних по-
слуг. Я продовжую працювати з про-
ектами як юрист, а також додалося ад-
міністративне навантаження у PwC 
Legal та координація взаємодії з інши-
ми ланками PwC. Загалом, якщо по-
рівнювати, то це як посада керуючого 
партнера в юридичній фірмі. 

Що Вас мотивує? Чи повинен 
лідер мотивувати команду?

Почну з кінця. Вважаю, що мотива-
ція лідера та команди – це взаємозалеж-
ні речі. Якщо я бачу, що людина робить 
свою роботу не з останніх сил, не лише 
через гроші, а тому що це їй цікаво, у неї 
горять очі, то це означає, що все відбу-
вається належним чином. Для мене це 
найкращий мотиватор. Як ми досягає-
мо такого результату? Оскільки наш ос-
новний капітал – це люди, то складовою 
успіху є ефективна комунікація, яка на-
лаштовує команду працювати як єди-
ний організм. Ми завжди обговорюємо, 
яким має бути остаточний результат, 
а також роль кожного в команді у досяг-
ненні цього результату. 

Наша мета – знайти найкраще рі-
шення для клієнта, іноді для галузі та 
навіть для усієї країни. Знову ж таки, 
нагадаю про нашу місію: будувати до-
віру в суспільстві та вирішувати важ-
ливі проблеми. Тому найкращим мо-
тиватором для мене особисто та для 
всієї команді буде позитивний резуль-

тат наших зусиль, спрямованих на роз-
виток бізнесу в Україні та покращення 
її інвестиційного клімату. 

Як Ви плануєте розвивати 
практику? Які цілі ставите перед 
собою та перед командою?

Наші плани достатньо стримані та 
реалістичні. Насамперед, це стабіль-
не зростання та покращення операцій-
них показників. Ми плануємо не лише 
залишатися у Топ-100 найкращих юри-
дичних компаній України, але й входити 
у Топ-10 і Топ-5. Також не будемо забу-
вати про міжнародні рейтинги, оскільки 
наша експертиза неодноразово визнава-
лася авторитетними світовими видан-
нями Legal 500, Chambers, ITR.

Чи передбачаються кадрові зміни?
Ми не плануємо кардинальних змін 

та дивимося в майбутнє зі стриманим 
оптимізмом. Однак не виключаю, що 
поступово ми будемо розширюватися, 
залучати до команди нових людей. До 
того ж ми завжди відкриті до іннова-
цій, навіть експериментуємо з певними 
речами, щоб з’ясувати, наскільки вони 
ефективні. Зазвичай це якісь адміністра-
тивні функції або елементи покращення 
клієнтського сервісу, що дозволяє спів-
робітникам брати більш активну участь 
у житті компанії та оцінювати її робо-
ту з різних позицій. Тобто я хочу сказа-
ти, що юрист не обов’язково займається 
виключно профільним напрямком. Зви-
чайно, не всі експерименти успішні, але 
в будь-якому випадку людина отримує 
новий досвід. До речі, це чудовий ре-
цепт від професійного вигоряння, тому 
що людина не займається постійно од-
ним і тим самим. 

Чи визначилися Ви 
з пріоритетними завданнями?

Ми є частиною великої міжнарод-
ної організації, а тому маємо відпові-
дати стандартам та вимогам, які пе-
ред нами ставить компанія. Якість та 
комплексний підхід залишаються на-

ДЛЯ НАС ПРИНЦИПОВО, ЩОБ НАШІ 
КЛІЄНТИ ВЕЛИ ЕТИЧНИЙ БІЗНЕС ТА 
БУЛИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИМИ

Чи повинен лідер надихати 
команду? Що відлякує 
інвесторів від України? Які 
термінові кроки має зробити 
держава назустріч бізнесу? 
Олексій Катасонов – новий 
лідер юридичної практики 
PwС Legal Україна – 
поділився своєю позицією 
щодо зазначених питань. 

шими пріоритетами. Однією з наших 
цілей є покращення галузевої експер-
тизи, що дозволить нашим фахівцям 
спілкуватися з різними індустріями 
однією мовою та пропонувати їм опти-
мальні рішення з огляду на специфіку 
бізнесу. Також нашою метою є підви-
щення ефективності завдяки викорис-
танню сучасних технологій, які ми має-
мо у тісній взаємодії з мережею PwC.

Сьогодні юридичні фірми 
є конкурентами Великої четвірки 
чи навпаки?

Те, що ми пропонуємо клієнтам, 
є бізнес-рішеннями та не обмежуєть-
ся виключно юридичними послуга-
ми, на відміну від традиційних юри-
дичних фірм. Однак для того щоб 
вдало з ними конкурувати, ми вдає-
мося і будемо вдаватися до інструмен-
тарію, який є у нас як частини великої 
організації, з тими перевагами та не-
доліками, які ми маємо. Ми говори-
мо про технологічність, про зв’язки 
між різними офісами (офісами PwC), 
про можливість вирішення складних 

питань за принципом «one stop shop», 
тобто вирішення питань, які охоплю-
ють багато різних компонентів у ме-
жах однієї фірми. 

Ми не надаємо виключно юридичні 
послуги – в цьому наша перевага. Пра-
цюючи з PwC, клієнт отримує зрозумі-
лого співрозмовника за столом перего-
ворів. Клієнт має розуміння, що фірма, 
з якою він співпрацює, відповідає за той 
результат, який він отримує. Ми доро-
жимо нашим ім’ям та репутацією. Для 
нас прохання клієнта – це не пустий 
звук, ми завжди до них дослухаємося. 
Звичайно, не у тих випадках, коли мова 
йде про корупційну чи іншу незакон-
ну складову. Для нас принципово, щоб 
наші клієнти вели етичний бізнес та 
були соціально відповідальними.

Як Ви вважаєте, чи існує в Україні 
юридичний бізнес у класичному  
розумінні? Чи потребує він встанов-
лення неписаних правил гри?

Мені важко судити та надавати оста-
точну, об’єктивну оцінку. Однак коли ми 
говоримо про бізнес PwC, то одним зі 

стовпів, на яких побудована наша юри-
дична практика, є нульова толерантність 
до корупції, як і до будь-яких інших не-
прозорих практик. Тому ми просто мо-
жемо не перетинатися з тими речами, де 
фігурують ці елементи. Чи зацікавлені ми 
в тому, щоб ринок був більш прозорим? 
Однозначно, так. По-перше, нам тоді до-
велося б витрачати менше зусиль, щоб 
обґрунтувати клієнтам ефективність за-
стосування прозорих та етичних мето-
дів. На жаль, клієнти інколи цього не 
розуміють. По-друге, якщо клієнтам до-
велося попрацювати у «сірій» зоні, вони 
намагаються якимось чином поверну-
тися у правове поле (звісно, не без нашої 
допомоги). Хоча значно простіше робити 
все за правилами, ніж потім виправляти 
помилки. Отже, ми за те, щоб не було не-
писаних правил, щоб була чітка та прозо-
ра картинка ринку, щоб всі працювали за 
однаковими й зрозумілими правилами. 

Що Вам як юристу-практику дала 
судова реформа?

На мою думку, наразі зарано гово-
рити про якийсь остаточний резуль-
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тат, оскільки реформа ще не закінчи-
лася. Було зроблено лише пів кроку від 
того, що потрібно для її повної реалі-
зації. Тому в деяких моментах відчут-
ний прогрес, а в деяких, на жаль, ні-
чого не змінилося. З одного боку, ми 
маємо більш чітко прописані проце-
дури, а з іншого – катастрофічну не-
стачу суддів. Якщо раніше розгляд 
справи тривав кілька місяців, то те-
пер судовий спір може тягнутися ро-
ками. Численні скандали, які висвіт-
люються в ЗМІ, точно не на користь 
судовій реформі, оскільки вони є пев-
ним індикатором нинішньої ситуації. 
Тож коли клієнти запитують, чи може 
судове рішення щодо їхньої справи 
бути вирішене на 100% швидко, закон-
но та об’єктивно, поки що ми не мо-

жемо дати таких гарантій. Однак коли 
ми зможемо це гарантувати клієнтам, 
навіть якщо рішення буде не на їхню 
користь, тоді судову реформу можна 
буде назвати вдалою. 

Кілька місяців тому партнер PwC 
в Україні, керівник практики 
оподаткування та юридичних 
послуг В’ячеслав Власов 
розповідав про очікування бізнесу 
від влади в податковій сфері. Яких 
ще законодавчих змін очікують 
Ваші клієнти від держави?

По-перше, бізнес не має перебува-
ти в постійному очікуванні якось змі-
ни. Наприклад, як буде змінюватися 
IT-сектор, як будуть оподатковувати-
ся контракти, стосунки з індивідуаль-
ними підприємцями тощо. Було б доб-
ре, щоб у це питання внесли певну 
зрозумілість, щоб бізнес та інвесто-
ри могли розуміти правила гри. Про-
гнозованість для економіки та інвес-
тицій – це добре. Будь-який бізнес, 
особ ливо великий, не любить сюрпри-
зів. Держава повинна надати таку га-
рантію не на рівні планів чи наявності 
в порядку денному, а на рівні конкрет-
них законодавчо закріплених рішень. 
По-друге, це скасування мораторію на 
продаж земель с/г призначення. Ми 

активно боремося за те, щоб це відбу-
лося, ми будемо продовжувати на цьо-
му наполягати. По-третє, це валютна 
лібералізація від НБУ, яка насправ-
ді обмежує велику кількість компаній 
у можливості здійснювати певні ва-
лютні транзакції. 

З позиції людини, яка очолювала 
корпоративну практику, як Ви 
оцінюєте інвестиційний клімат 
в Україні? Що держава має 
зробити, щоб його покращити? 

Через мене проходило дуже багато 
угод, за умовами яких іноземні компа-
нії купували українські, а українські – 
іноземні тощо. Одним з ключових пи-
тань, яке ставлять вітчизняні клієнти 
та іноземні інвестори, є питання захи-

сту права власності. Тобто наскільки 
у нас дотримуються цього фундамен-
тального принципу. Коли захист влас-
ності діятиме однаково для всіх, тоді 
це стане вибухом інвестиційної та біз-
несової активності. Відповідно, ці про-
цеси почнуть пришвидшувати розви-
ток економіки як на локальному, так 
і на загальнодержавному рівні. 

Ще один момент – це тісний зв’язок 
між політикою та бізнесом, якого по-
трібно уникати. Якщо ці речі будуть 
розділені, суть політики полягатиме ви-
ключно в адмініструванні, а бізнесу – 
в розвитку, тоді все стане на свої місця. 
Однак доки відбувається політичний 
тиск на бізнес, доти ми навряд чи змо-
жемо кардинально змінити ситуацію. 
Окрім того, важливим є зниження регу-
ляторної складової. Тобто всі процеду-
ри, в тому числі дозвільні, повинні бути 
максимально спрощені, де це можливо. 
Мають бути створені адекватні, абсо-
лютно незалежні контролюючі органи, 
а також реальна відповідальність бізне-
су за порушення прозорих, зрозумілих 
та адекватних умов. 

Наскільки ефективним 
є конкурентне законодавство? 

Якщо коротко, то у нас залиша-
ються дуже складні та широкі ви-

моги до документації на отримання 
того чи іншого дозволу від АМКУ. 
Це призводить до того, що залуча-
ється дуже багато людських і фінан-
сових ресурсів. Однак це невигідно 
для бізнесу та не приваблює інвес-
торів. До того ж така бюрократи-
зація може призводити до різних 
зловживань з боку АМКУ. Якщо ця 
проблема буде вирішена, то це за-
безпечить розвиток здорової кон-
куренції, а отже, більшу кількість 
сильних гравців на ринку. 

