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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
С. Закірова, канд. іст. наук, доц., ст. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Детінізації працевлаштування в Україні:
рівність усіх робітників чи латання дірок в оподаткуванні

С

еред ознак розвитку демократичної держави в сучасному світі одне з важливих
місць займають можливості реалізації
права людини на працю. З рівнем розвитку
трудових відносин пов’язані одразу декілька
показників: і виробництво матеріальних та
духовних цінностей, і рівень загального багатства суспільства, і можливості економічного
зростання, і вдосконалення соціальної захищеності громадян тощо. З початком 2019 р. в
Україні вкотре активізувалася проблема реалізації права громадян на працю. Обговорення
в суспільстві викликали запропоновані пар-

ɪ

ламентарями та урядовцями зміни у процесі
унормування трудових відносин. Серед новацій, які спричинили найбільш гостру реакцію
суспільства, пропозиції щодо регламентації
трудових відносин задля контролю над оподаткуванням та у сфері виявлення порушень
законодавства про працю.
Загалом, за повідомленням Державної
служби України з питань праці, ситуація
з дотриманням трудового законодавства
поступово покращується, оскільки цифри
виявлених і виправлених порушень
зменшуються протягом останніх трьох років.

ɪ

Ⱦɠɟɪɟɥɨ: https://www.kadrovik01.com.ua/news/2943-blizko-34-tis-porushen-u-sfer-prats-viyavleno-v-2018-rots

Однак говорити про сталу тенденцію в
зазначеному напрямі поки зарано. Так, у 2018 р.
службою перевірено майже 14 тис. підприємств,
на яких виявлено близько 34 тис. порушень,
31 тис. яких було усунено. Як зазначає Державна
служба України з питань праці, на першому



місці за порушеннями є сфера оплати праці
(18 135); далі за кількістю виявлених порушень
– коло питань щодо укладення та розірвання
трудових договорів (6377); проблеми режиму
робочого часу та відпочинку (4701) і правила
ведення трудових книжок (3023).
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За виявленими порушеннями накладено
штрафів на суму понад 1,5 млрд грн. Утім,
за словами очільника Державної служби з
питань праці Р. Чернеги, більшість покарань
залишається лише на папері і практично не
стягується. Він зазначив, що майже кожен
штраф Держпраці оскаржується в суді, відтак
до державного бюджету потрапило лише 5 %
від зазначеної суми.
Певну роль у покращенні ситуації щодо
дотримання законодавства про працю
відіграє фіскальна політика держави. Так, у
2019 р. за порушення трудового законодавства
передбачено чергове зростання штрафів –
на 12%. Відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік» з
1 січня встановлюється новий рівень
мінімальної заробітної плати в розмірі 4173 грн,
а разом зі збільшенням мінімальної зарплати
підвищуються і розміри штрафних санкцій.
За повідомленням фінансового порталу
Finance.ua, у 2019 р. встановлено розміри
штрафів у галузі трудового законодавства за
кожного працівника за такі порушення:
– фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору; оформлення
працівника на неповний робочий час у разі
фактичного виконання роботи повний робочий
час; виплату заробітної плати (винагороди)
без нарахування і сплати єдиного внеску –
30 мінімальних зарплат (125 190 грн);
– недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці (наприклад, не
оплачено роботу в нічний час, роботу у вихідний
або святковий день, понаднормову роботу та
інші питання оплати праці); недотримання
встановлених законом гарантій і пільг
працівникам, які залучаються до виконання
обов’язків – 10 мінімальних зарплат (41 730 грн);
– порушення встановлених термінів виплати
заробітної плати працівникам, інших виплат,
передбачених законом про працю, більш ніж за
один місяць, або виплата їх не в повному обсязі
– 3 мінімальні зарплати (12 519 грн);
– інші порушення трудового законодавства
– 1 мінімальна зарплата (4173 грн).
За фактичний допуск працівника без
трудового договору і за несвоєчасне
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повідомлення фіскальної служби про прийняття
працівника на роботу керівники підприємств
мають бути притягнуті до адміністративної
відповідальності (штраф – від 8500 до
17 000 грн). Загалом, як зазначає фінансовий
портал, неоформлений доступ працівника
до роботи може коштувати роботодавцю
142 190 грн (125 190 грн і 17 000 грн) плюс
виплати такому працівнику заробітної плати у
розмірі, не нижчому від середньої заробітної
плати у відповідному виді економічної
діяльності у регіоні за відповідний період.
Зазначені нововведення у фінансовому
навантаженні роботодавців викликали
зворотню реакцію з боку близьких до бізнесових
кіл народних депутатів, які виступили з
ініціативою зменшення штрафів. 7 лютого
2019 р. законодавці зареєстрували законопроект
№ 10012 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо усунення
норм, які порушують права та законні інтереси
фізичних осіб-підприємців)», де пропонують
змінити максимальний розмір штрафних санкцій
за порушення норм законів про працю:
– за допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору чи оформлення
працівника на неповний робочий час у разі
фактичного виконання роботи повний робочий
час або виплату заробітної плати чи винагороди
без нарахування та сплати єдиного соціального
внеску та податків – з 30 до 5 мінімальних
заробітних плат;
– за недопущення до проведення перевірки
з питань оформлення трудових відносин – зі
100 до 10 мінімальних заробітних плат;
– за недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці – з 10 до 1 розміру
мінімальної заробітної плати;
– у випадку, якщо зазначені порушення
вчинено вперше протягом календарного року,
порушення має тягнути за собою профілактичне
покарання реалізації права людини на працю –
письмове попередження.
Тож фіскальна політика держави в галузі
трудових відносин, як і у будь-якій іншій сфері,
викликає неоднозначність у суспільстві.
Однак найбільший резонанс щодо змін у сфері
законодавчого забезпечення трудових відносин
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викликав підготовлений Міністерством
соціальної політики України законопроект
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту
прав працівників та протидії застосуванню
незадекларованої праці», оприлюднений на
початку лютого на офіційному сайті відомства.
Як зазначено в пояснювальній записці до
законопроекту, метою документа є визначення
на законодавчому рівні поняття трудових
відносин та встановлення принципу презумпції
їх наявності; зміна підходу до штрафних санкцій
за використання найманої праці без укладення
трудового договору; приведення положень
національного законодавства про працю у
відповідність із положеннями європейського
законодавства, а також уніфікація понятійного
апарату Кодексу законів про працю України
(КЗпП). За словами експертів, головним
завданням означеного законопроекту
Мінсоцполітики вважає детінізацію трудових
відносин і покращення ситуації зі сплатою
податків. Особливо відчутно запропоновані
новації можуть торкнутися представників
малого бізнесу, так званих «спрощенців»
(підприємців, що сплачують єдиний податок),
фізичних осіб-підприємців (ФОП) і специфіки
підприємництва у деяких галузях, зокрема ІТ.
В обговорення оприлюдненого документа
активно включилися підприємці, експерти,
політики і громадські діячі. На розгорнуту
в суспільстві дискусію відреагували і вищі
посадові особи держави.
Президент України П. Порошенко під
час виступу на Раді регіонального розвитку
Львівщини підкреслив, що Міністерство
соціальної політики як орган, що відповідає
за наповнення Пенсійного фонду, має шукати
шляхи легалізації трудової зайнятості. Він
зазначив, що пропозиція Мінсоціполітики
внести поправки до Трудового кодексу, які
могли би обмежити діяльність ФОПів на
єдиному податку взагалі і в IT-галузі, зокрема
– це робоча ініціатива самого міністерства.
Натомість запропоновану модель найближчим
часом буде ретельно розглянуто на засіданні
уряду і в планах Президента П. Порошенка
взяти активну участь в її обговоренні.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман
також висловився за необхідність широкого
обговорення запропонованих ініціатив
Мінсоцполітики. За словами Прем’єр-міністра,
уряд готовий до такої дискусії, він чекає на
реакцію асоціацій, які скажуть, що добре, що
ні, що нині не на часі.
Запропонований Мінсоцполітики документ
складений відповідно до стандартів у
сфері трудових відносин Міжнародної
організації праці та Європейського Союзу.
У пояснювальній записці до законопроекту
наголошується,
що
реформування
законодавства про працю проводиться з метою
приведення його у відповідність із трудовим
правом Європейського Союзу. Це відзначають і
правники. Так, старший юрист ЮФ EXPATPRO
Т. Ященко вважає, що критерії, викладені в
проекті закону, взяті зі світового досвіду і вже
виробленої судової практики.
Оцінки нового законопроекту серед фахівців
та експертів виокремлюють і позитивні й
негативні риси документа. Зокрема, практично
всі сторони суспільного обговорення розуміють
необхідність легалізації трудових відносин і
підтримують наміри уряду у цьому напрямі.
Однак практичні кроки держави на цьому шляху
викликають певні зауваження. Так, за словами
заступника директора Європейської бізнесасоціації (ЄБА) С. Михайловської, асоціація
підтримує ініціативи уряду щодо регулювання
трудових відносин і виведення з тіні оплати
праці. Вона наголосила, що легальному бізнесу
важко конкурувати з тими, хто використовує
різні схеми ухилення від працевлаштування
та виплачує зарплату «в конвертах». Однак,
на її думку, пропозиція Мінсоцполітики – це
лише часткове розв’язання проблеми, оскільки
вона не враховує специфіки деяких галузей,
зокрема ІТ, у якій саме використання ФОПів
сприяло піднесенню ІТ-сектору в економіці
України. Як вважає представниця ЄБА, для
системного розв’язання проблеми тіньового
працевлаштування необхідно ухвалити нову
редакцію Трудового кодексу та проводити
реформу щодо подальшого зниження
податкового навантаження на фонд оплати
праці.
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Новим законопроектом у Міністерстві
соціальної політики пропонують доповнити
Кодекс законів про працю сімома ознаками
трудових відносин і ввести поняття «презумпції
наявності трудових відносин». За своєю
суттю це означає заборонити використовувати
цивільні відносини між компанією та фізичною
особою-підприємцем замість найму такої особи
на роботу.
Главу ІІІ КЗпП України урядовці пропонують
назвати «Трудові відносини і трудовий договір»
і викласти визначення цих понять у такій
редакції:
– «Трудові відносини – це відносини між
працівником і роботодавцем, що передбачають
виконання особисто працівником за
винагороду визначеної роботодавцем роботи
під керівництвом та контролем роботодавця
з обов’язковим дотриманням правил
внутрішнього трудового розпорядку».
– «Трудовий договір – це угода між
працівником і роботодавцем, за якою працівник
зобов’язується особисто виконувати роботу,
визначену цією угодою, а роботодавець
зобов’язується надати працівникові роботу за
цією угодою, своєчасно та в повному обсязі
виплачувати заробітну плату і забезпечувати
належні
умови
праці,
передбачені
законодавством про працю, колективним
договором та угодою сторін».
Главу «Трудові відносини і трудовий
договір» пропонується доповнити статтею 21
з новим змістом, куди ввійдуть такі ознаки
наявності трудових відносин:
1) періодично (два і більше разів) особі
надається винагорода у грошовій або
натуральній формі за роботу, виконувану
(послуги, надані) в інтересах іншої особи;
2) особисте виконання особою роботи
(надання послуг) за конкретною кваліфікацією,
професією, посадою за дорученням та під
контролем особи, в інтересах якої виконуються
роботи (надаються послуги) або уповноваженої
нею особи;
3) винагорода за виконувану роботу (надані
послуги) є єдиним джерелом доходу особи
або становить 75 і більше відсотків її доходу
протягом 6 календарних місяців;
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4) робота виконується (послуги надаються)
на визначеному особою, в інтересах якої
виконуються роботи (надаються послуги) або
уповноваженою нею особою, робочому місці з
дотриманням правил внутрішнього трудового
розпорядку;
5) особа виконує роботи (надає послуги)
подібні до роботи, що виконується штатними
працівниками роботодавця;
6) організація умов праці, зокрема,
надання засобів виробництва (обладнання,
інструментів, матеріалів, сировини, робочого
місця) забезпечується особою, в інтересах якої
виконуються роботи (надаються послуги) або
уповноваженою нею особою;
7) тривалість робочого часу та часу
відпочинку встановлюється особою, в інтересах
якої виконуються роботи (надаються послуги)
або уповноваженою нею особою.
Як зазначається в документі, робота
(послуга) є такою, що виконується (надається)
в межах трудових відносин незалежно від назви
та виду договірних відносин між сторонами,
якщо існують три і більше зазначених ознак
наявності трудових відносин.
Не заперечуючи необхідність конкретизації
визначень та чіткості в унормуванні трудових
відносин, фахівці висловлюють певні
зауваження до окремих пунктів. Зокрема,
юрист-аналітик МЮФ Kinstellar О. Бурчевський
вважає, що найбільш дискримінаційними
здаються два критерії із семи – про
періодичність виплат і виконання роботи,
схожої на ту, що роблять штатні співробітники.
«Навіть при роботі з ФОП “в білу”, коли мова
не йде про приховування трудових відносин,
більшість підприємців, які ведуть бізнес з
корпоративними клієнтами, дуже легко можуть
потрапити під обидва критерії. Це ніж у спину
чесним ФОП, які заробляють гроші реальною
підприємницькою діяльністю», – наголошує
юрист.
З такою точкою зору погоджується й
старший юрист ЮФ EXPATPRO Т. Ященко.
На її думку, досить спірним виглядає пункт
про «періодичні виплати», адже незрозуміло,
за який період враховуються виплати і
вирішується, що вони періодичні. Крім
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того, за її словами, застосовувати критерій
«використання інструментів і засобів замовника
для виконання робіт (надання послуг)» взагалі
нелогічно, оскільки норми Цивільного кодексу
України допускають можливість виконання
робіт за договором підряду з використанням
матеріалу замовника. Крім того, виходить,
що сам замовник повинен це перевірити,
щоб убезпечити себе, бо ініціювати перевірку
договору може і сам співробітник, звернувшись
до Держпраці.
Представник ГО «Соціальний рух» у
Громадській раді при Державній службі з
питань праці В. Дудін вважає, що законопроект
чітко визначає для роботодавців каталог ознак,
яких вони спробують уникнути в цивільній
угоді. На думку експерта, спірним є те, що
перелік цих ознак є закритим і сторони не
можуть уточнити їх у колективному договорі.
Він вважає, що проект закону певним чином
зменшує вимоги до роботодавців, оскільки
згідно з пунктом 11 Рекомендації Міжнародної
організації праці про трудові правовідносини
№ 198, достатньо й однієї ознаки, аби визнати
відносини трудовими, а в урядовому документі
вимагається наявність одночасно трьох.
Крім того, у законопроекті не відображені
ознаки трудових відносин, що містяться
в Рекомендаціях МОП, а саме: працівник
не несе фінансового ризику; роботодавець
оплачує робочі поїздки працівника. В. Дудін
також наголошує, що проект містить вигідні
роботодавцям неузгодженості щодо визначення
трудових відносин і трудового договору, які
не враховують усіх ознак трудових відносин,
перелічених у підпункті 2 статті 21.
Наступною новацією законопроекту є
запровадження терміна «роботодавець»
замість різних дефініцій цього поняття, що, як
вважають урядовці, призводить до різночитань
при визначенні прав та обов’язків сторін
трудового договору. Натомість член Комітету
Верховної Ради України з питань податкової та
митної політики О. Продан звернула увагу, що
змішування в проекті закону понять «власник»
і «роботодавець» може створювати плутанину
при імплементації цих норм. «Як можна
власника зробити прямим роботодавцем, як