Чи бачите Ви різницю у підходах 
до роботи у юристів різних 
поколінь? В чому вона полягає?

На мою думку, в нашій роботі нам 
вдається поєднувати інновації та дос-
від. Не завжди підходи молодих колег 
мають під собою напрацьований пра-
вовий фундамент. Проте вони більше 
тяжіють до нових методів та експе-
риментів. Водночас надати кваліфі-
коване юридичне обґрунтування тих 
чи інших кроків можуть їхні старші 
колеги. Тому ми намагаємося витри-
мувати певний баланс. Адже надмір-
ний консерватизм у деяких питаннях 
не можна назвати позитивним з пози-
ції гнучкості бізнесу клієнта. Врешті- 
решт, вже не потрібні юристи, які по-
стійно все забороняють. Наразі від 
юриста чекають конструктивних по-
рад, а не заборон. Юристи повинні 
добре розумітися на бізнесі клієнта. 
Деякі з них навіть готові менше за-
робити на своїх послугах, але знайти 
оптимальне для клієнта рішення. За-
галом, такий симбіоз себе виправдо-
вує. Бізнес отримує економію та дієві 
поради, а юрист – постійного клієн-
та, який цінує такий підхід. Тому ми 
йдемо шляхом спеціалізації як з пози-
ції певної галузі права, так і з позиції 
певних індустрій. 

Маєте професійні табу?
Вони корелюються на 100% з прин-

ципами PwC – це нульова толерант-
ність до будь-яких непрозорих прак-
тик з обов’язковим дотриманням 
високих стандартів професійної ети-
ки. Хочеться, щоб на ринку це ставало 
дедалі популярнішим (як серед бізне-
су, так і серед юристів). 

Розмовляв Єгор Желтухін,
головний редактор  

«Юридичної Газети» 

НАША ЦІЛЬ – ЗРОБИТИ САМЕ ТЕ,  
ЩО ПОТРІБНО КЛІЄНТУ, А НЕ ТЕ,  
ЩО ЗВИКЛИ РОБИТИ ЮРИСТИ 

18.09.2019 р. Президент України під-
писав прийнятий Верховною Радою 
Закон №1080 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України та Кри-
мінального процесуального кодексу 
України щодо зменшення тиску на біз-
нес». Цим Законом з Кримінального ко-
дексу України виключено ст. 205 щодо 
фіктивного підприємництва.

Ст. 205 ККУ була найбільшим ін-
струментом тиску на бізнес.

Це законодавче рішення є дуже по-
зитивним та корисним кроком, оскіль-
ки протягом останніх 3-5 років кон-
тролюючі (насамперед, податкові) та 
всі без винятку правоохоронні орга-
ни викривлено трактували зміст цієї 
статті ККУ та зловживали її застосу-
ванням на практиці. У більшості ви-
падків податківців та правоохоронців 
вже не цікавила об’єктивна сторона 
цього кримінального правопорушен-
ня. Наявність факту відкриття кримі-
нального провадження за ознаками ст. 
205 ККУ щодо будь-якого в ланцюгу 
контрагента підприємства, яке переві-
рялося, сприймалося як очевидний та 

безспірний доказ умисного ухилення 
від сплати податків суб’єкта господа-
рювання, що перевірявся.

На практиці ст. 205 ККУ стала ос-
новним й умисним інструментом проти-
правного тиску на бізнес, адже в багатьох 
випадках податківці та правоохоронці 
внаслідок своєї професійної дискваліфі-
кації «свято» вірили в таку «законність» 
своїх дій. На превеликий жаль, судо-
ва практика, навіть практика Верховно-
го Суду, в окремих випадках була майже 
аналогічною. Таким чином, можна зро-
бити однозначний висновок про оче-
видне позитивне значення для бізнесу та 
суб’єктів господарювання факту законо-
давчої декриміналізації ст. 205 ККУ.

Водночас варто зауважити, що 
в практиці нашого адвокатського об’єд-
нання немає жодного випадку направ-
лення до суду кримінального прова-
дження у випадках, коли у контрагентів 
платників податків, захист яких здій-
снювали наші адвокати, були відкри-
ті кримінальні провадження або навіть 
вироки за ст. 205 ККУ. Ми акцентуємо 
увагу правоохоронців процесуальними 
засобами на особливостях об’єктивної 
сторони фіктивного підприємництва 
і відсутності суб’єктивної та об’єктивної 
сторони в діях нашого клієнта. Однак це 
тільки практика нашого адвокатського 
об’єднання. В багатьох інших випадках 
практика не така позитивна для платни-
ків податків та їхніх службових осіб.

З іншого боку,  ст. 205 ККУ – обов’яз-
кова складова більшості схем з не-
правомірного зменшення податків 
(умисного ухилення від їх сплати) або 
податкового шахрайства

Ні для кого не секрет, що цей інсти-
тут фіктивного підприємництва (ст. 
205 ККУ) був важливим інструмен-
том у різноманітних схемах, які запро-
ваджуються з метою неправомірного 
зменшення податкових платежів або 
умисного ухилення від сплати податків. 
Так зване «створення документальної 
видимості господарської операції» з ме-
тою легалізації «контрабандного» това-
ру, обготівковування грошових коштів, 
штучного збільшення витрат для непра-
вомірного зменшення податків тощо – 

все це також досягається, як правило, 
з використанням того, що називається 
«фіктивним підприємництвом». З та-
кими та подібними явищами, які спри-
чиняють шкоду бюджету будь-якої дер-
жави, покликані боротися відповідні 
контролюючі й правоохоронні органи. 
Тому було б логічно, якби законодавець 
в нормах Кримінального кодексу Укра-
їни одразу замінив на якийсь інший 
склад злочину, який би мінімізував по-
дібні негативні явища в економіці.

Отже, декриміналізація ст. 205 ККУ 
відбулась. А що далі?

Очевидно, що наші законодавці, го-
лосуючи за законопроект щодо декримі-
налізації ст. 205 ККУ, не в останню чер-
гу ставили перед собою популіську мету. 
Таки чином, була зроблена спроба підсо-
лодити гірку пігулку прийнятих майже 
одразу після цього законопроектів щодо 
запровадження загальної фіскалізації 
ФОПів ІІ та ІІІ груп шляхом тотального 
введення для них касових апаратів.

Тепер, після декриміналізації фіктив-
ного підприємництва, може скластися 
враження, що цьому інструменту тіньо-
вого бізнесу включили «зелене світло». 
На мою думку, це далеко не так. Якщо 
системно аналізувати факти мінімізації 
бізнесових витрат за допомогою фіктив-
ного підприємництва, то всі ці випад-
ки можна охарактеризувати терміном 
«шахрайство», а точніше «податко-
ве шахрайство». Фактично, це будь-які 
дії, внаслідок яких відбувається умис-
на фальсифікація документів, які мають 
значення для податкових (контролюю-
чих) органів, з метою неправомірного 
зменшення податків (або умисного ухи-
лення від сплати податків). 

Думаю, що  ми дуже швидко станемо 
свідками того, що у Кримінальному ко-
дексі України з’явиться якийсь подібний 
до цього склад кримінального правопо-
рушення. Однак я не дуже впевнений, 
що ця нова стаття Кримінального ко-
дексу України не буде ще більш зручним 
інструментом для незаконного тиску на 
бізнес, оскільки формулювання її поло-
жень можуть бути більш неконкретни-
ми та розмитими, ніж були положення 
вже в «почившій в обозі» ст. 205 ККУ.

ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ДЕКРИМІНАЛІЗОВАНО. ЩО ДАЛІ?

Йосип Бучинський,
голова АО «Яр.ВАЛ»  
віцепрезидент АППУ, голова Комітету 
з безпеки ведення бізнесу КТПП
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«Неминучі тільки смерть та 
податки», – ці слова аме-
риканського політичного 

діяча Бенджаміна Франкліна вже по-
над 300 років не втрачають своєї ак-
туальності.

Моя майже 20-річна юридична 
практика проходила в одній з ауди-
торських фірм, клієнтами якої були 
підприємства – представники різних 
галузей економіки. Однак всіх клієн-
тів завжди об’єднувала одна спіль-
на риса – зацікавленість у питаннях 
оподаткування.

Яким би професіоналом не був 
адвокат, одночасна глибока обі-
знаність у питаннях законодавчо-
го регулювання та судової практики 
щодо всіх загальнодержавних і міс-
цевих податків майже не зустріча-
ється в межах компетенції одного 
спеціаліста. Враховуючи кількість 
нормативних актів у податковій га-
лузі, набуття статусу професіона-
ла в цій сфері є особливо важким 
завданням.

Робота над вдосконаленням знань – 
це щоденне завдання, яке потрібно не-
ухильно виконувати. У Правилах ад-
вокатської етики зазначено: «Адвокат 
має постійно підвищувати свій про-
фесійний рівень та кваліфікацію, во-
лодіти достатньою інформацією про 
зміни в чинному законодавстві». 

Питання становлення податково-
го юриста є комплексним, воно по-
чинається ще зі студентських лав та 
прямує до вибору вузької спеціалі-
зації. Дуже рідко трапляється, щоб 
студент, який нещодавно закінчив 
вищий навчальний заклад, бачив 
себе фахівцем саме в галузі оподат-
кування. Однак якщо випускник ба-
чить себе професіоналом саме в по-
датковому праві, то йому доцільніше 
працевлаштуватися у велику ауди-
торську компанію, для якої пере-
вірка правильності ведення подат-
кового та бухгалтерського обліку 
є основним предметом надання по-
слуг. Поруч з фахівцями цієї справи 
йому буде набагато легше отримати 
справжні податкові знання, ніж са-
мотужки читати нормативну базу та 
лише інколи зустрічати на практиці 
питання улюбленої податкової теми.

Приблизно 30 років тому у Страс-
бурзі делегацією з 12 країн-учасниць 
був прийнятий Загальний кодекс 
правил для адвокатів країн Європей-
ського Співтовариства, який містить 
принципову вимогу: «Адвокат не по-
винен здійснювати ведення справи, 
яка не відповідає рівню його профе-

сійної компетенції, без участі в ній 
іншого адвоката, який володіє необ-
хідною компетенцією». 

Аналогічні за змістом норми міс-
тять Правила адвокатської етики, 
які діють в Україні з 2017 р. До того 
ж українські Правила мають таку ви-
могу: «Зважаючи на суспільну зна-
чущість і складність професійних 
обов’язків адвоката, від нього вима-
гається високий рівень професійної 
підготовки, ґрунтовне знання чин-
ного законодавства, практики його 
застосування. Приймаючи доручен-
ня про надання професійної прав-
ничої (правової) допомоги, адвокат 
повинен зважати на свої можливості 
щодо його виконання».

Отже, братися за надання право-
вої допомоги в конкретному подат-
ковому питанні адвокат має право 
лише тоді, коли він є професіоналом, 
який має ґрунтовні знання щодо від-
повідного питання. Якщо не маєш 
знань, то не маєш права самостійно 
допомагати.

Сьогодні податкові юристи повин-
ні мати персоналізований підхід до 
свого клієнта, володіти знаннями, 
які стосуються конкретного подат-
ку, а не намагатися вивчити весь По-
датковий кодекс, що зробити зовсім 
нелегко. Юристу від початку потріб-
но відмовитися від універсального 
податкового правознавства та пере-
орієнтування на певні інститути, по-
стійно вдосконалюючи власні знання 
у відповідній сфері.

ЯК СТАТИ ПОДАТКОВИМ 
ЮРИСТОМ?