вони пропонують? Наприклад, в акціонерному
товаристві сто власників. На кого вони будуть
свої штрафи накладати, на кожного? А в
товаристві з обмеженою відповідальністю
це апріорі неможливо», – вважає народний
депутат О. Продан.
Згідно з урядовим законопроектом
передбачено два способи встановлення факту
наявності трудових відносин: позасудовий
і судовий. Перший спосіб пов’язаний зі
зверненням до Державної служби з питань
праці. Державному інспектору праці дано право
зобов’язати працівника і роботодавця укласти
трудовий договір. У випадку, коли така вимога
не виконується, питання переноситься до суду.
На особливості такого виду встановлення факту
трудових відносин звертає увагу представник
ГО «Соціальний рух» у Громадській раді при
Державній службі з питань праці В. Дудін. Він
підкреслює, що інспектор не може самостійно
визнати факт наявності трудових відносин без
звернення особи. Не може ініціювати перевірку
й профспілка, як і інспектор органів місцевого
самоврядування. Оскільки, за словами
В. Дудіна, державних інспекторів менше
500 на всю країну, ефективність такої процедури
може бути доволі сумнівною. До того ж, як
наголошує експерт, урядовий законопроект
не врахував можливості встановити трудові
відносини заднім числом, зокрема, наприклад,
після смерті працівника, хоча у європейському
трудовому праві (наприклад, у Болгарії) це
передбачено.
Звернення до суду для встановлення факту
наявності трудових відносин також має певні
перестороги. Зокрема, В. Дудін звертає увагу
на те, що законопроектом пропонується внести
зміни до Цивільного процесуального кодексу
України. Згідно з ЦПК України у справах
про встановлення факту наявності трудових
відносин позивач зобов’язаний навести
фактичні дані, які підтверджують, що трудові
відносини мали місце. У разі наведення таких
даних доказування їх відсутності покладається
на відповідача. Це полегшує становище
працівника, якщо він звертається до суду з
цивільним позовом. Проте, як наголошує
експерт, результати перевірок Держпраці будуть
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оскаржуватися в адміністративних судах, де
діє презумпція неправоти суб’єкта владних
повноважень, а відтак необхідні також зміни
до Кодексу адміністративного судочинства
України, які перекладуть тягар доведення
на підприємця і в таких спорах. Крім того,
необхідність сплачувати судовий збір під час
звернення до суду з позовом про встановлення
трудових відносин, не стимулюватиме
працівників звертатися до суду.
З тим, що критерії, за якими за кордоном
встановлюються факти трудових відносин,
подібні тим, що запропонувало Мінсоцполітики,
погоджується юрист Т. Ященко. Але, на відміну
від українських пропозицій, за словами фахівця,
часто рішення про визнання конкретного
договору трудовим у європейських країнах
приймає компетентний суд, а не представники
державної інспекції. На її думку, неправильно
передавати такі функції на орган виконавчої
влади і, тим більше, спочатку перекладати
провину і тягар доказування на підприємство.
Наслідком таких дій з боку влади, вважає
фахівець, може стати ризик виведення частину
коштів бізнесу «в тінь» і переведення компаній
в інші юрисдикції з України.
Таку точку зору поділяє і юрист МЮФ
Kinstellar О. Бурчевський. Він вважає, що
застосування презумпції вини підприємця може
серйозно погіршити і без того не найкращий
бізнес-клімат у країні.
Найбільшу дискусію в суспільстві
спричинили наміри уряду вивести з тіні
частину ФОПів. Громадськість зустріла такі
новації перш за все як наступ на ІТ-галузь, яка
вважається однією з локомотивів української
економіки. Керуючий директор Luxoft Ukraine
О. Альхимович, коментуючи запропоновані
нововведення і критикуючи наміри урядовців,
навела такі аргументи. У 2018 р., згідно з
аналітичним звітом «Розвиток української
IT-індустрії», який підготувала Асоціація IT
України, індустрія мала принести до бюджету
10 млрд грн. За наявності існуючої системи
оподаткування, згідно з дослідженням PWC
щодо розвитку IT-галузі, кількість надходжень
до бюджету країни до 2020 р. становитиме
21 млрд грн, а при зміні умов ця сума
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зменшиться до 13 млрд грн. Крім того, на її
думку, відбудеться спад динаміки зростання
індустрії в Україні. Вона зазначила, що багато
компаній з офісами в Україні вже є глобальними
і мають представництва в сусідніх країнах.
Аби зменшити свої ризики й витрати, на думку
О. Альхимович, компанії переводитимуть
працівників на інші локації й можуть закривати
офіси в Україні.
Утім, серед підприємців існує й інша точка
зору, що поділяє намагання уряду боротися з
«особливістю» оподаткування окремих компаній
і секторів економіки. Так, IT-підприємець,
співзасновник першого українського бізнесакселератора для технологічних стартапів
GrowthUP Д. Довгополий зазначає, що він не
розуміє, чому шкільний учитель, який одержує
гроші, повинен платити прибутковий податок,
а розробники, які отримують у десятки разів
більше, не повинні. На його думку, це явна
дискримінація і сегрегація. Підприємець
наголошує, що він проти побудови гетто для
ІТшніков у країні, навіть якщо це гетто у
вигляді «золотої клітки».
Відображенням громадської думки з
означеної проблеми став розміщений на сторінці
інформаційної агенції «ЛIГАБiзнесIнформ»
спеціальний матеріал «ФОП – хроніка великого
спору. Усі значущі аргументи за і проти», де
сконцентровано різні точки зору бізнесменів,
політиків, ІТшніков, аналітиків, фейсбук-експертів
– як противників і прихильників нововведень, так
і тих, хто має нейтральну точку зору.
Натомість важливо зазначити, що система
ФОПів охоплює не тільки ІТ-сектор економіки,
а й інші сфери, де частина підприємців бажає
уникнути справедливого оподаткування. Це
і аграрний бізнес, і вантажні перевезення, і
заклади громадського харчування, і великі
мережі супермаркетів та торговельні установи,
і послуги юристів, політтехнологів і фахівців у
сфері PR, і спортивні зали, і готелі, агентства
нерухомості тощо. За даними ESPRESO.TV з
2017 по 2019 р. збільшилася кількість ФОПів у
програмуванні (40 тис.), наданні інформаційних
послуг (26 тис.), охороні здоров’я (2,3 тис.),
приготуванні страв та напоїв (2,2 тис.),
діяльності в галузі архітектури (1,3 тис.),
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офісній діяльності, виробництві кінофільмів, сфері складського господарства (закрилося
туристичній діяльності (менше 1 тис. у кожній 77,5 тис. підприємств), роздрібної торгівлі
сфері). Негативна динаміка проявилася у (55 тис.) і теле- і радіомовленні (17,5 тис.).



Ⱦɠɟɪɟɥɨ: https://espreso.tv/news/2019/02/25/za_try_roky_kilkist_fopiv_v_it_zrosla_na_45_infografika



Міністр соціальної політики України
А. Рева наголосив, що хоче заспокоїти
фізичних осіб-підприємців, які як працювали,
так і будуть працювати на законних підставах.
Ініціативи його міністерства, за словами
міністра, спрямовані виключно проти тих,
хто намагається використовувати зазначені
державні механізми для мінімізації своїх
платежів у бюджет.
Як підкреслюють експерти, в Україні
і сьогодні за чинним законодавством діє
заборона неофіційного працевлаштування і
за порушення цих норм встановлено штрафні
санкції. Утім, поширеною є практика, коли
бізнес-компанії задля зменшення власних
витрат працюють за системою спрощеного
оподаткування. Бізнесмен влаштовує на роботу
співробітників, які зареєстровані фізичними
особами-підприємцями (ФОП), щоб платити

за них менше податків. «Спрощенці» не
сплачують податок на доходи, на відміну від
компаній, які працюють на загальній системі
оподаткування і платять податок на доходи
фізичних осіб за своїх співробітників. Як
пояснює кореспондент агентства РБК-Україна
Р. Шаправський, якщо за працівника, який
працює за трудовим договором, необхідно
сплатити 40 % податку (єдиний соціальний
внесок за ставкою 22 % від суми зарплати
+18 % податок на доходи фізичних осіб), то
у випадку зі «спрощенцями», які, скажімо,
працюють на третій групі єдиного податку,
потрібно сплатити 5% від доходу і ЄСВ. Не
менш важливим є і те, що соціальний внесок
за звичайного працівника сплачується з
усієї зарплати, а за «спрощенця», незалежно
від його доходів, достатньо заплатити ЄСВ
із мінімальної зарплати. Відтак незаконна
9
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«економія» підприємця на оподаткуванні
виходить доволі суттєва.
На особливості цієї системи оподаткування
та її вадах для економіки країни загалом вже
давно наголошує Міжнародний валютний
фонд. Ще у 2016 р. представники МВФ
заявляли, що модель спрощеної системи
для малих платників податків залишається
неадекватною, оскільки вона надає можливості
для арбітражу між нею і загальною системою.
У Міжнародному валютному фонді, як нагадує
Р. Шаправський, неодноразово вказували
владі, що система єдиного податку стала схожа
на внутрішній офшор, яким користуються не
тільки самозайняті особи – малий бізнес, але
і середній і великий бізнес, який дрібнить
компанії на кілька ФОП, щоб не платити
податок на прибуток або економити на податках
із зарплатного фонду.
Уряд вже не перший рік намагається навести
лад у системі працевлаштування українських
робітників. На необхідності поставити в рівні
умови усіх працюючих громадян і боротися
з тими, хто зловживає використанням праці
фізичних осіб-підприємців для мінімізації
своїх податків, вкотре наголосив у лютому
2019 р. Прем’єр-міністр України В. Гройсман.
З такою точкою зору погоджується і значна
частина українських фахівців. Зокрема,
голова Ради директорів Аудиторської фірми
«Аксьонова та партнери», Geneva Group
International, екс-заступник міністра фінансів
України О. Макеєва прямо називає спрощену
систему оподаткування несправедливою. За
її словами, наймані працівники сплачують
набагато вищі податки у порівнянні з
приватними підприємцями на спрощеній
системі оподаткування, хоча усі вони мають
абсолютно однакові соціальні гарантії. Експерт
задає логічне питання: «Чому ІТ-працівники
можуть бути ФОПами, а державні службовці
чи соціальні робітники або слюсарі, механіки
– ні?». На думку О. Макеєвої, необхідно знайти
таке рішення, яке дозволить максимально
наблизити оподаткування підприємництва
та найманих працівників і запровадити
справедливе податкове навантаження, за умов
існування якого не буде вигідно підмінювати
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трудові відносини цивільно-правовими або
іммігрувати з країни, а також всі відчуватимуть
свою важливість для держави.
Якщо широке обговорення запропонованого
законопроекту приведе до його підтримки урядом
і парламентарями, після прийняття закону у
роботодавців буде три місяці, щоб оформити з
працівниками трудові договори. Законопроект
передбачає, що роботодавець має протягом
тижня надавати працівнику інформацію про
повідомлення, котрим він сповістив фіскальну
службу про працевлаштування. Цей аспект
є вкрай необхідним для того, аби робітник
був упевнений у тому, що роботодавець
буде сплачувати за нього соціальні внески,
чим забезпечить умови для майбутнього
нарахування достойної пенсії працівника.
Важливим наслідком такого оформлення стане,
як вважають у профільному міністерстві, не
тільки підвищення відрахування податків, а
захист права працівників, які, влаштовуючись
неофіційно або перебуваючи в статусі ФОП,
часто не мають права на лікарняні, відпустки
та інші елементи соціального пакета.
Тож дискусія навколо оприлюдненого
Міністерством соціальної політики України
законопроекту триватиме до 6 березня 2019
р. До речі, саме для широкого залучення
громадськості, фахівців, експертів та усіх
зацікавлених сторін міністерством і було
ініційовано публічне обговорення документа.
Крім того, правову експертизу оприлюдненого
документа має провести Міністерство юстиції
України. І до того часу, як законопроект буде
внесено до сесійної зали парламенту, на перебіг
правотворчої діяльності можуть вплинути і
політичні обставини, зокрема, президентські
і парламентські вибори. Але активна
зацікавленість широкого кола учасників
суспільного обговорення законопроекту
про посилення захисту прав працівників та
протидії застосуванню незадекларованої праці
лише підкреслює актуальність і гостроту
поставленого питання.
Отже, підсумовуючи аналіз громадської
думки щодо останніх новацій у сфері
регламентації трудових відносин, слід
зазначити, що будь-які спроби законодавців і
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урядовців мають бути спрямовані насамперед
на консолідацію загальних інтересів бізнесу,
держави і громадян. Адже врешті-решт,
держава є соціально-політичною організацією,
що має на меті забезпечення умов для розвитку
й задоволення прав і потреб її громадян
(Статтю підготовлено з використанням
інформації таких джерел: веб-портал
офіційного
інтернет-представництва
«ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ»
(https://www.
president.gov.ua/news/it-sektor-yak-nash-prioritetmaye-vidchuvati-sebe-zahishenim-53378);
офіційний веб-портал «Міністерство соціальної
політики України» (https://www.msp.gov.ua/
projects/401/, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=65439); веб-сайт «UBR.ua»
(https://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/
pochti-kazhdyj-shtraf-hostruda-obzhalujut-v-sudev-bjudzhet-popalo-lish-5-3880122); UkrMedia
інтернет-газета «UkrMedia» (https://ukr.media/
politics/386208/); веб-портал інформаційного
агентства «ЛIГАБiзнесIнформ» (https://tech.
liga.net/technology/opinion/15-punktov-pochemu-

fop-dlya-ukrainskogo-it---eto-ploho); веб-портал
інформаційного агентства «ЛIГАБiзнесIнформ»
(https://tech.liga.net/technology/chronicle/fopy--hronika-bolshogo-spora-vse-znachimye-argumentyza-i-protiv); веб-портал «Соціальний рух» (http://
rev.org.ua/detinizaciya-zajnyatosti-krok-vperedchi-tri-roki-nazad); веб-портал інформаційного
агентства «ЛIГАБiзнесIнформ» (https://tech.
liga.net/technology/opinion/o-nalogooblojenii-vit-shatkoe-ravnovesie); веб-портал «Finance.
ua» (https://news.finance.ua/ua/news/-/441573/
zrosly-shtrafy-za-porushennya-trudovogozakonodavstva); веб-портал інформаційного
агентства «ЛIГАБiзнесIнформ» (https://finance.
liga.net/ekonomika/article/esli-ne-fop-to-kakukraina-uje-nashla-reshenie-i-srazu-poteryala);
веб-портал «Finance.ua» (https://news.finance.
ua/ua/news/-/444181/zaborona-vykorystovuvatyfopiv-zamist-najmu-pratsivnykiv-ne-vyrishytproblemu-tinovoyi-zajnyatosti-biznes-asotsiatsiya);
веб-портал «РБК-Украна» (https://www.rbc.ua/
ukr/news/trudovaya-povinnost-predprinimateliuproshchentsy-1550688277.html)).