Михайло Кочеров,
керуючий партнер  
IBC LEGAL SERVICES

РОБОТА НАД  
ВДОСКОНАЛЕННЯМ ЗНАНЬ –  
ЦЕ ЩОДЕННЕ ЗАВДАННЯ

EY
EY є міжнародним лідером з аудиту, оподаткуван-
ня, права, супроводу угод і консультування. Наші 
знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють 
зміцненню довіри й впевненості на ринках різних 
країн в усьому світі. Ми формуємо команду видат-
них лідерів, під управлінням яких наш колектив 
виконує взяті на себе зобов’язання. Таким чином, 
ми робимо значний внесок у поліпшення ділово-
го середовища в інтересах наших співробітників, 
клієнтів та суспільства загалом.

EY надає широкий перелік професійних послуг 
в Україні. Окрім послуг з аудиту, податкового та 
юридичного консультування, ми надаємо спеціалі-
зовані послуги з M&A, управління інвестиційними 
проектами, бюджетування, оцінки та розробки си-
стем внутрішнього контролю, підвищення опера-
ційної ефективності бізнесу.

Ми постійно інвестуємо кошти в розвиток мето-
дологічної бази, підвищення кваліфікації наших 
співробітників та впровадження нових техноло-
гій. Міжнародна структура управління забезпечує 
більш ефективну роботу з клієнтами. Ми надає-
мо послуги незмінно високої якості, враховуючи 
національну специфіку у галузі законодавства та 
правові норми будь-якої країни світу.

Оскільки ми є глобальною організацією, офі-
си нашої компанії присутні у 152 країнах, в яких 
здійснюють свою діяльність міжнародні фінан-
сові інституції та донорські агенції. Компанії-чле-
ни міжнародної мережі EY допомагають урядам 
і приватним компаніям різних галузей у вирішенні 
юридичних та інших питань, пов’язаних з діяльні-
стю бізнесу.

Дізнайтеся більше на сайті: ey.com
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Олеже, що Ви вважаєте своїми 
найбільшими досягненнями як 
керуючого партнера?

Наразі найбільше досягнення – 
це колектив та клієнти. На почат-
ку 2013 р. ми починали працювати 
у складі чотирьох осіб (я і троє юрис-
тів). Сьогодні нас вже близько двох 
десятків осіб – це адвокати, помічни-
ки адвокатів, юристи, офіс-менеджер, 
PR-менеджер, які віддані професії та 
захоплені своєю справою.

Наш робочий процес досконало на-
лагоджений, адвокати нашої фірми на-
дають професійну юридичну підтрим-
ку в режимі 24/7. Щодо клієнтів, то їх 
кількість стрімко зростає, що надає 
нам натхнення та бажання йти далі, 
«виходити» на новий рівень.

Які основні цілі Ви ставите перед 
собою на найближчий період?

Подальше вдосконалення набутих 
знань, майстерності та досвіду на рівні, 
який відповідає сучасним реаліям, по-
стійним змінам, які відбуваються в дер-
жаві (зокрема, у кадрових питаннях, 
законодавчій сфері тощо). Сьогодні ми 
вдало та успішно знаходимо найопти-
мальніші варіанти вирішення складних 
ситуацій з мінімальними ризиками для 
клієнтів та застосуванням нестандарт-
них підходів. Наше головне завдання – 

це не просто позитивний результат для 
клієнтів, а правильний результат як 
з позиції бізнесу, так і з позиції закону.

 
Розкажіть про важливість 
корпоративних цінностей, а також 
про цінності в фірмі «Горецький та 
партнери». 

Це те, що я називаю внутрішніми 
законами життя фірми. Мова йде про 

чіткі й унікальні сформульовані пра-
вила та цінності, які регулюють всі 
процеси, що відбуваються всередині 
фірми. Для мене як керівника прин-
ципово важливі такі моменти:
 відповідальність на кожному ета-

пі справи кожного працівника, за-
лученого до кейса (на мою думку, це 
першо чергово має бути впроваджено, 
адже якщо немає розуміння наслідків 

МИ ОПЕРАТИВНО ЗНАХОДИМО  
НАЙОПТИМАЛЬНІШІ ВАРІАНТИ  
ВИРІШЕННЯ КЛІЄНТСЬКИХ ПИТАНЬ
Як побудувати юридичний 
бізнес на цінностях? Які 
трансформації очікують на 
правничу професію? Як 
надихати себе та команду? – 
Про все це розповів керуючий 
партнер ЮФ «Горецький та 
партнери» Олег Горецький

Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ «Горецький та партнери»

за те, що ти робиш, як ти робиш, за 
остаточний результат, це одразу свід-
чить про нульове значення елемента 
команди, так неможливо досягти по-
зитивного результату);
 повага, відкритість та чесність до ко-

лег та клієнтів, адже юрист – це інте-
лігентна професія, тому культура по-
ведінки, вихованість, витриманість, 
вміння слухати, пояснити є запорукою 
успіху;
 мотивація;
 дисципліна, без якої не може існува-

ти фірма (до того ж юридична), тому 
має бути порядок, графік, хороші умо-
ви для роботи;
 постійне прагнення до вдосконален-

ня досвіду, навичок, практики;
 команда, адже наші працівники – це 

ключовий елемент, відчуття команд-
ного духу ми підтримуємо відкритою 
комунікацією, довірою, спільним про-
веденням часу.

 
Чи потрібно Україні ухвалювати 
закон про медіацію та які ключові 
питання він має вирішити?

Наразі в Україні процедура ме-
діації не регламентована на законо-
давчому рівні, що значно ускладнює 
її застосування на практиці. Комі-
тет Верховної Ради України з питань 
правової політики та правосуддя під-
готував проект Закону України «Про 
медіацію» (№3665), спрямований на 
створення законодавчого підґрунтя 
для успішного розвитку медіації як 
правового і соціального інституту 
в Україні. Однак станом на сьогодні 
проект не був прийнятий.

Поява у грудні 2017 р. в нових ре-
дакціях процесуальних кодексів Укра-
їни глав, у яких йдеться про врегулю-
вання спору за участю судді, свідчить 
про спроби формування нового ін-
ституту процесуального права. Про-
те залишається поза законодавчою 
увагою медіація (посередництво), пе-
реговори та низка інших примирних 
процедур. Потенціал багатьох при-
мирних процедур наразі залишається 
невикористаним. Окрім того, медіа-
ція розглядається виключно як досу-
дова процедура врегулювання спору, 
тоді як більш коректним є викори-
стання терміну «позасудова», оскіль-
ки її проведення можливе на будь-
якій стадії судового процесу.

Медіація ще не отримала належно-
го законодавчого розвитку. Наприк-

лад, у новому ЦПК України про ме-
діацію згадується лише один раз. 
П. 2 ч. 1 ст. 70 закріплює, що не підля-
гають допиту як свідки особи, які згід-
но із законом зобов’язані зберігати 
в таємниці відомості, що були їм дові-
рені у зв’язку з наданням професійної 
правничої допомоги або послуг посе-
редництва (медіації) під час проведен-
ня позасудового врегулювання спору. 
Тобто фактично в законі йдеться про 
конфіденційний характер інформації, 
отриманої медіатором тільки у проце-
сі проведення позасудового врегулю-
вання спору.

Лише у ст. 197 ЦПК України згаду-
ється про можливість врегулювання 
спору за участю судді. Тобто прими-
рення сторін не вважається першо-
черговою метою та завданням підго-
товчого провадження. Вважаємо, що 
законодавцю необхідно акцентува-
ти увагу на примиренні сторін як од-
ній з цілей підготовчого проваджен-
ня в цивільному процесі. Я вважаю, 
що недоліком нового ЦПК України 

є відсутність обов’язку суду з’ясувати 
в підготовчому засіданні, чи бажають 
сторони звернутися до процедури ме-
діації для врегулювання спору мирним 
шляхом.

Процедура примирення передба-
чена також ст. 111 Сімейного кодек-
су України: «Суд вживає заходів щодо 
примирення подружжя, якщо це не 
суперечить моральним засадам су-
спільства». Під заходами щодо при-
мирення розуміється строк для при-
мирення подружжя. Водночас у такій 
процедурі не передбачається залучен-
ня третьої особи (ні медіатора, ні по-
середника). Можливість примирення 
сторін передбачена ст. 190 КАС Украї-
ни, відповідно до якої сторони можуть 
повністю або частково врегулювати 
спір на підставі взаємних поступок.

На жаль, вітчизняний законода-
вець впродовж останнього десяти-
ліття стримує розвиток цього ін-
ституту. Хоча ще у 2006 р. в Указі 
Президента України «Про Концеп-

цію вдосконалення судівництва для 
утвердження справедливого суду 
в Україні відповідно до європей-
ських стандартів» зазначалося про 
необхідність запровадження медіа-
ції – діяльності професійних посе-
редників, які спрямовують учасників 
юридичного спору до компромісу та 
врегулювання спору самостійно його 
учасниками.

На мою думку, обов’язкам суду 
сприяти врегулюванню спору жод-
ним чином не кореспондуються від-
повідні права сторін. ЦПК України 
необхідно доповнити нормою, згід-
но з якою сторони мають право звер-
нутися до суду або іншого посеред-
ника з метою проведення процедури 
врегулювання спору на будь-якій 
стадії цивільного процесу. Медіа-
ції (посередництву) потрібно надати 
розширене законодавче тлумачення. 
У ЦПК, ГПК України необхідно пе-
редбачити норму про те, що сторони 
мають право на будь-якій стадії ци-
вільного процесу звернутися до суду 

зі спільною заявою про бажання вре-
гулювати спір і провести примир-
ну процедуру за участю посередника 
(медіатора) в порядку, передбачено-
му чинним Кодексом.

 Нормативна регламентація можли-
вості врегулювання спору за участю 
судді як одна з ймовірних форм реа-
лізації обов’язку суду сприяти врегу-
люванню спору шляхом досягнення 
угоди між сторонами ще не свідчить 
про ефективність такого примирен-
ня. Для вирішення суддями подібних 
завдань додатково потрібні спеціаль-
ні знання та навички, хоча вітчизняне 
законодавство не передбачає необхід-
ного для здійснення процедури при-
мирення сторін проходження суддя-
ми спеціальної підготовки. У суддів, 
які здійснюють врегулювання спору, 
та професійних медіаторів різний ха-
рактер знання предмета. Звісно, також 
вкрай необхідна нормативна база для 
врегулювання порядку медіації, адже 
цей напрямок діяльності активно роз-

НАШІ АДВОКАТИ НАДАЮТЬ 
ПРОФЕСІЙНУ ЮРИДИЧНУ 
ПІДТРИМКУ В РЕЖИМІ 24/7
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вивається, а медіатори повинні діяти 
за чіткими законодавчо визначеними 
правилами.

 
Чи є затребуваною медіація 
серед українських компаній? 
Які перспективи розвитку цієї 
практики в Україні?

Так, сьогодні на медіацію є попит, 
особливо в цивільних і господарських 
спорах (спорах, пов’язаних з виконан-
ням договорів, у корпоративних конф-
ліктах, у процесі розірвання шлюбу, 
вирішення питання щодо вихован-
ня дітей, визначення місця їх прожи-
вання та утримання тощо). Наш дос-
від у таких справах свідчить про те, 
що ці прості питання можна вирішити 
без зайвих емоцій шляхом примирних 
процедур. Звичайно, на вирішення та 
узгодження всіх питань необхідний 
час, іноді 3-5 чи більше зустрічей. Де-

коли знову повертаємося до перегово-
рів, після подання позову до суду або 
після судових засідань, коли сторони 
розуміють, що спір остаточно буде ви-
рішений не скоро.

В Єдиному державному реєстрі су-
дових рішень вже налічується близько 
20 тис. ухвал, що стосуються процеду-
ри врегулювання спору за участю судді. 
Найчастіше вона застосовувалася в ци-
вільних справах – майже 12 тис. ухвал. 
Значна частина – це спори щодо поділу 
та визнання права власності на майно, 
а також стягнення заборгованості за 
цивільно-правовими договорами.

Сьогодні мета медіації полягає 
у підтриманні рівноваги та стабіль-
ності в суспільстві, формуванні куль-
тури мирового цивілізованого розв’я-
зання конфліктів на основі взаємних 
інтересів та згоди. Медіація актив-
но застосовується як альтернативний, 

позасудовий варіант вирішення спо-
ру. Наразі вже можна стверджувати 
про низку позитивних рис цієї проце-
дури. По-перше, це економія коштів та 
часу, адже зникає потреба сплачува-
ти судовий збір, нести інші витрати, 
пов’язані з розглядом справи в суді. 
По-друге, медіація допомагає зберег-
ти конфіденційність, адже судовий 
процес завжди має ризики стати пу-
блічним скандалом у майбутньому 
(конфлікти бізнес-партнерів, сімей-
ні спори публічних осіб, трудові спо-
ри тощо). Можна навіть стверджувати 
про захист репутації сторін конфлікту. 
По-третє, медіація дозволяє здійсни-
ти «розвантаження» судів, що цілком 
логічно. Медіація поступово втрачає 
альтернативний характер і все частіше 
застосовується у взаємозв’язку з ін-
шими способами захисту порушених 
суб’єктивних прав.

Медіація є новим, але достатньо 
перспективним напрямком юридич-
них послуг в Україні. Сьогодні бага-
то країн демонструють прагнення до 
переосмислення сутності та призна-
чення цивільного процесу, помітними 
результатами якого є включення про-
цедур примирення у структуру ци-
вільної процесуальної діяльності. Як 
показує практика, підходи до проце-
дур примирення, що пропонуються 
за кордоном, можуть бути дуже різни-
ми. Не можна сказати, що ми обрали 
найбільш оптимальну модель примир-
них процедур. Що стосується досві-
ду конкретної країни, на мою думку, 
може бути використаний італійський 
досвід у частині обов’язковості про-
ходження примирних процедур перед 
зверненням до суду, а також правила 
німецького цивільного процесуально-
го законодавства про те, що примир-
на процедура є обов’язковою для всіх 
справ, які розглядаються судом пер-
шої інстанції (за винятком деяких ка-
тегорій справ).

 
На Вашу думку, чи почнуть 
«приватні» медіатори конкурувати 
з юридичним компаніями?

Думаю, ні. Юридичний супровід – 
це комплексна робота, а медіація – це 
лише один з етапів вирішення спра-
ви. Звертаючись до медіатора, сторо-
на розуміє серйозність спору, тому 
що розглядає медіацію як альтернати-
ву судовому розгляду. Завжди потріб-
но розуміти причину спору та бачення 

кожної сторони щодо його розв’язан-
ня. Медіація – це дуже гнучкий про-
цес, що дозволяє зрозуміти, якого ре-
зультату можливо досягти, та знайти 
реалістичне, комерційно вигідне ви-
рішення спору, яке може виходити за 
юридичні межі.

 Медіатор повинен розуміти, що він 
несе відповідальність за подальший 
перебіг спору, тому необхідно макси-
мально детально ознайомитися з об-
ставинами справи, вислухати пози-
ції обох сторін, визначити конкретні 
проблемні питання, їх пріоритетність, 
змоделювати можливі шляхи вирішен-
ня конфлікту. При цьому медіатор має 
бути нейтральним, безстороннім та 
незалежним, працювати з емоціями, 
забезпечувати конструктивний зво-
ротний зв’язок.

Важливо, щоб медіатор одразу міг 
забезпечити юридичний супровід 
оформлення медіаційних угод, який 
включає безпосередню підготовку про-
цесуальних документів, отримання не-
обхідних документів (витягів, довідок), 
підготовку до нотаріального посвідчен-
ня правочинів тощо. Однак у випадку, 
якщо медіація не дала очікуваних ре-
зультатів, адвокат-медіатор надалі су-
проводжує справу, йому відомі всі 
 нюанси, що значно спрощує процедуру.

Що чекає український юридичний 
ринок у 2020 році? Які зміни Ви 
прогнозуєте?

На мою думку, на ринку не відбу-
деться принципових змін. Хто раніше 
працював чесно і відповідально, той 
надалі так працюватиме. На жаль, як 
і в будь-якій сфері, є недобросовісні 
юристи та непрофесіонали, які не ро-
зуміють ціну своїх помилок для клієн-
тів. Проте це юристи на одну-дві спра-
ви. Ринок стрімко розвивається, попит 
на професіоналів зростає, створюють-
ся платформи для розвитку юристів. 
Тому існує достатньо можливостей 
для роботи юриста- професіонала, 
який бажає працювати.

 
Юридична професія 
трансформується, що вимагає 
постійних змін. Яким повинен бути 
сучасний юрист, щоб залишатися 
затребуваним на ринку?

Головні вимоги, які сучасний бізнес 
висуває до юриста – це досвід, бажан-
ня працювати, креативність та відпо-
відальність. Я зупинюся на досвіді, 

оскільки це багатоаспектне  поняття. 
Юрист повинен швидко навчити-
ся аналізувати зміни в законодавстві, 
застосовувати норми чинного зако-
нодавства до конкретних ситуацій, 
вміти користуватися усіма реєстра-
ми, аналізувати судову практику, від-
стежувати висновки Великої Пала-
ти Верховного Суду та багато іншого. 
Отже, завдань багато, але лише у та-
кому комплексі можна «вийти на ре-

зультат».  Також важливо висвітлюва-
ти отриману практику в аналітичних 
статтях. По-перше, це свого роду від-
починок. По-друге, це можливість усу-
нути наявні в законодавстві недоліки 
шляхом участі у круглих столах, фору-
мах, конференціях тощо.

 
 Підготував Єгор Желтухін, 

головний редактор  
«Юридичної Газети»
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02.09.2019 р. Кабінет міністрів Украї-
ни своєю постановою «Деякі питання 
оптимізації системи центральних орга-
нів виконавчої влади» №829 ліквідував 
Міністерство молоді та спорту, а відпо-
відні функції поклав на новостворене 
Міністерство культури, молоді та спор-
ту. Видається, що ліквідація профільного 
міністерства свідчить про рівень серйоз-
ності ставлення вітчизняного політично-
го керівництва країни до проблем роз-
витку фізичної культури та спорту.

Зокрема, об’єднання в одне міністер-
ство державних органів, які відповіда-
ють за реалізацію державної політики 
в різних, тісно не пов’язаних між собою 
сферах життєдіяльності, може прозвес-
ти до подальшого занепаду не лише віт-
чизняної фізичної культури та спорту, 
але й гуманітарної сфери, яка є критично 
важливою для подальшого становлення 
української державності.

Ще одним яскравим свідченням від-
сутності зацікавленості держави в роз-
витку фізичної культури та спорту є за-
старілість вітчизняного законодавства 
у зазначеній сфері. Україна належить до 
країн романо-германської правової сім’ї, 
а отже, регулювання суспільних відно-
син у важливих галузях суспільного жит-
тя відбувається за допомогою норма-
тивно-правових актів, найважливішим 
з яких є закон. На жаль, закон України 
«Про фізичну культуру і спорт» 1993 р. 

вже давно морально застарів і не здатний 
виконувати покладені на нього функції. 
Зазначений нормативний акт фактич-
но не містить норм, спрямованих на ви-
значення правових засад професійно-
го спорту. Загалом, професійний спорт 
виступає локомотивом усієї галузі спор-
ту, тому в розвинених країнах світу йому 
приділяють дуже багато уваги. 

У країнах англо-американської право-
вої сім’ї, окрім належного нормативного 
забезпечення системи спорту, важливу 
роль відіграють також судові прецеден-
ти та акти саморегулювання спортивних 
організацій. Зокрема, в США саме вони 
здійснюють всі функції із забезпечення 
функціонування та розвитку виду спорту, 
де існують професійні спортивні ліги. Пе-
редусім, це стосується командних видів 
спорту. Професійні спортивні ліги ство-
рюються у формі комерційних організа-
цій. Головною метою спортивних ліг є от-
римання прибутку. Наприклад, у 2017 р. 
Національна баскетбольна асоціація 
(США) «заробила» 7,37 млрд доларів. Се-
редня річна зарплата гравця НБА в сезоні 
2017-2018 рр. склала 7,15 млн доларів. 

Саме професійні спортивні ліги орга-
нізовують спортивний процес у відпо-
відному виді спорту: розробляють пра-
вила змагань, встановлюють вимоги до 
професійних клубів, регулюють відно-
сини, пов’язані з переходом спортсменів 
з одного спортивного клубу до іншого 

та відносини спортсмена зі спортивним 
клубом, регламентують діяльність спор-
тивних агентів тощо. 

Водночас характерною рисою системи 
вітчизняного спорту є поєднання двох 
організаційних моделей: ринкової («за-
хідної») та неринкової («радянської»). 
Головним рушієм розвитку спорту в за-
хідних країнах є приватний інтерес 
(спортивний ринок), а основним пріо-
ритетом радянського спорту (принайм-
ні декларативно) був публічний інтерес 
(масовий спорт). Відповідно, головним 
організаційним елементом «західної» 
системи спорту (більшою мірою амери-
канської, меншою – європейської) є при-
ватний спортивний клуб та об’єднання 
спортивних клубів (професійні спортив-
ні ліги). Головними «акторами» у вітчиз-
няному спорті залишаються державні 
та громадські (фактично, квазідержав-
ні) організації. Передусім, мова йде про 
спортивні федерації та спортивні това-
риства. При цьому масовий спорт, як і всі 
інші напрямки спорту, наразі перебуває 
у занепаді. 

Однак незважаючи на неспромож-
ність держави забезпечити нормальне 
фінансування спорту, формально вона 
займає панівне положення в інституцій-
ній системі вітчизняного спорту. Такий 
інтервенціоністський підхід зберігся ще 
з радянських часів. Варто зазначити, що 
в умовах важкої економічної ситуації, 
в якій наша країна перебуває перманент-
но, а також хронічного недофінансуван-
ня спорту, вкрай важливим є формуван-
ня такої організаційної системи спорту, 
чільне місце в якій посідав би професій-
ний спорт. Саме професійний спорт як 
різновид економічної діяльності здатний 
акумулювати кошти, необхідні для роз-
будови не тільки професійного спорту, 
але й усієї системи вітчизняного спорту.

Отже, перейшовши на ринкову мо-
дель розвитку економіки, наша держава 
не забезпечила можливості переходу на 
таку ж модель розвитку для вітчизняно-
го спорту. Залишається сподіватися, що 
наша держава найближчим часом почне 
приділяти належну увагу розвитку цієї 
галузі. В іншому випадку ми ризикує-
мо залишитися з повністю зруйнованою 
та збанкрутілою системою вітчизняного 
спорту.

CПОРТ НЕ НА ЧАСІ?

Максим Ткалич,
директор Центру спортивного права, 
к.ю.н., доцент

Юлія Толмачевська,
заступник директора Центру спортивного 
права
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Зміни в суспільному та політично-
му житті України відбуваються 
шаленими темпами. Лише за пів 

року відбулося повне переформату-
вання всіх керівних органів у державі, 
а після обрання нового Президента ми 
отримали новий склад Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів, а також 
значне оновлення кадрового складу 
силового блоку. Чи будуть позитивни-
ми ці зміни в майбутньому, ми дізна-
ємося протягом кількох найближчих 
років. Наразі ми можемо спостерігати 
за розвитком суспільно-політичної си-
туації та оцінювати ті чи інші процеси, 
спираючись на особисті переконання 
та погляди. 

РЕФОРМИ – НАШЕ ВСЕ!
З впевненістю можна констатувати, 

що в Україні вже склалася «добра» тра-
диція: в результаті зміни політичної елі-
ти обов’язково має відбутися швидко-
плинне реформування органів юстиції, 
судової та правоохоронної систем. Та-
ким чином, саме правові інституції за-

знають чи не найбільшого впливу від 
зміни суспільно-політичної ситуації 
в державі.