О. Кривецький, голов. ред. НЮБ НБУВ

Чи стане Директива Європарламенту
щодо захисту авторських прав дієвою

Н

ещодавно представники Ради ЄС,
Єврокомісії, а також Європарламенту
підтримали реформу авторського права у Євросоюзі, а саме Директиву про зміни
у сфері захисту авторського права, внаслідок
чого кожна з 28 держав-членів ЄС повністю
або частково (на свій розсуд) впроваджуватиме
нові положення. Також можливість внесення
відповідних норм у національне законодавство
формально повинні розглянути й держави, що
підписали з ЄС Угоду про Асоціацію, серед
яких і Україна. За умовами Угоди про Асоціацію, європейські нововведення у сфері авторського права може бути «продубльовано» й у
вітчизняному законодавстві.
Проте деякі зміни наразі викликають
жваве обговорення у громадськості. Зокрема,
ст. 11, яка зобов’язує онлайн-платформи

платити новинним організаціям за посилання
на їх матеріали (так званий «податок на
посилання»), та ст. 13, що посилює правила
модерації контенту і це вимагає від великих
світових інформаційних систем таких, як
Google та Facebook, запобігати завантаженню
матеріалів, які порушують авторські права.
Так, супротивники нововведень вважають
ст. 11 черговою неефективною спробою
встановити оподаткування для новинних
платформ, що стане «годівницею» для копірайттролей, а ст. 13 Директиви критикують за
загрозу свободі слова, яка, на їхню думку,
обмежить розвиток невеликих платформ, що не
мають ресурсів для модерації контенту та стане
інструментом цензури.
«Втім, на відміну від ратифікованих
Україною Міжнародних конвенцій і
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договорів, повна імплементація європейських
директив не є обов’язковою. Об’єм введення
норм таких документів залежить від того,
наскільки це буде корисно для нашої країни,
і які можливості для введення відповідних
положень ми маємо, – зазначає директор
науково-дослідного Інституту інтелектуальної
власності Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук, професор,
академік О. Орлюк. – Тому у разі набуття цими
нормами чинності, думаю, не варто вводити їх
в національне законодавство».
Ст. 11 Директиви передбачає, аби сайтиагрегатори новин, такі як, наприклад, Google
News, сплачували видавцям за використання
фрагментів їхніх статей на своїх платформах,
тоді останні зможуть отримати справедливу
і пропорційну винагороду за цифрове
використання своїх публікацій в пресі
постачальниками послуг інформаційного
суспільства. «Проте ніхто не знає, як норма
цього проекту працюватиме на практиці, і
яку частину статті повинна має бути надано
до того, як платформа заплатить видавцеві,
– каже О. Подоляк, адвокат Eterna Law. – Але
стає очевидним джерело монетизації новин».
Деякі європейські політики і експерти також
досить неоднозначно сприйняли запропоновані
авторами проекту Директиви зміни, що
стосуються інформаційних, новинних ресурсів.
За словами фахівців, будь-який інтелектуальний
продукт може бути об’єктом авторського
права лише тоді, коли має творчий характер.
А звичайна констатація факту не має творчої
складової, тому кожна людина повинна мати
право на вільний доступ до такої інформації!
Також, на думку члена Європарламенту
Д. Реда, документ «робить безпрецедентний
крок на шляху трансформації інтернету з
відкритої платформи для обміну та інновацій
в інструмент автоматичного спостереження та
контролю за його користувачами».
Але українців таке рішення Європарламенту
все одно не обмине. Це стосується тих
вітчизняних сайтів, які доступні з території
Європейського Союзу і розраховані на
інформування європейського споживача. Адже
власники і автори контенту таких ресурсів
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повинні будуть дотримуватися відповідних
норм. Діяльність же інших сайтів, як і раніше,
регулюватиметься виключно національним
законодавством, де подібні норми поки що
відсутні.
А що зробила Україна для адаптації
національного законодавства у сфері захисту
авторських прав і інтелектуальної власності
до європейських норм та вимог ВОІВ
(Всесвітньої організації інтелектуальної
власності)? Відповідно до Конституції України
та Закону України «Про міжнародні договори»,
якщо такі документи пройшли процедуру
ратифікації, вони автоматично стають
частиною вітчизняного законодавства. А ось
імплементаційна робота в частині виконання
Угоди про Асоціацію з ЄС тільки розпочалася.
«Зараз розробляється нова редакція Закону
України “Про авторське право”, яка відповідала
б Угоді про асоціацію з Європейським Союзом
і логічно припустити, що є ймовірність
запозичення даних статей українським
законодавством. Та варто розуміти, що ніяких
прямих вказівок від Європейського союзу з
приводу цих статей немає, – зазначає керуючий
партнер МЮК KODEX Є. Ковтуненко. – З
іншого боку, Європарламент давно намагається
виходити за межі Європи – закони стають
транскордонними, впливають на всі країни,
але, як бачимо, з моменту прийняття Угоди про
Асоціацію з Європейським союзом на практиці
ні в один закон України не було внесено змін».
Водночас за цього тривають активні дискусії
серед депутатів парламентського Комітету з
питань науки і освіти та фахівців, як краще
адаптувати європейські норми до нинішніх
українських реалій і можливостей, зокрема, які
норми європейських директив, що регулюють
цю сферу, може бути запропоновано для
адаптації, та які зміни треба внести до Закону
України «Про авторське право і суміжні
права» в частині імплементації положень
Угоди про Асоціацію Україна – ЄС. Крім того,
однією з найскладніших проблем у цьому
питанні є авторсько-правовий захист. Адже,
за наших умов та за відсутністю відповідного
інструментарію для практичного втілення
законодавчих норм, будь-який закон навіть
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бездоганний стає неефективним. Так, скажімо,
на сьогодні законодавчо важко буде довести в
судовому порядку факт порушення авторських
прав, визначити обсяги заподіяного збитку
автору та провести розрахунок розміру
компенсації.
Також часто виникають питання щодо
авторських прав на підручники для навчального
процесу в навчальних закладах, а саме, кому
належать права на такі твори – організації, яка
втілює відповідний проект, і з якою автор або
авторський колектив мають трудові відношення,
або самому авторові? І це вимагає узгодження
норм Закону України «Про авторське право
і суміжні права» з положеннями Цивільного
кодексу України.
На думку фахівців, має бути спрощено
процедуру реєстрації авторських прав, аби
уникнути дублювання функцій різними
органами, які проводять процедуру
експертизи, на кшталт «Українського інституту
інтелектуальної власності “Укрпатент”» та
Державної служби інтелектуальної власності,
що видає охоронний документ, а функції з
виявлення порушень у сфері інтелектуальної

власності мають перейти до спеціально
створеного відділу правоохоронних органів, які
займатимуться захистом прав інтелектуальної
власності: від виявлення і фіксації порушень до
доведення справ до суду та покарання винних.
Але зрозуміло, що практичним кроком
у цьому напрямі мають стати обґрунтовані
законодавчі рішення парламентарів, які повинні
внести відповідні зміни в інші законопроекти
щодо захисту авторських прав.
І коли ці зміни до національного
законодавства стосовно інтелектуальної
власності буде адаптовано до європейських
норм і стандартів та імплементовано до
положень Угоди про Асоціацію з Європейським
Союзом, лише тоді можна буде сподіватися
на успішне практичне втілення на практиці
європейського проекту Директиви про зміни у
сфері захисту авторського права і у нас, в Україні
(Статтю підготовлено з використанням
інформації таких джерел: веб-портал «Сегодня
Мультимедиа» (https://www.segodnya.ua/world/
europe/eksperty); веб-портал адвокатського
об᾽єднання «Бачинський та партнери» (https://
legalaid.ua/ua/article/yevropejska-reforma)).
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УКРАЇНА У ФОКУСІ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ (16–28 лютого 2019)
Підготовка і виконання проекту:
А. Берегельський, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ
Т. Полтавець, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

М

оніторинг інформаційного поля за
темою «Україна у фокусі іноземних
ЗМІ» за період з 16 по 28 лютого
2019 р. дав змогу виявити та проаналізувати
295 повідомлень відповідно до теми. Загалом
опрацьовано 34 сайти іноЗМІ, зокрема 21 сайт

західних ЗМІ та 13 – російських. Загальна
кількість відібраних для аналізу матеріалів за
даний період становить 226 матеріалів, опублікованих російськими ЗМІ, та 69 – західними, що у відсотковому відношенні становить
76,7% та 23, 3% відповідно.






Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 1. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ

Аналіз
і н ф о рм а ц і й н о го
поля
продемонстрував, що найбільш згадуваними
в українському контексті у другій половині
лютого були політичні питання, передусім,
президентська виборча кампанія та персоналії
кандидатів у президенти.
Для зручно сті представлення було
використано узагальнювальний тематичний
тег «Вибори – 2019», який повною мірою
розкриває цю проблематику. За результатами
14

вивчення повідомлень можна стверджувати,
що російські ЗМІ подають інформацію, що
стосуються виборів, фактично у фоновому
режимі: з усіх повідомлень, що стосуються
теми (їх було виявлено 49), 34 опубліковані
російськими засобами масової інформації.
Проблема виборів також згадувана
західними ЗМІ: четверта частина всіх
відібраних повідомлень стосувалися цієї
проблематики.

Україна у фокусі іноземних ЗМІ

У досліджуваний період збільшилася
кількість повідомлень, у яких фігурують
колишні очільники української влади
(В. Янукович, М. Азаров). Здебільшого такі
публікації критичного характеру і подаються
російськими мас-медіа. Для вирізнення цих
повідомлень з-поміж інших введено додатковий
тематичний тег «Критика колишніх». Таким
чином, можна констатувати досить високу
зацікавленість іноземних ЗМІ політичною
ситуацією в Україні.
Російські мас-медіа досить часто
обговорюють проблеми російсько-українських
відносин та конфлікт між країнами, зокрема
війну на Сході. Релігійні питання та проблеми

Томосу в даний досліджуваний період мають
значно нижчий показник згадуваності, аніж
у попередні періоди. Актуальність цієї
проблематики демонструє спадаючу тенденцію.
Резонансна подія, яка сталася під час
національного відбору на Міжнародний
пісенний конкурс «Євробачення – 2019»,
активувала обговорення в іноЗМІ, на що вказує
високий показник тематичного тегу «Спорт і
культура».
Суспільно-правова ситуація в Україні більш
цікавить російські ЗМІ, натомість економіка та
співпраця з Україною, як і в попередній період,
більш обговорювана на західних інформаційних
ресурсах.




Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɽɪɚɪɯɿɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɟɝɿɜ ɡɚ ɝɪɭɩɨɸ
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Україна у фокусі іноземних ЗМІ

Повідомлення, подані іноземними ЗМІ та
проаналізовані нами, представлені в різному
контексті: 128 повідомлень з негативним
забарвленням тексту, 106 – констатація
фактів з мінімальним емоційним фоном

нейтрального характеру, 43 згадування мають
як позитив, так і негатив у висловлюванні,
тобто характеризуються як балансні
повідомлення та 18 – компліментарного
контексту (позитив).


Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 3. Ʉɨɧɬɟɤɫɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɡɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ
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Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 4. Ʉɨɧɬɟɤɫɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ

Україна у фокусі іноземних ЗМІ

Повідомлення в інфопросторі іноземних ЗМІ
про Україну мають перш за все інформативну
тональність. У 58 публікаціях присутні
звинувачення, здебільшого вони стосуються
кандидатів у президенти. Також в аналізованих

матеріалах простежується маніпулятивність,
здебільшого вона проявляється в передвиборній
риториці. Критика, аналіз у досліджуваний
період використовувалися іноземними ЗМІ
фактично в рівних пропорціях.




Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 5. ȱɧɬɟɧɰɿɣɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ
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Україна у фокусі іноземних ЗМІ


Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 6. ȱɧɬɟɧɰɿɣɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ

Аналіз відібраних повідомлень показав,
що найбільш обговорюваними персоналіями
стали кандидати в президенти або люди, що
критикували чи звинувачували кандидатів.
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Як і в попередній період, лідирує за
згадуваністю Президент України П. Порошенко
(61 повідомлення), йому поступаються
Ю. Тимошенко (16) та В. Зеленський (13).

Україна у фокусі іноземних ЗМІ


Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 7. ɉɟɪɫɨɧɚɥɿʀ
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Україна у фокусі іноземних ЗМІ



Ⱦɿɚɝɪɚɦɢ 8–10. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɝɚɞɭɜɚɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɟɝɢ
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Україна у фокусі іноземних ЗМІ
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Україна у фокусі іноземних ЗМІ


Україна у фокусі іноЗМІ: висновки
Отже, моніторинг інформаційного поля за
темою «Україна у фокусі іноземних ЗМІ» за
період з 16 по 28 лютого 2019 р. засвідчує,
що відібрані повідомлення в більшості
є інформативними та мають негативну
тональність. Найбільш обговорюваними в
цей період були питання виборів в Україні,
російсько-українського збройного конфлікту,
міжнародних відносин з Україною. Вибори
Президента мають найвищий показник
згадуваності як у російських, так і в західних
мас-медіа. На фоні запланованих виборів
активувалися колишні представники влади
(В. Янукович, М. Азаров), які критикують
нинішню владу та кандидатів у президенти.
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Проблеми російсько-українського конфлікту,
зокрема війни на Сході, залишаються
актуальними і часто обговорюваними в
аналізованих російських ЗМІ. Міжнародна
співпраця та міжнародні відносини України
з іншими державами є не менш згадуваними
та актуальними в досліджуваний період.
Економічна тематика має високий показник
згадуваності в західних ЗМІ.
Для російського інформаційного простору
характерна присутність української тематики,
фактично у фоновому режимі: досить
багато повідомлень – передруки з новинних
українських сайтів і мають нейтральний
характер.

ЩОДЕННИК БЛОГЕРА *
«Юридический блог компанії Jurimex»
Про автора: Ірина Сагайдак
Банківський due diligence в аспекті
протидії легалізації доходів
Банківська система є тією основною зв’язною
ланкою, на якій тримається світова економіка.
Сьогодні важко переоцінити роль, яку виконують ці
фінансові установи у забезпеченні функціонування
суб’єктів господарювання. В останні десятиліття
посилення глобалізаційних процесів розмило
кордони між державами та відкрило можливості
вільного руху капіталів. У цього процесу є
зворотний бік – можливість використання
фінансової системи у незаконних схемах (зокрема,
для відмивання доходів, отриманих злочинним
шляхом). За інформацією з відкритих джерел,
щороку через фінансові установи світу проходить
близько 500 млрд доларів США «брудних» коштів.
Виникає обґрунтована потреба у
впровадженні дієвих заходів боротьби за
використанням банківської системи у таких
схемах, підвищенні її прозорості та посиленні
вимог до діяльності банків (зокрема, до
управління банками ризиками своєї діяльності,
вдосконалення контрольних процедур та вибору
клієнта). Наглядові та контролюючі органи по
всьому світу починають усвідомлювати, що без
достатніх систем контролю, ключову роль в
яких відіграє саме перевірка банками клієнтів,
неможливо уникнути ризиків у діяльності
банку. Належна внутрішня перевірка наявних та
нових клієнтів дозволить банкам мінімізувати
загрозу репутаційних, операційних, юридичних
ризиків та, як наслідок, фінансових втрат.
Однак тут також не обійшлося без
зворотного боку медалі. Те, що має високу та
благородну мету, на практиці інколи створює
штучні перешкоди для бізнесу, акценти дещо
зміщуються, всі нібито забувають, що банки є
інструментом, а не самоціллю.
«Знай свого клієнта»
Політика «Знай свого клієнта» (англ. «know
your customer» – KYC) має на меті, передусім,
* Збережено стиль і граматику оригіналу

зменшення ризиків залучення банківської
установи до протиправної діяльності
(зокрема, легалізації коштів, отриманих
злочинним шляхом, фінансування тероризму
та розповсюдження зброї масового знищення),
а також забезпечення прозорості, безпеки
діяльності банку та його ділової репутації.
Стабільна політика щодо правил і процедур
належної перевірки клієнтів є вкрай важливою
для збереження благонадійності банківської
системи та ефективного управління банками
власними ризиками.
Таким чином, на етапі встановлення відносин
з клієнтом банк зобов’язаний провести належну
перевірку клієнта або так званий правовий
аудит клієнта (англ. «customer due diligence») на
предмет відповідності його діяльності вимогам
законодавства і правилам банку, визначення
його надійності та привабливості для банку.
Варто зауважити, що due diligence або
дослівно у перекладі з англійської «належна
обачність» – термін порівняно новий для
українського бізнесу, який прийшов до нас
разом з приходом великих інвестицій у
2000-х роках. Хоча цей термін вперше з’явився
на фондовому ринку США у 30-х роках минулого
століття, ця процедура була формалізована та
визначена Асоціацією швейцарських банків
у 70-х роках з метою закріплення основних
підходів банків до клієнтів під час відкриття
рахунків та в подальшому обслуговуванні.
Сьогодні термін використовується у ширшому
значенні. Проте для банківської сфери due
diligence є складовою процедури «compliance»
та передбачає комплекс заходів щодо вивчення
потенційних клієнтів, їхньої діяльності, джерел
походження капіталу та визначення ступеня
ризику для банку у разі встановлення відносин
з таким клієнтом.
Проте запобіжні заходи KYC виходять за
межі простого відкриття рахунків і ведення
обліку та вимагають від банків розробки
політики визначення благонадійності клієнта і
23
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програми багаторівневої ідентифікації клієнта,
яка включає всебічну ретельну перевірку
клієнтів та операцій підвищеного ризику, а
також профілактичний моніторинг підозрілої
діяльності.
Ретроспектива та міжнародна практика
Поштовхом до появи єдиних стандартів
та підходів до перевірки банками клієнтів
стало об’єднання зусиль світової спільноти
у боротьбі з відмиванням коштів. Першим
системним документом була Директива ЄС від
1991 р., що визначила мінімальні стандарти
протидії відмиванню доходів, у тому числі
підходи до ідентифікації клієнтів банками,
які держави-члени повинні були адаптувати
у власному законодавстві. В її основу лягли
Сорок рекомендацій ФАТФ та принципи
Базельського комітету.
Друга Директива ЄС від 2001 р. розширила
перелік суб’єктів, що зобов’язані проводити
ідентифікацію та відстежувати підозрілі
операції. До переліку видів діяльності, зайняття
якими передбачає моніторинг та повідомлення
уповноваженим органам про підозрілі операції,
увійшли аукціони з продажу творів мистецтва,
аудитори та бухгалтери, агенти з нерухомості,
оператори казино.
Третьою Директивою від 2005 р., окрім
заходів боротьби з відмиванням коштів, вперше
було визначено заходи боротьби з фінансуванням
тероризму. Проте найважливішою новелою
стали нові підходи до перевірки клієнтів
(customer due diligence) – «заходи належної
обачності». Ці заходи передбачали заборону
фінустановам відкривати анонімні рахунки,
встановлення повної структури власності
юридичних осіб до бенефіціарних власників
(включаючи компанії-трасти), визначення
цілей та характеру ділових відносин, постійний
моніторинг операцій клієнта на предмет їх
відповідності характеру діяльності клієнта,
ризик-орієнтований (risk-based approach)
підхід до перевірки клієнта, формування
фінустановами власної системи оцінки ризиків.
Додатково документом передбачалась
«спрощена» процедура перевірки для
фінансових і кредитних установ та «посилена»
перевірка для кредитних установ і політичних
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діячів третіх країн, що не є членами ЄС, а також
заборона на встановлення кореспондентських
відносин з «банками-оболонками» (офшорними
банками).
Впровадження світових систематизаційних
процесів на початку 90-х співпало з
формуванням національної банківської
системи. Одним з перших законодавчих актів,
що регулювали відносини у цій сфері, був
ЗУ «Про банки та банківську діяльність»
від 1991 р. Протягом наступних років НБУ
приймав декілька редакцій інструкцій щодо
відкриття рахунків у національній та іноземній
валюті, що містили обмежене регулювання
процедури ідентифікації клієнта, яка мала
на меті, передусім, здійснення податкового
контролю за клієнтом та його рахунками. Для
відкриття рахунку достатньо було надати банку
заяву, копії установчих документів відповідно
до типу юридичної особи (документ, що
посвідчує особу – для фізичних осіб) та картку
зі зразками підписів.
Проте наші європейські амбіції змусили
переймати досвід закордонних колег та
імплементувати в українське законодавство
міжнародні стандарти, в тому числі у сфері
боротьби з відмиванням коштів. У другій
половині 90-х років Україна ратифікувала
декілька міжнародних конвенцій та прийняла
низку нормативних актів у сфері боротьби
з відмиванням доходів. У 2001 р. спільною
постановою КМУ та НБУ в українське
законодавство були введені Сорок рекомендацій
ФАТФ.
Однак цього виявилося недостатньо. ФАТФ
двічі (у 2001 р. та 2007 р.) вносив Україну до
«чорного списку» країн, що не співпрацюють
у цій сфері. Це стало основним поштовхом для
вдосконалення регулювання у сфері боротьби
з легалізацією доходів та внесення суттєвих
змін у банківські процедури внутрішнього
контролю.
Чинні світові стандарти боротьби з
легалізацією доходів
Наразі чинна Директива ЄС 2015/849 про
запобігання використанню фінансової системи
для відмивання грошей та фінансування
тероризму (англ. – 4th Anti-Money Laundering
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Directive – 4AMLD) була прийнята
20.05.2015 р. та надала державам-членам ЄС
традиційно 2 роки для імплементації її вимог у
національне законодавство. Документ посилив
вимоги до уповноважених установ (банків,
кредитних установ, брокерів) та інших осіб,
що надають професійні послуги (адвокати,
аудитори тощо) в частині ідентифікації та
перевірки благонадійності їхніх клієнтів.
Продовженням введення вимог щодо
розкриття структури власності стало закріплене
директивою зобов’язання всіх держав-членів
створити власні реєстри бенефіціарних
власників. Реєстри повинні включати
інформацію про власників компаній (імена
бенефіціарів, дати народження, громадянство,
країну проживання, природу володіння та
розмір частки). Аналогічне правило стосується
трастів, якщо вони створюють податкові
наслідки. Доступ до таких реєстрів з ініціативи
кожної держави може бути публічним (за
винятком трастів) або надаватися виключно
компетентним органам, зокрема, які борються
з фінансовою злочинністю, уповноваженим
установам (у тому числі банкам та провайдерам
фінансових послуг), а також іншим особам у
разі доведення ними законного інтересу.
Наприклад, у Великобританії доступ
до інформації про бенефіціарів компанії
є публічним. Уповноважені органи
Великобританії на запит можуть отримати таку
інформацію щодо компаній, зареєстрованих на
її заморських територіях (Ангілья, Бермудські
острови, Гібралтар, БВО, Каймани, Теркс і
Кайкос). Франція, Італія, Німеччина та Іспанія
зробили свої реєстри відкритими лише для
уповноважених органів та установ. Сінгапур
достатньо швидко вніс зміни у свій закон про
компанії та зобов’язав компанії вести реєстри
бенефіціарів і номінальних директорів, а також
надавати такі дані на запит уповноважених
органів.
Окрім того, Директива вводить нові
правила для високопоставлених державних
осіб, чиновників і членів їхніх сімей та
передбачає подання ними інформації щодо
їхнього фінансового та майнового стану.
Отже, Четверта Директива вивела на новий