Проте безперервні реформаційні 
процеси не завжди мають позитивний 
характер для їхніх безпосередніх учас-
ників (суддів, прокурорів, адвокатів 
чи представників органів досудового 
розслідування), а також для держави 
загалом. За останні 6-8 років ми ста-
ли свідками та учасниками проведен-
ня 3-х реформ судової системи. 

Перша хвиля реформ накрила суд-
дівський корпус у 2011 р. за часів пре-
зидентства В.Ф. Януковича. При цьо-
му підставою для впровадження змін 
було посилення відповідальності пред-
ставників суддівського корпусу та по-
долання корупції. Концепція судової 
реформи здебільшого зводилася до 
створення органів, які мали б опера-
тивно та неупереджено реагувати на 
всі прояви суддівського свавілля. Саме 
в той час були надані широкі повнова-
ження Вищій кваліфікаційній комісії 
суддів України щодо притягнення суд-

дів до відповідальності під час здійс-
нення ними професійної діяльності.

Вдруге вітер реформ потривожив 
представників Феміди у 2015 р. При-
йшовши до влади, команда Президен-
та П.О. Порошенка розпочала очи-
щення судової гілки влади під гаслами 
відновлення довіри до судової систе-
ми. Ми стали свідками повного пере-
форматування касаційної інстанції та 
проходження різноманітних публіч-
них конкурсів на визначення «найчес-
ніших серед чесних». До речі, найбіль-
ше нарікань було саме на результати 
проведення зазначених вище проце-
дур, оскільки критерії відбору суддів 
були достатньо суперечливими. Апо-
геєм судової реформи «другої хвилі» 
було створення Вищого антикоруп-
ційного суду України. Однак запуск 
роботи цього суду так і не відбувся за 
президентства Порошенка. 

Третій етап реформування судо-
вих інституцій, без будь-яких сумні-
вів, відбудеться найближчим часом. 
Характерною ознакою невідворотних 
змін слугують як офіційні заяви пер-
ших осіб держави стосовно наявності 
сумнівів щодо неупередженості нещо-
давно призначених суддів, так і кон-
кретні дії, які вчиняються в цьому на-
прямку. 

Зокрема, наприкінці липня 2019 р. 
спікери Офісу Президента України 
опри люднили позицію, що рішення, 
ухвалені реформованими судовими 
інстанціями, далекі від українсько-
го законодавства та вимог Конститу-
ції. Такі рішення, на думку «Банкової», 
були очевидним свідченням провалу 
судової реформи, яка проходила під 
контролем адміністрації Президента 
України Порошенка. 

Більше ніж переконливими крока-
ми на шляху скасування попередньої 
судової реформи є внесення на роз-
гляд Верховної Ради України як невід-
кладного проекту Закону «Про вне-
сення змін до деяких законів України 

ВІЧНЕ «СЯЙВО» 
СУДОВОЇ РЕФОРМИ

Тарас Пошиванюк,
партнер EQUITY

В’ячеслав Краглевич,
партнер EQUITY

щодо діяльності органів суддівського 
врядування», а також рішення Конс-
титуційного Суду України, яким мож-
на буде визнати неконституційним За-
кон України «Про судоустрій і статус 
суддів». 

Отже, слід очікувати «гарячого» за-
кінчення 2019 р., яке може ознамену-
ватися суттєвими пертурбаціями в су-
дових інституціях. Зважаючи на гучні 
заяви та достатньо рішучі кроки щодо 
майбутнього переформатування судо-
вих інституцій, серед суддівського кор-
пусу виникли обґрунтовані побоюван-
ня щодо їхньої подальшої професійної 
долі. Особливо гостро це питання зву-
чить для представників касаційної ін-
станції, чисельність яких за планом 
має скоротитися з 300 до 100 осіб. Тоб-
то двоє з трьох суддів будуть звільнені 
або переведені. 

На нашу думку, наведені фак-
ти жодним чином не сприяють ста-
більному функціонуванню судової 
гілки влади та показують пряму за-
лежність представників Феміди від 
політичних рішень вищих керівних 
органів держави, а тому все більше 
фактів свідчать про те, що в нашій 
державі політичні сили розцінюють 
суди як один з елементів тиску на 
опонентів. Як наслідок, рівень довіри 
до судових інституцій серед грома-
дян залишається критично низьким. 
Згідно з нещодавно оприлюдненими 
дослідженнями Центру Разумкова, 
понад 75% опитаних респондентів 
висловили недовіру до суду як соці-
ального інституту, що покликаний 
захищати їхні інтереси.

Також чимало запитань постане 
у разі задоволення Конституційним 
Судом України подання про визнан-
ня неконституційним Закону Украї-
ни «Про судоустрій та статус суддів». 
Насамперед, варто нагадати, що вка-
заним Законом передбачалася ліквіда-
ція, в межах реалізації судової рефор-
ми, спеціалізованих судів касаційної 
інстанції (Вищого господарського суду 
України, Вищого адміністративного 
суду України, Вищого спеціалізовано-
го суду України з питань розгляду ци-
вільних та кримінальних справ), а та-
кож Верховного Суду України. Варто 
зауважити, що ліквідаційні процедури 
зазначених суддів тривають до сьогод-
ні, тобто як юридичні особи вони не 
виключені з Єдиного державного реє-
стру юридичних та фізичних осіб. 

Таким чином, можливо, що у разі 
визнання неконституційним норма-
тивного акта, яким передбачається 
ліквідація судів, окремі особи здійс-
нюватимуть спроби щодо відновлення 
своєї діяльності. Однак сподіваємося, 
що такий розвиток подій не відбудеть-
ся в нашій державі, оскільки це при-
зведе до повної дестабілізації судової 
системи. Окрім того, судді, звільнені 
у зв’язку з реалізацією судової рефор-
ми, матимуть юридичні підстави для 
поновлення на посаді в судовому по-
рядку. 

Перечитуючи цю статтю, може 
скластися враження, що автори зу-
мисно «згущують фарби» та гіперболі-
зують наслідки скасування судової ре-
форми. Однак слід зазначити, що наша 
єдина мета – наочно довести, що судо-
ва гілка влади не може слугувати ін-
струментом у будь-яких політичних 
іграх. Законотворці та політичні дія-
чі повинні чітко усвідомлювати, що 
під час ухвалення стратегічно важли-
вих та доленосних рішень для держа-

ви апріорі не може існувати неважли-
вих або малозначних аспектів. Вкрай 
важливо зважати на найменші деталі 
та прораховувати всі можливі варіан-
ти розвитку подій.

Сподіваємося, що довіра громад-
ськості до судових органів зросте 
після успішного запуску системи ан-
тикорупційних судів, який відбувся 
на початку вересня. Однак тут мо-
жуть виникнути суттєві труднощі, 
насамперед, пов’язані з вадами зако-
нодавчої бази. Наприклад, уже в пер-
ші тижні роботи новоствореного 
суду виникли проблеми з отриман-
ням співробітниками Національного 
антикорупційного бюро України доз-
волів на обшуки.

Відповідно до приписів ст. 234 Кри-
мінального процесуального кодексу 
України, обшук проводиться на під-
ставі ухвали слідчого судді місцевого 

загального суду, в межах територіаль-
ної юрисдикції якого знаходиться ор-
ган досудового розслідування. НАБУ 
як орган досудового розслідування 
знаходиться в межах Солом’янсько-
го району м. Києва, а приміщення 
антикорупційного суду – в Шевчен-
ківському та Печерському районах. 
Відповідно, жодне з приміщень суду 
не перебуває в територіальній юрис-
дикції НАБУ.

Ще одна глобальна проблема те-
перішнього кримінального процесу-
ального законодавства – відсутність 
чіткого розмежування, які саме кри-
мінальні провадження (справи) ма-
ють бути передані судами загальної 
юрисдикції до антикорупційних су-
дів. Згідно з чинною редакцією Пе-
рехідних положень КПК України, 
Вищий антикорупційний суд має от-
римати всі корупційні справи, що пе-
ребувають на розгляді в судах першої 
та апеляційної інстанцій загальної 
юрисдикції, а їхня кількість сягає 4-х 
тисяч! Таким чином, передача до ан-

тикорупційного суду всієї маси ан-
тикорупційних справ може значно 
ускладнити роботу. Ця проблема ак-
туалізувалася напередодні запуску 
суду (05.09.2019 р.). 

Терміново і нашвидкуруч був роз-
роблений та внесений до Парламен-
ту законопроект, яким передбача-
ється внесення змін до КПК України 
в час тині щодо чіткого визначення 
справ, які передаватимуться до анти-
корупційного суду. Залишається тіль-
ки здогадуватися про якість вказаного 
законо проекту, якщо він був розро-
блений за кілька днів до відкриття ан-
тикорупційного суду.

Президент України 29.08.2019 р. 
вніс законопроект №1009 «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконален-
ня окремих положень кримінально-
го законодавства» щодо скасуван-

СЛІД ОЧІКУВАТИ «ГАРЯЧОГО» 
ЗАКІНЧЕННЯ 2019 Р., ЯКЕ МОЖЕ 
ОЗНАМЕНУВАТИСЯ СУТТЄВИМИ 
ПЕРТУРБАЦІЯМИ В СУДОВИХ 
ІНСТИТУЦІЯХ
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ня так званих «поправок Лозового». 
Цим законопроектом передбачаєть-
ся вилучення змін з КПК України, 
які були ухвалені у 2017 р., зокрема 
про порядок обчислення строків до-
судового розслідування, призначен-
ня і проведення експертизи, можли-
вості оскарження повідомлення про 
підозру.

Зазначений законопроект є до-
статньо суперечливим і неоднознач-
ним. По-перше, законопроектом 
з ч. 1 ст. 219 КПК України необґрун-
товано вилучаються наявні в чин-
ній редакції норми щодо порядку 
обчислення строків досудового роз-
слідування, а також строків досудо-
вого розслідування з моменту вне-
сення відомостей до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань до дня по-
відомлення особі про підозру. Та-
кий підхід може бути підставою для 
зловживання з боку органів досудо-
вого розслідування, яке полягатиме 
у затягуванні з оголошенням пові-
домлення особі про підозру, для того 
щоб не порушувати строки досудово-
го розслідування, визначені в ч. 1 ст. 
219 КПК в редакції проекту. 

По-друге, виникають питання щодо 
скасування інституту оскарження по-
відомлення про підозру, який був за-
проваджений у 2017 р. так званими 
«поправками Лозового». Цей інсти-
тут дозволяє протидіяти незакон-
ному переслідуванню підзахисного 
у процесі досудового розслідування 

та є підставою для виправлення допу-
щених помилок під час пред’явлення 
підозри, а також не виключає можли-
вості її повторного пред’явлення піс-
ля скасування. Тому вилучення цього 
інституту по суті є безпідставним та 
необґрунтованим.

По-третє, цим законопроектом 
положення про «залучення експерта 
за ухвалою слідчого судді» заміню-
ються на «залучення експерта за до-

рученням сторони кримінального 
провадження». З одного боку, ця змі-
на є достатньо позитивною, оскільки 
значною мірою зменшить наванта-
ження на слідчих суддів, але з іншого 
боку, вона не повною мірою відпові-
дає принципу змагальності та спри-
чиняє певні неузгодженості у разі 

одночасного залучення експертів 
стороною захисту та стороною обви-
нувачення.

Таким чином, законопроект 
№1009 про скасування так званих 
«поправок Лозового» є недоопра-
цьованим, передчасним і таким, що 
значно обмежує обсяг прав та гаран-
тій сторони захисту, чим порушуєть-
ся принцип змагальності сторін кри-
мінального процесу. 

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО 
СКАСУВАННЯ ТАК ЗВАНИХ 
«ПОПРАВОК ЛОЗОВОГО»  
Є НЕДООПРАЦЬОВАНИМ

ОЛЕГ 
ГРОМОВИЙ
адвокат, керуючий партнер 
GENTLS

Сила – це не тільки гроші.  
Сила – це синергія знань, харизми  
та розуміння українських реалій.

ОСВІТА

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41
+380 44 33 999 10 

www.gentls.com
https://www.facebook.com/gentlslawfirm/

 2000-2005 рр. – Юридична академія ім. Ярослава Муд-
рого (Харків);

 2013-2014 рр. – Інститут інтелектуальної власності 
Одеської національної юридичної академії (Київ).

 Олег Громовий є практикуючим адвокатом, який 
спеціалізується на спорах у сфері бізнесу, супереч-
ках з органами влади, спорах у сфері інтелектуальної 
власності, а також про захист честі, гідності та ділової 
репутації.

 Він працював в одній з п’яти провідних міжнародних 
юридичних фірм, обіймаючи посаду голови судової 
команди. Пізніше був призначений юридичним радни-
ком до наглядової ради міжнародного алкогольного 
холдингу Global Spirits (т.м. «Хортиця»). Він успішно 
представляв у суді компанії «Sony Ukraine», «British 
American Tobacco», «Альфа-банк», «Ощадбанк» та ін.

 Будучи партнером юридичної фірми GENTLS, Олег 
Громовий виступає адвокатом у кримінальних спра-
вах про корупцію, привласнення та розтрату майна, 
зловживання владою і службовим становищем, ухи-
лення від сплати податків, а також у справах щодо 
інших пов’язаних злочинів.

 Має статус магістра інтелектуальної власності та 
унікальний досвід у судових процесах у сфері інтелек-
туальної власності щодо торгових марок, винаходів, 
корисних моделей, захисту промислових зразків, 
відшкодування збитків за порушення прав інтелекту-
альної власності. 

 Консультує приватних клієнтів з питань сімейного 
права та у справах про розірвання шлюбу. У сфері 
його компетенції судові справи про поділ майна под-
ружжя, захист права власності тощо.

 У сферу спеціалізації команди GENTLS також входить 
консультування клієнтів з питань земельного права 
та нерухомості. Адвокати GENTLS надають юридичну 
допомогу у процесі оформлення та захисту прав на 
земельні ділянки, перевіряють ризики оскарження та 
скасування правовстановлюючих документів і дого-
ворів про права на земельні ділянки.

 Олег Громовий є автором численних публікацій з пи-
тань вирішення спорів і регулярним експертом на про-
фесійних заходах із судової тематики.

 Рекомендований рейтингом «Вибір клієнта. 100 най-
кращих юристів України» у сфері «Судова практика». 
Відзначений міжнародним рейтингом «LEGAL 500» 
у сфері судових спорів. Нагороджений Подякою Асо-
ціації суддів адміністративних судів. 

 З 2008 р. до сьогодні – адвокат.
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Сергію, які практики  
АО «Цезар» є основними?

Цезар – фірма-бутик із судового 
представництва, банківського та фі-
нансового права, захисту бізнесу.

Які тенденції наразі 
спостерігаються у цих 
практиках ?

У практиці судового представни-
цтва кількість запитів клієнтів стабіль-
но залишається високою. В країні три-
ває судова реформа. За рейтингом Doing 
Business 2019, індекс якості системи су-
дочинства підвищився, якщо порівню-
вати з минулим роком, завдяки прий-
няттю процесуальних кодексів. Наразі 
нова влада внесла законопроект №1008, 
яким планується зменшити кількість 
суддів Верховного Суду. 

З позитивного – це деякі кроки 
оновленого Верховного Суду в питан-
нях формування практики, діджиталі-
зація окремих процесуальних напрям-
ків, поступове відновлення довіри до 
правосуддя. На жаль, залишається су-
дова тяганина та низький відсоток ви-
конання судових рішень. Вважаємо, 
що саме практика судового представ-
ництва найближчими роками буде ос-
новним джерелом генерації доходу ба-
гатьох гравців ринку.

Також є позитивні зрушення у прак-
тиці захисту бізнесу. Наприклад, нещо-
давно Міністр Кабінету Міністрів Дми-
тро Дубілет заявив про те, що бізнес 
завдяки електронним реєстрам зможе 
оперативно дізнаватися про «несанкці-
оновані» зміни у статутних документах. 
Рейдерство – це серйозна проблема. За-
звичай рейдери одночасно діють у кіль-
кох напрямках та завдають удару зне-
нацька. Тож у випадку з рейдерством 
профілактика може бути більш ефектив-
ною, ніж лікування. Ми готові бити на 
упередження, адже завжди пропонуємо 
нашим клієнтам провести аналіз на пред-
мет потенційного захоплення бізнесу. 

Також у бізнесу є можливість пода-
вати скарги в Антирейдерську комісію 
в електронній формі через iGov, про-

Сергій Хільченко, 
керуючий партнер  
АО «Цезар» 

5-MINUTES INTERVIEW
ФОРМУЛА УСПІХУ – ЯКІСНА 
ВЗАЄМОДІЯ З КЛІЄНТАМИ
цедура максимально спрощена. Вже 
з осені в Україні планують запустити 
проект, який дозволяє бізнесу захища-
тися від рейдерства, використовуючи 
для цього ЕЦП. У сфері банківського 
та фінансового права є постійний по-
пит як від фінансових установ у спо-
рах з регулятором, так і від приватних 
клієнтів щодо реструктуризації.

Чи є у Ваших планах 
посилення наявних, 
можливо, відкриття нових 
практик?

Над посиленням наявних практик 
кожен партнер працює постійно і на-
полегливо. Цей процес можна порів-
няти з тренуванням у професійному 
спорті. Якщо ти не прокачуєш свої soft 
skills, то відкат буде неминучим, а па-
діння іноді буває достатньо болючим. 
Між партнерами існує здорова кон-
куренція у перегонах за лідерством 
практик. До речі, потрапляння у рей-
тинг лідерів практик із судового пред-
ставництва та захисту бізнесу нас не 
тільки приємно здивувало, але й моти-
вує на подальші успіхи та досягнення.

Щодо відкриття нової практики, то до 
цього питання потрібно підходити вива-
жено та комплексно. Це достатній попит 
з боку клієнта, завантаженість практики 
відповідною кількістю часів, наявність 
сильної команди професіоналів. Вже 
протягом тривалого часу ми надаємо за-
хист клієнтам під час кримінального пе-
реслідування. Тож із зацікавленістю роз-
мірковуємо над питанням побудови 
сильної кримінальної практики.

Ви себе позиціонуєте 
як бутикова фірма. Чи 
замислюєтеся про зміну 
формату?

Наша команда на юридичному рин-
ку розвиває свій бренд як бутикова фір-
ма. Бутиковість фірми не залежить від її 
розміру, акцент виключно на спеціаліза-
ції. Правило АО «Цезар» – якщо клієнт 
звертається з питанням у сфері, в якій 
ми не практикуємо, завжди порадимо 
йому колег з відповідних спеціалізацій. 

Ми співпрацюємо з великою кількістю 
наших партнерів по всій країні, а також 
отримуємо від них рекомендації та відпо-
відні кейси з наших практик. Це правило 
працює на 100%, ми в цьому неоднора-
зово переконувалися. Наразі для нашої 
команди юридичний бутик є найбільш 
ефективним форматом, оскільки дозво-
ляє надавати клієнтам якісну експертизу.

Як розподілена зона 
відповідальності між 
партнерами?

Моє основне завдання як керуючого 
партнера – визначати стратегію та век-
тор розвитку компанії, забезпечувати 
максимальне підключення практик для 
обслуговування всіх клієнтів. Окрім 
того, я очолюю практику захисту бізне-
су. Мої партнери керують практиками 
судового представництва, захисту від 
кримінального переслідування, бан-
ківського та фінансового права. Парт-
нери у своїх практиках персонально 
долучаються до визначення та форму-
вання позиції у проектах, що зміцнює 
лояльність клієнта до бренду загалом. 
Основний принцип побудови коман-
ди – під окремий кейс з розподілом 
обов’язків та відповідальності.

Що важче, знайти чи 
утримати клієнта?

Необхідний баланс стратегії залучен-
ня нових клієнтів та стратегії утриман-
ня. Як відомо, залучення нових клієнтів 
коштує у п’ять разів дорожче, ніж утри-
мання. Сьогодні на ринку юридичних 
послуг висока конкуренція, де клієнт 
є головним регулятором. Вже замало 
надавати лише якісні правничі послуги. 
Наразі, залучаючи нових клієнтів, наша 
команда працює над тим, щоб зроби-
ти їх лояльними до нашого бренду. На-
давати їм унікальність та цінність. Ми 
контактуємо зі своїми клієнтами на по-
стійній основі, навіть якщо нічого сут-
тєвого не відбувається. Важливо, щоб 
тема, щодо якої ми зв’язуємося з клієн-
том, була для нього актуальною. Клієнти 
цінують отримання актуальної для них 
або їхнього бізнесу інформації. Кожен 

член нашої команди дотримується філо-
софії: надаючи якісні юридичні послуги, 
зробити для клієнта взаємодію з нами 
максимально комфортною та швидкою.

Якщо клієнт звернувся до нас і ми 
прийняли рішення з ним співпрацюва-
ти, то команда буде викладатися макси-
мально. Індикатор роботи АО «Цезар» – 
позитивний фідбек від клієнта. Якщо 
клієнт задоволений нашою експерти-
зою, то це найкраща оцінка нашої ро-
боти. Ми чітко розуміємо суть відомого 
висловлювання, що репутація будується 
роками, а втрачається за одну мить. 

Чи маєте Ви професійні табу?
По-перше, в кейсах щодо захисту 

бізнесу ми завжди на «білій» стороні. 
Ми ніколи не працюємо на боці рей-
дерів, тому на початку роботи з клі-
єнтом експертно підходимо до з’ясу-
вання його проблеми, визначаємо для 
себе реальну мету. По-друге, якщо над 
кейсом вже працювали наші колеги, то 
ми ніколи їх не критикуємо та не дає-
мо оцінку роботі колег.

Етика та юридичний 
бізнес – їм по дорозі?

Важливою складовою будь-якого біз-
несу є етичні правила його ведення. 
Юридичний бізнес – не виняток. Прави-
ла етичної поведінки повинні застосову-
ватися на всіх етапах відносин з клієн-
том, всередині колективу, з колегами під 
час професійного спілкування, у питан-
нях конкуренції, в соціальних мережах та 
загалом у суспільстві. Питання репутації 
та професійної етики взаємопов’язані 
й нероздільні. Побудувати міцну та пози-
тивну репутацію як окремого партнера/
юриста, так і юридичної фірми немож-
ливо без відповідності високим стандар-
там професійної етики й культури. Тому 
гравцям юридичного бізнесу необхідно 
приділяти увагу цьому питанню. Ми ста-
вимо перед собою високі професійні та 
етичні стандарти. Вважаємо це неодмін-
ною складовою зміцнення репутації. 

Розмовляв Єгор Желтухін, головний 
редактор «Юридичної Газети»
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Морські інциденти є неодмінною 
складовою торговельного мо-
реплавства та можуть статися 

в будь-яких портах світу. Україна – не ви-
няток. В акваторіях наших портів також 
трапляються страхові випадки, пов’я-
зані з судном, його екіпажем або ванта-
жем. Зазвичай такі випадки є підставою 
для виникнення так званих «морських» 
вимог (англ. «maritime claims»), які дають 
право на арешт судна, що може призвес-
ти до значних збитків судновласника. 