рівень процедуру ідентифікації та перевірки
клієнтів, забезпечивши ще більшу її прозорість
та більшу відповідальність уповноважених
установ (зокрема, банків).
Українські реалії та практичні аспекти
В результаті потрапляння України двічі
до «чорного списку» ФАТФ, були прийняті
відповідні редакції законів «Про запобігання
та протидію легалізації доходів», внесені
відповідні зміни до законодавства у сфері
ведення банківської діяльності у 2002 р. та
2015 р. Україна поступово вдосконалювала
свою нормативну базу, активно доповнюючи її
останніми світовими стандартами та вимогами,
в тому числі у сфері банківського нагляду та
проведення перевірок благонадійності клієнтів,
демонструючи свою відданість європейському
вектору. У 2014 р. Україна підписала Угоду
про асоціацію з Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії та їхніми державами-членами, згідно
з умовами якої також взяла на себе відповідні
зобов’язання.
Варто зазначити, що після прийняття
державами-членами ЄС вимоги щодо створення
відкритих списків бенефіціарів у 2015 р.,
Україна стала першою державою у світі, яка
ввела такий реєстр, зробивши його публічно
доступним, а також першою приєдналася до
Глобального реєстру бенефіціарних власників
(https://register.openownership.org).
Чинне нормативне регулювання щодо
процедур банківського due diligence спрямоване,
передусім, на належну ідентифікацію клієнта і
визначає такі підстави для її проведення:
Встановлення відносин. Це мінімальний
стандарт, що має на меті вберегти банк від
ненадійних клієнтів.
Виникнення підозри. У такому випадку
банк опирається на власну систему ризиків,
що повністю відповідає вимогам міжнародних
стандартів, оскільки аналогічні положення
містяться у Четвертій Директиві.
Проведення фінансової операції, що підлягає
фінансовому моніторингу. В цьому випадку
законодавство визначає поріг в еквіваленті
150 тис. грн та містить перелік ознак для
таких операцій. Як свідчить практика, такий
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поріг є незначним, особливо для операцій
за зовнішньоекономічними контрактами,
враховуючи обмінний курс гривні на сьогодні.
Доцільніше було б визначити поріг таких
операцій у валюті. Для порівняння, Четверта
Директива визначає поріг у 15 тис. євро.
Нещодавно НБУ повідомив, що має намір
підвищити ліміт до 300 тис. грн.
Проведення переказу без відкриття рахунка
на суму, що дорівнює чи перевищує еквівалент
15 тис. грн.
Проведення разової операції без
встановлення ділових відносин з клієнтами на
суму, що дорівнює чи перевищує еквівалент
150 тис. грн.
Всі ці вимоги є достатньо зрозумілими
та адекватними заходами, що відповідають
міжнародним тенденціям. Вони передбачають
перевірку саме клієнта або суб’єкта операції.
Проте в окремих вимогах український
законодавець пішов ще далі та передбачив у
новому регулюванні принцип «Знай клієнта
свого клієнта».
Краще більше, ніж менше
У процесі здійснення банками моніторингу
операцій їхніх клієнтів для певної категорії
операцій, а саме для валютних операцій,
законодавець передбачив право банку
запитувати додаткову інформацію не лише
щодо операції для визначення її законної мети,
але й щодо учасників такої операції. Найбільш
цікавим у цій вимозі є те, що саме банк
намагається встановити. Окрім суті та мети
операції, відповідності її змісту діяльності
клієнта й достатності фінансових можливостей
клієнта провести таку операцію, банк також
встановлює економічну доцільність операції
та інформацію про її учасників, тобто суб’єкта
операції та його контрагентів.
Варто зазначити, що Директиви ЄС не
містять таких вимог щодо контрагентів і лише
наголошують на пильності банків під час
проведення операцій з учасниками, що мають
місце реєстрації в ризикових країнах.
Щодо економічної доцільності, то
незважаючи на визначення цього терміну
в нормативно-правових актах НБУ, перелік
документів, що можуть її підтвердити, не
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встановлений. Зазвичай банки визначають його
самостійно.
Що стосується інформації про контрагента,
цю вимогу слід розглянути детальніше. Клієнти
банків часто зіштовхуються з ситуацією,
коли банк відмовляється перераховувати
кошти контрагенту за зовнішньоекономічним
контрактом, поки клієнт не надасть додаткову
інформацію. Наприклад, якщо ваш контрагент
зареєстрований у країні, що входить до
списку ризикових (варто зауважити, що окрім
нормативно визначеного переліку ризикових
країн, банк може на власний розсуд розшити
цей перелік), банк має право запитати установчі
документи щодо контрагента, структуру
власності контрагента та інформацію про його
бенефіціарів, договори довірчого управління
(трастові договори, трастові декларації).
Постає питання про те, звідки у клієнта
може бути така інформація? Звичайно, якщо
мова йде про контракти на великі суми, клієнт
вживає заходів щодо перевірки контрагента
та його репутації з метою ділової обачності
ще до укладання контракту. Однак жодний
нормативно-правовий акт України не містить
такої вимоги для укладення контракту.
Інший варіант – надіслати запит до
контрагента щодо такої інформації. Проте,
як свідчить практика, контрагенти, які
зареєстровані в ризикових юрисдикціях,
прикриваючись
вимогами
власного
законодавства та політикою конфіденційності,
неохоче передають такі дані українським
партнерам. Тоді клієнт банку опиняється в
ситуації, коли є укладений контракт, настали
терміни розрахунків, банк відмовляється
провести операцію без додаткових документів,
а клієнт не може їх надати, оскільки не володіє
і не може володіти такою інформацією.
Для такого випадку законодавець передбачив
можливість банку самостійно отримати таку
інформацію з будь-яких законних джерел, у
тому числі з публічних ресурсів. Однак на
практиці банки часто нехтують цим правом і
перекладають всю відповідальність з отримання
інформації саме на клієнтів. Така ситуація
створює штучні перешкоди для бізнесу клієнта
(особливо, якщо подібні операції є звичними
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та регулярними, відповідають суті діяльності
клієнта і не мають злочинної мети).
Це один з прикладів, коли банки формально
підходять до аналізу операції та не враховують
інші важливі чинники (такі як ділова репутація
клієнта та рід його діяльності). Що робити
клієнту в таких випадках? З одного боку,
банк у межах наданих йому повноважень
відмовляється провести операцію без надання
додаткових відомостей та/або документів. З
іншого боку, є договірні зобов’язання перед
контрагентом, порушення яких призведе до
фінансових втрат. Тут є два шляхи.
Спочатку завжди рекомендуємо знайти
дружню комунікацію з банком і дійти спільного
рішення щодо документів чи інформації,
яких банку буде достатньо для визнання
операції несумнівною. Також можна взяти всю
ініціативу на себе і «підказати» банку, з яких
відкритих джерел та публічних реєстрів можна
отримати ту чи іншу інформацію, або знайти
її самостійно. Як вже було зазначено, останні
світові тенденції рухаються до максимальної
прозорості бізнесу та його структур, тому
в багатьох країнах світу є публічні реєстри
компаній, у тому числі з переліком їхніх
власників та бенефіціарів, а також комерційні
реєстри, в яких повну інформацію про
компанію можна отримати за плату. Окрім того,
існують спеціалізовані комерційні структури,
які за окрему плату зможуть провести для вас
повний аналіз благонадійності контрагента. У
випадку з платними ресурсами це вимагатиме
певного часу та спричинить додаткові фінансові
витрати.
Інший шлях – оскаржити рішення банку про
відмову в проведенні транзакції. В Україні вже
є практика щодо оскарження подібних рішень.
В цьому випадку варто пам’ятати декілька
рекомендацій:
клієнт повинен добросовісно надати банку
всю наявну у нього інформацію стосовно
операції;
мета операції має бути законною та
спрямованою на досягнення економічного
результату;
всю комунікацію з банком потрібно вести
у письмовому вигляді (зокрема, подати