Світова морська спільнота вже 
давно створила механізм, який дозво-

ляє уникати зайвих затримок (ареш-
тів) суден та водночас отримувати 
належні гарантії відшкодування за-
подіяних збитків. Мова йде про так 
звані «клубні» гарантії або гарантії 
клубів страхування відповідальності 
судновласників (англ. «P&I Clubs»). 
Поліс P&I, який купують судновлас-
ники, можна порівняти з полісом 
ОСАГО, який сьогодні повинен мати 
кожен автовласник.

P&I ОЗНАЧАЄ «ЗАХИСТ ТА 
ВІДШКОДУВАННЯ»

Спілкуючись з митницею, еколога-
ми та портовиками, нам неодноразо-
во доводилося чути запитання: «Що 
таке P&I?». Абревіатура «P&I» дослів-
но означає «protection and indemnity» 
(укр. «захист та відшкодування»). Це 
особлива форма організації морсько-
го страхування на взаємній основі між 
судновласниками. На відміну від кла-
сичних страхових компаній (які також 
можуть оформлювати поліси P&I), 
клуби взаємного страхування об’єд-
нують судновласників (операторів, 
фрахтувальників), які сплачуючи ре-
гулярні внески, формують такий собі 
«спеціальний фонд», завдяки якому 
відшкодовують збитки у разі настання 
страхового випадку. 

Більшість клубів наймають неза-
лежних менеджерів, які здійснюють 
професійне управління  організацією, 

вивчають ризики, встановлюють по-
літику щодо сплати страхових вне-
сків тощо. Сьогодні у світі діє близь-
ко 70 P&I клубів, з яких 13 входять 
до так званої «Міжнародної групи 
P&I клубів» (англ. «The International 
Group of P&I Clubs», або «IG P&I 
Clubs»), частка яких у страхуванні 
P&I ризиків складає близько 90% сві-
тового тоннажу. Отже, якщо в чарте-
рі зазначено «P&I policy to be issued 
by Member of IG P&I Clubs», то ні 
в кого не викликає сумнівів, що суд-
но повинно мати чинний страховий 
поліс від одного зі світових лідерів 
у цій сфері.

P&I КЛУБИ ТА МОРСЬКІ 
ВИМОГИ: ЩО СПІЛЬНОГО?

Сьогодні Р&I клуби представлені 
в Україні через мережу своїх корес-
пондентів, яку клуби мають у портах 
по всьому світу. Основним завдан-
ням кореспондентів є забезпечен-
ня інтересів судновласників шля-
хом надання допомоги капітанам та 
членам екіпажів суден, судновласни-
кам у процесі врегулювання страхо-
вих випадків. Робота P&I кореспон-
дента включає надання консультацій 
судновласнику з питань місцевого 
законодавства та практики, а також 
рекомендацій щодо призначення ад-
вокатів, сюрвеєрів, лікарів, експер-
тів, перекладачів тощо. Роботу P&I 
кореспондентів можна порівняти 
з роботою асистуючої компанії, яка 
надає підтримку туристам під час 
страхового випадку за кордоном.

Якщо в результаті страхового ви-
падку виникає морська вимога, P&I 
клуб, в якому застрахована відпові-
дальність судновласника, оперативно 
оформлює так звану «клубну» гаран-

НАМ ПОТРІБНО ЯКНАЙШВИДШЕ 
ВИЗНАЧИТИ P&I ГАРАНТІЇ  
В ЗАКОНОДАВСТВІ

Артем Волков,
адвокат, керівник практики  
морського права ЮФ «АНК»

МИТНИКИ, ЕКОЛОГИ ТА АМПУ 
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ПРИЙМАТИ 
«КЛУБНІ» ГАРАНТІЇ ЯК НАЛЕЖНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

тію, або гарантійний лист-зобов’язан-
ня про відшкодування збитків (англ. 
«letter of guarantee and undertaking», 
або «LOGU»). Зміст гарантій може 
відрізнятися та залежить від багатьох 
умов, але основна ідея полягає в тому, 
що P&I клуб від імені судновласника 
зобов’язується виплатити певну суму 
в обмін на надання рішення компе-
тентного суду, винесеного проти суд-
новласника, яке набрало чинності та 
не підлягає подальшому оскарженню. 
Надання «клубної» гарантії є безумов-
ною підставою для негайного звіль-
нення судна (якщо судно було затри-
мане капітаном порту або судом до 
надання забезпечення морської вимо-
ги). Саме таким чином цей механізм 
працює у провідних портах світу.

НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ – 
ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО КТМ 
УКРАЇНИ

Варто нагадати, що можливість на-
дання «достатнього забезпечення мор-
ської вимоги» з метою звільнення або 
недопущення затримання судна пря-
мо передбачена у ст. 44 та ст. 80 КТМ 
України. Однак, як показує наш про-

фесійний досвід, митники, екологи 
та АМПУ відмовляються приймати 
«клубні» гарантії як належне забез-
печення, посилаючись на відсутність 
прямої вказівки на таку можливість 
у законодавстві та «можливі трудно-
щі» під час пред’явлення такої гарантії 
до сплати. Тому найкращим юридич-
ним рішенням могло б стати внесен-
ня змін до ст. ст. 44 та 80 КТМ України. 
Зокрема, потрібно передбачити, що 
забезпеченням морської вимоги може 
бути банківська гарантія, гарантійний 
лист (гарантія) клубу страхування від-
повідальності судновласника або ін-
шого страховика відповідальності суд-
новласника. 

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ, 
ДИРЕКТИВА ЄС ТА P&I 
КЛУБИ: ЩО СПІЛЬНОГО?

Підписанням Угоди про асоціацію 
Україна взяла на себе зобов’язання 
щодо узгодження свого законодав-
ства у сфері міжнародного морсько-
го транспорту з відповідними нор-
мами, прийнятими стороною ЄС, 
тією мірою, в якій таке законодавче 
наближення сприятиме цілям лібе-

ралізації, взаємному доступу на рин-
ки сторін, руху пасажирів та ванта-
жів (ст. 138 Угоди).

Директивою Європейського Пар-
ламенту та Ради №2009/20/ЄС «Про 
страхування власників суден від 
морських позовів» встановлено 
обов’язок держав-членів вимагати 
від власників суден із брутто-тон-
нажем (gross tonnage) від 300 тонн 
та вище мати в наявності укладе-
ний договір страхування, яким по-
кривалися б ризики, пов’язані з екс-
плуатацією суден. У цій Директиві 
до належної форми страхування від-
несено страхування відшкодування 
збитків, що надається членами Між-
народної Групи P&I клубів, та інші 
ефективні форми страхування, що 
забезпечує подібні умови покриття.

Запровадження обігу «клубних» 
гарантій стане вагомим внеском 
у справу підвищення привабливос-
ті українських портів з позиції перед-
бачуваності й зрозумілості для іно-
земних судновласників та операторів, 
а також стане ще одним кроком у гар-
монізації законодавства України із за-
конодавством ЄС. 
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П еред новим Парламентом 
України стоять амбітні цілі – 
до кінця поточного 2019 р. 

потрібно доопрацювати та ухвали-
ти новий Трудовий кодекс. За 28 ро-
ків незалежної України було чотири 
невдалі спроби прийняти три версії 
документа. Чинна редакція Кодек-
су морально застаріла: незважаючи 
на численні поправки, масштабного 
оновлення так і не відбулося. 

Між іншим, реформування тру-
дового законодавства невіддільно 
пов’язане з покращенням інвестицій-
ного клімату та умов ведення бізнесу, 
зі змінами, які вкрай необхідні укра-
їнській економіці. Якщо проаналізу-
вати останні зміни законодавства та 
взяти до уваги завдання, які стоять 
перед нашою державою, то можна ви-
ділити кілька тенденцій, які можуть 
бути притаманні трудовому законо-
давству в найближчий період. 

ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ 
МІЖ ТРУДОВИМ 
І ГОСПОДАРСЬКИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ

Розмежування трудового та гос-
подарського законодавства, яке 
не було вирішене на нормативно-
му рівні, останнім часом вирішува-
лося за допомогою судової практи-
ки. Зокрема, чимало судових рішень 
стосувалося заробітної плати чи 
винагороди посадовим особам гос-
подарських товариств, відповідаль-
ності посадових осіб господарських 
товариств. Очевидно, що законодав-
ство рухатиметься в напрямку ви-
знання норм, які регулюють діяль-
ність посадових осіб господарських 
товариств, спеціальними нормами 
перед трудовим законодавством. 
Трудове законодавство застосову-
ватиметься як загальне. Такі зміни 
мають захистити право власності 
та інвестиції у відносинах з найма-
ними посадовими особами госпо-
дарських товариств. У регулюванні 
праці посадових осіб господарських 
товариств також домінуватиме до-
говірне регулювання. Це стосуєть-
ся як умов праці, так і підстав для 
звільнення. 

ПОСИЛЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ

Норми трудового законодавства 
щодо відповідальності працівни-
ків не влаштовують роботодавців 
на сучасному етапі. Це проявляло-
ся у спробах розширити випадки за-
стосування повної матеріальної від-
повідальності, ввести штрафування 
працівників тощо. Сьогодні у пріо-

ритетні для законодавця – захист 
права власності (зокрема, робото-
давця-інвестора). Наразі очевид-
ною є тенденція посилення відпо-
відальності працівників, керівників 
та інших посадових осіб господар-
ських товариств. Нове законодав-
ство про господарські товариства 
та про банк рутство розширило межі 
договірної відповідальності та вве-
ло норми в регулювання діяльно-
сті посадових осіб, які більше при-
таманні цивільній відповідальності 
(поняття збитків, солідарної відпо-
відальності). 

БОРОТЬБА ІЗ 
НЕФОРМАЛЬНОЮ 
ЗАЙНЯТІСТЮ ТА 
ДЕТІНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ

Боротьба держави з нефор-
мальною зайнятістю має кіль-
ка цілей: розповсюдження тру-
доправових гарантій на якомога 
більшу кількість осіб, підвищен-
ня надходжень до бюджету завдя-
ки існуванню легальної зарплати, 
охорона праці тощо. Очевидно, що 
найближчим часом законодавець 
спробує виключити можливості за-
стосування договорів з фізичними 
 особами-підприємцями як маску-
вання фактичних трудових відно-
син через чітке визначення того, які 
саме відносини вважаються трудо-
вими. Також буде посилена відпо-
відальність за використання праці 
неоформлених працівників. Будуть 
вдосконалюватися повноваження 
державних органів щодо виявлення 
використання праці не оформлених 
працівників. 

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ 
ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

Держава неодноразово заявляла 
про необхідність зробити трудове за-
конодавство більш гнучким та менш 
бюрократизованим. Маємо підста-

ТРУД – УСЬОМУ ГОЛОВА:
тенденції трудового права

Владислав Волинець,
д.ю.н., керуючий партнер INPRAXI LAW, 
адвокат

ДЕРЖАВА НЕОДНОРАЗОВО 
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ЗРОБИТИ ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
БІЛЬШ ГНУЧКИМ

ви сподіватися, що законодавець ска-
сує норми трудового законодавства, 
які наразі є застарілими, не сприяють 
ефективному регулюванню відносин 
та стримують ведення бізнесу. Вже 
неодноразового звучали ідеї щодо 
скасування трудових книжок і кадро-
вої документації, ведення якої заби-
рало лише час у роботодавців. Окремі 
питання режиму роботи, укладення 
трудового договору, відпусток мають 
бути віднесені до індивідуального до-
говірного регулювання.

РОЗШИРЕННЯ ПІДСТАВ 
ТА СПРОЩЕННЯ 
ПРОЦЕДУРИ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ

Серед роботодавців поширеною 
є думка, що старе радянське трудове 
законодавство, яке було орієнтовне 
на працівників, заважає ефективній 
кадровій політиці роботодавця (зо-
крема, в питаннях звільнення пра-
цівників). Протягом останніх ро-
ків як законодавство, так і судова 
практика рухалися в напрямку по-
легшення звільнення працівників. 
Це проявлялося у введенні нових 
підстав для звільнення та появі су-
дових прецедентів, які трактували 
норми щодо звільнення на користь 
роботодавців. 

Очевидно, що сучасний робото-
давець хоче мати більше свободи 
та більше нормативних інструмен-
тів для керування персоналом. По-
літика мотивації персоналу вже дав-
но перейшла на рівень локального та 
індивідуального регулювання. Робо-
тодавці хочуть мати більше свобо-
ди у питаннях переміщення, переве-

дення, зміни істотних умов праці та 
скорочення працівників. На думку 
роботодавців, це сприятиме підви-
щенню прибутковості підприємств. 

Можливо, Трудовий кодекс у но-
вій редакції дозволить досягти 
якісних змін для залучення інвес-
тицій, проте українське трудове за-
конодавство, як і раніше, не завж-
ди враховує інтереси працівників. 
Зокрема, без змін залишається зако-
нодавство щодо заборони дискримі-

нації працівників, способів захисту 
порушених трудових прав, відпо-
відальності роботодавців за пору-
шення трудових прав працівників, 
а також на низькому рівні – безпе-
ка та охорона праці. Коли трудо-
ве законодавство в Україні вирішу-
ватиме завдання підвищення рівня 
мобільності працівників, заборони 
дискримінації та підвищення умов 
праці (як це відбувається в ЄС) – 
питання залишається відкритим. 
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За результатами досліджень 
Міжнародної конфедерації 
профспілок, Україна у 2017-

2018 рр. була визнана найгіршою 
країною для роботи – країною, в якій 
не гарантуються навіть прописані 
в законодавстві права. 2019 р. не став 
винятком. Заспокоює лише одне, що 
Міжнародна конфедерація проф-
спілок свої дослідження проводила 
у кінці 2018 р. – на початку 2019 р., 
а тому в наших силах, у силах юрис-
тів з цінностями, змінити ситуацію.

Нині в Україні завершується дія 
Програми Міжнародної організації 
праці «Гідна праця МОП для України 

2016-2019», основними пріоритетами 
якої є сприяння зайнятості та розвит-
ку сталих підприємств задля стабіль-
ності та зростання, сприяння ефек-
тивному соціальному діалогу, а також 
покращення соціального захисту та 
умов праці, в тому числі в питаннях 
гендерної рівності. Підсумки за ре-
зультатами проведення цієї програми 

ще відсутні, проте як практикуючий 
адвокат я можу виділити ті проблеми, 
недоліки та покращення, які відпові-
дають реаліям сьогодення.

НАДМІРНИЙ КОНТРОЛЬ
2019 р. можна назвати роком над-

мірного контролю у сфері регулюван-
ня трудових відносин під лозунгом 
«Боротьба з неоформленими трудови-
ми відносинами». Наприкінці 2018 р. 
Кабінет міністрів України доручив 
Державній службі з питань праці, 
Фіскальній службі, Пенсійному фон-
ду, Національній поліції та іншим цен-
тральним органам виконавчої влади 
проводити комплексні заходи, спря-
мовані на детінізацію зайнятості та до-
ходів населення.

Основна мета можновладців – по-
долання незадекларованої праці як 
одного з інструментів тіньової еко-
номіки, що має призвести до стабіль-
ності та зростання економіки країн. 
Для боротьби з неоформленими тру-
довими відносинами Кабмін наділив 
інспекторів праці вельми широкою 
дискрецією в їхніх повноваженнях, 
що на практиці інколи слугувало 
причиною неетичного використання 
такої дискреції інспекторами. У про-
цесі здійснення контролю за дотри-
манням законодавства про працю 
інспектори Держпраці вдавалися до 
практики визнання цивільно-пра-
вових відносин прихованими тру-

довими з наступним накладенням 
значних штрафів, які сягали мільйо-
нів гривень.

На думку представників бізнесу, по-
садові особи Держпраці (а також ін-
ших державних органів) продовжують 
працювати за так званим «каральним» 
підходом, насамперед, фокусуючись на 
накладенні штрафів. Розмір накладе-

них штрафів зазвичай є одним з голов-
них показників, критерієм, за яким оці-
нюється робота інспекторів та служби 
загалом. Траплялися випадки, коли ін-
спектори праці накладали штрафи із 
суб’єктивних суджень, за відсутності 
порушень трудового законодавства, 
що примушувало суб’єктів господарю-
вання звертатися до судових органів за 
відповідним захистом та нести додат-
кові витрати на правову допомогу. 

14.05.2019 р. Шостий апеляцій-
ний адміністративний суд у справі 
№826/8917/17 визнав нечинною по-
станову Кабміну від 29.04.2017 р. №295 
«Деякі питання реалізації ст. 259 Ко-
дексу законів про працю України та 
ст. 34 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні». Цією 
постановою Кабміну були затвер-
джені відповідні порядки здійснен-
ня державного нагляду та контролю 
за додержанням законодавства про 
працю, якими керувалися інспекто-
ри праці та які встановлювали дискре-
цію, мова про яку йшла вище, в тому 
числі в питаннях визначення існуван-
ня ознак трудових відносин. Саме під 
час інспекційних відвідувань з пи-
тань виявлення неоформлених трудо-
вих відносин інспектор праці мав пра-
во самостійно і в будь-яку годину доби 
проходити до будь-яких виробничих, 
службових, адміністративних примі-
щень об’єкта відвідування, в яких за-
стосовується наймана праця.

Не виключено, що до кінця 2019 р. 
Держпраці відновить «каральний» 
підхід з питань виявлення неоформле-
них трудових відносин, у зв’язку із за-
твердженням Кабміном 21.08.2019 р. 
нових Порядків, на заміну тим, які су-
довим рішенням були визнанні не-
чинними. Суттєвою ознакою ново-
го Порядку здійснення державного 
контролю за додержанням законодав-
ства про працю є відсутність значних 
змін його змісту від попереднього. 

На мою думку, новий Порядок, як 
і попередній, є недосконалим, містить 
неточності та невідповідності з нор-

НАДМІРНИЙ КОНТРОЛЬ, СОЦІАЛЬНИЙ 
ДІАЛОГ ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ:
тренди у сфері трудових відносин

Валерія Гудій,
адвокат, радник ЮФ «Ілляшев  
та Партнери»

БІЗНЕС ГОТОВИЙ СПРИЯТИ 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

мами Закону України «Про основні за-
сади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності», які 
надають посадовцям можливість для 
маніпулювання та зловживання пов-
новаженнями під час здійснення пе-
ревірок. Кабмін передбачив підстави 
для проведення інспекційних відвіду-
вань, які є настільки розширеними, 
що зменшують необхідність проведен-
ня планових перевірок у порядку, ви-
значеному законом. 

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ 
Розуміючи важливість єдиного ро-

зуміння норм трудового законодавства 
інспекторами праці та суб’єктами го-
сподарювання, уникнення суб’єктив-
них тлумачень прав та обов’язків робо-
тодавців, зупинення зловживань з боку 
посадових осіб контролюючого орга-
ну, у 2019 р. були проведенні числен-
ні зустрічі та консультації представни-
ків Держпраці, бізнесу, міжнародних, 
профспілкових та громадських органі-
зацій, в тому числі за участю радників 
ЮФ «Ілляшев та Партнери».

Ми очікуємо, що проведена робо-
та здійснить позитивний вплив, змен-
шить кількість зловживань з боку 
посадовців Держпраці, а також змен-
шить кількість протиправних рішень. 
Бізнес готовий сприяти зайнятості на-
селення задля стабільності господар-
ської діяльності та розвитку країни. 
Водночас бізнес очікує, що посадовці 
контролюючих органів не здійснюва-
тимуть необґрунтований тиск на біз-
нес та не провокуватимуть на вчинен-
ня корупційних злочинів. 

2019 р. був хорошим роком у від-
носинах між роботодавцями та проф-
спілковими організаціями. Всі нама-
галися бути чемними один до одного, 
принаймні вже почав проявлятися 
соціальний діалог, який сприяв ком-
промісним рішенням та не доводив 
до конфлікту. В цьому році відсут-
ні яскраві приклади шантажування 
з боку профспілок, якими відзначився 
попередній рік. 

Однак досвідчені юристи завж-
ди обережно ставляться до тиші, яка 
може призвести до вибуху. Тому клі-
єнти ЮФ «Ілляшев та Партнери» від-
чувають впевненість у завтрашньому 
дні, маючи юридичну підтримку у та-
ких тонких взаємовідносинах – відно-
синах з організаціями працівників.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ 
У кінці 2018 р. Кабмін за підтримки 

Мінсоцполітики зробив спробу «урів-
няти» трудові права чоловіків та жі-
нок, які пов’язані з поєднанням сімей-
них і трудових обов’язків, та скасувати 
гарантії, надані КЗпП жінкам-мате-
рям, щодо заборони залучення їх до 
роботи в нічний час. На думку роз-
робника законопроекту, в «деяких 
випадках переважне право на піль-
ги та гарантії, пов’язані з поєднанням 
сімейних і трудових обов’язків, на-
дається саме жінці, що потребує за-
конодавчого врегулювання» (цит. По-
яснювальна записка до проекту закону 
№9045). 

У 2019 р. законопроект був відкли-
каний. Гарантії, надані КЗпП жінкам, 
залишилися. Для того щоб вони за-

лишалися надалі, потрібно зверну-
ти увагу законотворців на наступ-
не. Відповідно до ст. 24 Конституції 
України, рівність прав жінки й чоло-
віка забезпечується, зокрема, умова-
ми, які надають жінкам можливість 
поєднувати працю з материнством. 
Спеціальний захист жінок-матерів 
та надання їм певних пільг не є дис-
кримінацією чоловіків, а навпаки, уз-
годжується з нормами закону «Про 
засади запобігання та протидії дис-
кримінації в Україні».

За європейськими стандартами, 
для підтримки рівних можливостей 
та ставлення до чоловіків і жінок 
у трудовій сфері необхідно врівнова-
жувати їхню професійну відповідаль-
ність щодо сімейних обов’язків, а не 
забирати додаткові гарантії, перед-
бачені трудовим законодавством для 
жінок-матерів, що вбачається, напри-
клад, з Рамкової угоди щодо батьків-
ської відпустки, введеної Директивою 
2010/18/ЄС.

Відкликання у 2019 р. згаданого 
вище законопроекту щодо скасування 
пільг жінкам-матерям може бути свід-
ченням того, що Україна на правиль-
ному шляху в розвитку трудового за-
конодавства, що програмою такого 
шляху дійсно є забезпечення гендер-
ної рівності з наданням певного захи-
сту жінкам-матерям. 

Підсумовуючи, слід згадати про 
спробу законотворців змінити зако-
нодавство про працю. На мою дум-
ку, під час розробки положень тако-
го визначального закону практикуючі 
юристи не мають стояти осторонь. 
Наразі існує безліч інструментів, за 
допомогою яких представники юри-
дичного кола можуть висловити свої 
рекомендації щодо покращення тру-
дового законодавства, для збережен-
ня балансу інтересів як працівників, 
так і роботодавців. 

Над змістом зареєстрованого про-
екту Трудового кодексу працюють 
вже майже 5 років. Сьогодні також 
згадується про ініціативу Президен-
та України змінити КЗпП. Зважаючи 
на активність та швидкість прийнят-
тя законів за ініціативою Президента, 
очікується, що 2020 р. буде визначаль-
ним періодом для становлення нових 
правил та нових порядків у трудово-
му законодавстві, застосовувати які 
будуть вчитися всі сторони трудових 
відносин.