письмовий запит щодо встановлення факту
відмови та отримання роз’яснень причин
відмови банку з посиланням на нормативну
базу, в тому числі на внутрішні нормативи
банку).
Банки змусили краще контролювати власні
ризики
Водночас, згідно з останніми змінами
законодавства, НБУ делегував низку питань на
розсуд банкам, таким чином переклавши на них
тягар контролю за певними аспектами діяльності.
Були посилені заходи впливу, що можуть бути
застосовані до банків. Тобто банки опинилися
в ситуації цілковитої відповідальності за
управління власними ризиками та за будь-які
недоліки в такому управлінні. Отже, політика
«надмірної обачності» у відносинах з клієнтами
є результатом небажання і страху банків стати
суб’єктом заходів впливу та, як наслідок,
потенційно нести значні фінансові витрати у
вигляді сплати чималих штрафів.
Для прикладу, за результатами перевірок
з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, від початку 2019 р. НБУ застосував
заходи впливу до 3-х банків, у тому числі
штрафів на загальну суму близько 14,5 млн грн.
Які зміни очікуються найближчим часом?
Незважаючи на те, що валютне регулювання
нещодавно зазнало значних змін у межах процесу
лібералізації, в регулюванні банківської діяльності
(в аспекті боротьби з легалізацією «брудних»
коштів) спостерігається протилежна тенденція.
У липні 2018 р. набула чинності П’ята Директива
ЄС у сфері боротьби з відмиванням коштів та
фінансуванням тероризму (5AMLD). Фактично,
це вдосконалена версія Четвертої Директиви.
Держави-члени мають час до січня 2020 р. на
імплементацію у своє законодавство нововведень
П’ятої Директиви, основними з яких є такі:
встановлення контролю за транзакціями з
використанням криптовалют;
зниження
ліміту
розрахунків
з
використанням передплачених банківських
карт без ідентифікації власника карти з 250 до
150 євро;
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споживчих кредитів разом з низькими ставками
за такими кредитами стимулює розвиток
економіки. В Україні рівень споживчого
кредитування постійно зростає. Зокрема, у
2018 р. темпи зростання на ринку споживчих
кредитів становили близько 40%, у порівнянні
з 2017 р. Аналогічні темпи очікуються у
2019 р. Враховуючи нестабільну політичну та
економічну ситуацію в Україні, громадянам
іноді важко задовольняти свої потреби без
використання споживчих кредитів. Таким
чином, сьогодні кредити для великої кількості
українців є засобом виживання.
До запровадження Закону України «Про
споживче кредитування» права позичальників
захищалися виключно Законом України
«Про захист прав споживачів». Загалом,
застосування його норм до правовідносин
у сфері кредитування було логічним, але не
зовсім простим. Закон України «Про захист
прав споживачів» спрямований, передусім,
на договори купівлі-продажу та договори
про надання послуг. При цьому, хоча надання
споживчого кредиту є послугою, але має низку
особливостей, які повинні бути врегульовані
окремим нормативним актом.
До того ж Угода про асоціацію між
Україною та ЄС вимагає гармонізації у сфері
кредитування. Отже, прийняття окремого
закону, який врегулював би відносини щодо
споживчого кредитування, стало питанням
часу. До запровадження Закону України «Про
споживче кредитування» банкіри говорили про
те, що він значно розширить права позичальника
і створюватиме чимало нових обов’язків для
банківських та інших фінансових установ.
Дійсно, законодавець встановив низку нових
засобів захисту прав позичальника:
право на отримання вичерпної інформації
про умови кредитування перед укладенням
***
договору;
«Юридический блог компанії Jurimex»
право відмовитися від кредитного договору
Про автора: Марина Іванюк
протягом 14 днів з моменту укладення;
право раз на місяць отримувати інформацію
Споживче кредитування по-новому: чи
про стан виконання зобов’язань та розмір
стало краще?
Споживче кредитування є однією з заборгованості;
право достроково повернути кошти без
найпоширеніших сфер діяльності банківського
сектору. Загальновідомо, що велика кількість додаткових платежів;

зниження ліміту безготівкових онлайнрозрахунків без ідентифікації власника карти
до 50 євро;
інформація про бенефіціарних власників має
стати публічною;
інформація про трасти та інші подібні
утворення має стати доступною уповноваженим
органам.
Також передбачається значне посилення
заходів due diligence щодо осіб, які зареєстровані
в країнах підвищеного ризику, а також до
транзакцій таких осіб.
Для України це означає необхідність привести
нормативну базу у відповідність до нових вимог.
Нещодавно НБУ анонсував чергове посилення
нагляду у сфері боротьби з відмиванням
грошей та фінансуванням тероризму в проекті
«дорожньої карти» за сприянням МВФ. Також
регулятор планує переглянути свої внутрішні
документи та процедури після ухвалення нового
закону «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення»,
проект якого був представлений ще влітку 2018 р.
Підсумовуючи, варто звернути увагу на той факт,
що Україна, незважаючи на складну політичну
та економічну ситуацію, все ж таки впевнено
дотримується європейського вектора і впроваджує в
національне законодавство кращі світові стандарти
та напрацювання. Однак лише час покаже, наскільки
якісно наша банківська система зможе балансувати
між жорстким регулюванням та потребами клієнтів,
а також де знаходиться тонка межа між бажанням
уникнути відповідальності та нехтуванням
клієнтоорієнтованим сервісом (http://jurblog.com.
ua/2019/03/bankivskiy-due-diligence-v-aspektiprotidiyi-legalizatsiyi-dohodiv/). – 2019. – 11.03).
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право на обмеження розміру пені за
простроченим зобов’язанням у розмірі 15% від
суми боргу та загальної суми штрафів і пені –
половиною суми отриманих кредитних коштів.
Окрім того, Закон України «Про споживче
кредитування» обмежує рекламні можливості
кредитодавця. Сьогодні кредитодавець не може
використовувати популярні формулювання
щодо «безкоштовних» кредитів, кредитів
«без документів» та інші вислови, що вводять
споживача в оману. Закон України «Про
споживче кредитування» змусив банки та
інші фінансові установи повідомляти річну
процентну ставку. Це вкрай важливо, оскільки
саме цей показник дає реальне розуміння
того, чи є той або інший споживчий кредит
справедливим.
Сьогодні величезну популярність мають
«мікрофінансові організації». Спочатку вони
заявляють про ставку за кредитом у розмірі
2% на день. На перший погляд здається, що це
дуже мало. Однак після перерахунку на річну
процентну ставку стає зрозуміло, що такий
кредит не лише не дешевий, але й надзвичайно
дорогий – 730% на рік! Тобто обов’язок
щодо повідомлення споживача про реальну
річну ставку може запобігти зайвим витратам
споживача.
Важливим залишається питання щодо
переліку кредитних договорів, які не
регулюються Законом України «Про споживче
кредитування». До них належать кредитні
договори зі строком дії до одного місяця та
кредити, розмір яких становить менше ніж
розмір однієї мінімальної заробітної плати.
Отже, для використання прав та гарантій,
передбачених Законом України «Про споживче
кредитування», а також для виконання фінансовою
установою обов’язків, позичальник має звернути
особливу увагу на те, чи поширюється дія Закону
України «Про споживче кредитування» на
кредитний договір, що укладається.
Загалом, прийняття Закону України «Про
споживче кредитування» саме з такими
положеннями відповідає праву Європейського
Союзу. Зокрема, аналогічні норми містить
Директива 2008/48/ЄС про кредитні угоди для
споживачів.

На сьогодні немає великого обсягу судової
практики щодо застосування норм Закону
України «Про споживче кредитування». До
того ж взагалі відсутня практика Верховного
Суду. Проте все ж таки певна судова практика
вже сформувалася. Далі піде мова про судові
рішення щодо правовідносин, які регулюються
нормами Закону України «Про споживче
кредитування».
Обмеження розміру пені працює не завжди
Вінницький міський суд Вінницької
області розглядав справу про стягнення
заборгованості за договором про споживче
кредитування. Позивач (фінансова установа)
звернувся до суду з позовом про стягнення
заборгованості за договором про споживче
кредитування, мотивуючи тим, що між
ТОВ «ФК є гроші», правонаступником якого
є ТОВ «ФК «Преміум актив», та ОСОБА_1
21.06.2018 р. був укладений договір надання
позики, в тому числі на умовах фінансового
кредиту, відповідно до умов якого останній
отримав 2000 грн. Позичальник не виконував
взяті на себе зобов’язання, внаслідок чого
станом на 01.10.2018 р. у нього утворилася
заборгованість у розмірі 9927,40 грн, яка
складається з 2000 грн заборгованості
за кредитом, 3607,40 грн процентів за
користування кредитом та 4320 грн пені.
У п. 7.1. договору передбачено право
позикодавця на стягнення з позичальника пені
у розмірі 3% від залишку суми позики за кожен
день прострочення, починаючи з першого дня
прострочення. При цьому суд зазначає, що
на вказані правовідносини поширюється дія
Закону України «Про споживче кредитування».
За результатами розгляду справи суд повністю
задовольнив позовні вимоги.
Ст. 21 Закону України «Про споживче
кредитування» визначає, що у договорах
про споживчий кредит пеня за невиконання
зобов’язання щодо повернення кредиту та
процентів за ним не може перевищувати
подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла у період, за який сплачується
пеня, а також не може бути більшою ніж 15%
від суми простроченого платежу. Очевидно, що
розмір пені, визначений у позовних вимогах,
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перевищує 15% від суми простроченого
платежу, а отже, не були враховані положення
Закону України «Про споживче кредитування».
Без законодавчо визначених умов договір
вважається неукладеним
Харківський районний суд Харківської
області розглядав справу про визнання договору
про споживче кредитування недійсним.
Позивач (споживач за договором про споживче
кредитування), обґрунтовуючи позовні вимоги,
зазначив, що між ним та ПАТ «Ідея Банк»
був укладений кредитний договір, в якому
грубо порушені норми матеріального права,
в тому числі положення Закону України «Про
захист прав споживачів» та Закону України
«Про споживче кредитування» щодо надання
достовірної інформації про послугу (кредит).
Зокрема, порушуючи вимоги ст. 9 Закону
України «Про захист прав споживачів»,
відповідач перед укладенням кредитного
договору не надав позивачеві інформацію,
необхідну для порівняння різних пропозицій
кредитодавця,
з
метою
прийняття
обґрунтованого рішення про укладення
відповідного договору. Спірний договір не
містить реальної процентної ставки, порядку та
умов відмови від надання й одержання кредиту,
відповідальності банку за порушення умов
договору, порядку дострокового повернення
кредиту та загальної вартості кредиту, що
суперечить вимогам ст. 12 Закону України «Про
споживче кредитування».
Суд дійшов висновку, що оспорюваний
договір не містить всіх істотних умов,
визначених Законом України «Про споживче
кредитування». Отже, вказаний договір є
неукладеним, тобто таким, що не спричинив
настання юридичних наслідків і виникнення
відповідних прав та обов’язків у сторін.
Неправдива реклама – порушення правил
конкуренції?
07.11.2017 р. Антимонопольний комітет
України прийняв рекомендації щодо порушення
законодавства про захист від недобросовісної
конкуренції. Зокрема, АМК дійшов висновку,
що поширення в рекламі інформації
«Справедливий кредит 0% на 24 місяці платити
легко!» є таким, що вводить споживачів в оману.
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Незважаючи на те, що реклама зазначеного
кредиту розповсюджувалася до набрання
чинності Законом України «Про споживче
кредитування», АМК визначає використання
цієї реклами таким, що не відповідає
законодавству.
Рекомендується вжити заходів для
забезпечення додержання норм Закону
України «Про споживче кредитування» та
усунення причин виникнення порушення у
вигляді поширення інформації про можливість
придбання товарів, які реалізуються за рахунок
кредиту від певних фінансових установ, а
також про умови такого кредитування, яке
здійснюється у спосіб, що може вводити
споживачів в оману.
В іншому рішенні щодо реклами
ТОВ «ДІЄСА» «ЧИСТА РОЗСТРОЧКА!»
АМКУ дійшов висновку, що відповідно до
положень ч. 3 ст. 7 Закону України «Про
споживче кредитування», в рекламі стосовно
надання споживчого кредиту забороняється
зазначати, що споживчий кредит може
надаватися без документального підтвердження
кредито спроможно сті
с п о ж и в ач а
(позичальника) або що кредит є безпроцентним
чи надається під нуль процентів, а також іншу
аналогічну за змістом та сутністю інформацію.
Висновки
Загалом, прийняття Закону України
«Про споживче кредитування» мало на меті
підвищення рівня захисту позичальника у
правовідносинах з позикодавцем. Позичальник
має можливість отримати більше інформації
про кредит, що дозволяє оцінити його реальну
вартість. До того ж обмеження недобросовісної
реклами зменшує ризики введення в оману та
обрання невигідних для споживача умов.
Незважаючи на заяви фінансових установ
про те, що Закон України «Про споживче
кредитування» скоротить обсяги кредитування,
сьогодні ми бачимо, що це не так. Ринок
споживчого кредитування продовжує
зростати. Водночас споживачі стають більш
захищеними від використання позикодавцем
несправедливих умов у кредитному договорі.
Однак у будь-якому випадку перед укладенням
кредитного договору позичальник має уважно
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ознайомитися з положеннями кредитного
договору, оскільки Закон України «Про
споживче кредитування» містить низку
норм, що дозволяють уникати виконання
його положень(http://jurblog.com.ua/2019/03/
spozhivche-kredituvannya-po-novomu-chi-stalokrasche/). – 2019. – 11.03).
***
Блог на сайті «Цензор.НЕТ»
Про автора: Олена Коробкова, виконавчий
директор Незалежної асоціації банків України
Зміни у валютному регулюванні: як
працюють новели на практиці?
З 7 лютого в Україні діє низка новел щодо
валютного регулювання. Ці зміни стосуються як
пересічних громадян, так і великих корпорацій.
Тому сьогодні доречним буде "пройтися" по
тому, що змінилось у нас "на папері", а далі
розповісти, як ці нові норми вплинули на
банківське життя (а відповідно, на громадян,
бізнес та економічні процеси загалом).
Усе для людей
Одним із ключових нововведень став дозвіл
обміну валюти в онлайні та через банкомати.
У день, коли з’явилась така можливість,
люди почали тестувати послугу. Одразу ж
"наміняли" грошей на десяток тисяч чи кілька
десятків тисяч доларів. Середній чек становив
150 доларів. Але наступного дня ажіотаж спав. Та
все ж, за перший тиждень роботи послуги люди
придбали 19 мільйонів доларів (станом на сьогодні
"міняти гроші" в режимі онлайн дозволяє сім банків).
Що це означає?
Для валютного ринку – майже нічого. У
загальній історії сума не є значною. А ось для
клієнтів є низка серйозних переваг. По-перше,
це економія часу та й не треба прив’язуватися
під розклад роботи кас. Завтра вранці літак до
Нью-Йорка і потрібні долари на картку, а ви о
21-й годині все ще закриваєте робочі моменти
в офісі? Взагалі не питання. Купуйте валюту в
онлайні через особистий кабінет на сайті банку
(чи через іншу систему інтернет-банкінгу, якою
користується фінустанова).
Наступна перевага – в інтернеті дешевше.
Це пояснюється тим, що вартість надання

послуги в режимі онлайн є значно нижчою.
Тому в онлайні банки пропонують вигідніший
курс і менший "розрив" у ціні між купівлею та
продажем валюти.
Усе для бізнесу
Тут, власне кажучи, не зовсім "усе". Хоча, ми
спостерігаємо і позитивні зрушення.
Розрахунки для нерезидентів
Відтепер можливі розрахунки нерезидентів
через гривневі рахунки в межах нашої держави.
Це означає, що закордонні корпорації, які
ведуть у нас бізнес, зможуть частину операцій
перевести у гривню в межах України. Тобто
частина платежів за експортно-імпортними
операціями не йтиме на валютний ринок. А
відповідно, зменшаться потреби в купівлі та
продажу валюти. Паралельно – це можливість
спростити адміністрування операцій з
українськими партнерами. Такий підхід вплине
на здешевлення забезпечення діяльності
компанії. Як наслідок – сприятиме зростанню
цікавості іноземних компаній до українського
ринку. Це, у свою чергу, збільшить надходження
валюти до України та потреби в купівлі валюти
для виведення прибутку в майбутньому.
"Бронювання" гривні
…для купівлі валюти підприємствами за
день до проведення операції більше не потрібне.
Паралельно, з 1 березня, зменшується норма
обов’язкового продажу валютних надходжень.
Відтепер вона становитиме 30% замість
50%. До того ж, НБУ натякає на можливість
повного скасування обов’язкового продажу
вже у близькій перспективі. Така новела
забезпечує момент зручності та гнучкості для
міжнародного бізнесу.
BEPS та SPLIT
Для тих, хто не в курсі, що означають ці
абревіатури, коротко роз’яснюю. BEPS – це
ухилення від оподаткування з використанням
спеціальних операцій із низькоподатковими
юрисдикціями. SPLIT – реформа регулювання
фінансового ринку.
Реалізація плану протидії ухиленню від
оподаткування – критичне завдання для
інтеграції у міжнародну економіку. Не менш
значущим для нас є закон про SPLIT. Його мета
– створити можливість здійснювати окремі
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операції, аналогічні до банківських, через
менш зарегульований, але прозорий і надійний
небанківський сегмент фінансового ринку. А
здорова конкуренція – рушій прогресу.
Проблемні моменти
Контроль платежів нерезидентів банками
Банки повинні контролювати платежі
своїх клієнтів-резидентів у гривні на рахунки
нерезидентів, відкриті в інших банках. Але
надійного, чіткого й однозначного механізму
виявлення таких платежів немає. Тому банкам
загрожують потенційні багатомільйонні
штрафи від НБУ за невиконання цієї вказівки.
Адже очевидні ознаки "нерезидентності" в
реквізитах відсутні.
Вихід з цієї ситуації – при переході на
міжнародний стандарт нумерації рахунків
IBAN і модернізації системи електронних
платежів НБУ передбачити обов’язковий для
зарахування платежу реквізит "резидентності".
Тоді, хто в нас резидент, а хто – ні, можна буде
визначати в автоматичному режимі.
Нерезиденти можуть відкривати рахунки,
але як – не зрозуміло… Принаймні поки що
Пакет валютних постанов вийшов (і
дозволив нерезидентам відкривати рахунки), а
от зміни до інструкції 492, що регулює порядок
відкриття, – застрягли. На практиці виходить,
що банки або відмовляють нерезидентамюридичним особам у відкритті рахунка, або
ризикують отримати санкції НБУ за порушення
формально чинної інструкції.
Також ця історія спричинила ще одну
колізію. "Стара" вищезгадана постанова містить
виключні переліки дозволених операцій, а от
нове валютне регулювання дозволяє все, що
не заборонене. Тобто деякі операції є водночас
дозволеними та забороненими. Погодьтеся,
такий підхід – не зовсім зручний). Наразі
чекаємо на оновлену постанову, що має
виправити колізії.
Кредити від нерезидентів
Звісно, скасування процедури реєстрації
кредитів від нерезидентів – це беззаперечна
перемога. Але водночас банк змушений
контролювати відповідність відсоткових ставок
за кредитами від нерезидентів ринковим. А
тепер хвилиночку...
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Так, банки залучають депозити, видають
кредити і достеменно знають, які ставки діють в
Україні. Але відколи банки стали професійними
аудиторськими компаніями чи рейтинговими
агенціями, які оцінюють привабливість
компаній з точку зору закордонних інвесторів?
Зазначу, ця процедура потребує спеціальних
знань, ресурсів і багато часу.
Також ця вимога є проблемною і для клієнтів.
Крім думки банку, що обслуговує кредит,
необхідно враховувати думку податкової (в
контексті трансфертного ціноутворення під час
сплати податків). А от однозначної офіційної
методики, як це робити, не існує. Як наслідок,
жодних гарантій, що думки НБУ та податківців
під час майбутніх перевірок збігатимуться між
собою та, головне, з оцінкою банку. Перспектива
такої історії – величезні штрафи як для банку, так
і для клієнта. Тому цей факт може стримувати
кредитування закордонними компаніями
своїх дочірніх підприємств в Україні, тобто
перешкоджати інвестиціям в нашу економіку.
Чи потрібен наразі саме такий проблемний
для всіх учасників процесу контроль? Питання
риторичне.
Життя після смерті статті 37 (закону про
зовнішньоекономічну діяльність)
Уся бізнес-спільнота дуже раділа скасуванню
статті, що давала можливість чиновникам
блокувати експортно-імпортні операції навіть
у разі незначних порушень або й поготів через
вигадані зачіпки.
І хоча законодавча норма начебто
відмерла, певних "зомбі" реанімували листом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Ці "зомбі" переслідують компанії, які працюють
за укладеними до 7 лютого контрактами. А це
– очевидні незручності для бізнесу та поле для
маніпуляцій із боку представників влади.
Що вийшло гірше, ніж було?
Раніше було прийнято цілий закон (!),
що дозволяв нашим айті-спеціалістам, які
працюють із закордонними компаніями, не
"вибивати" акти про надання послуг із своїх
замовників. Для міжнародних компаній такі
акти – щось екзотичне і незрозуміле.
Із новим законом і пакетом постанов колишні
винятки з режиму контролю строків розрахунків
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(які дозволяли забути про акти) зникли, а нових
наразі немає. Дорогі послуги айті-спеціалістів
часто не вписуються в допорогове значення до
150 тисяч гривень (у таких межах можна не
контролювати операції). Чи будуть вони знову
змушені повернутися до дивних, за світовими
мірками, актів наданих послуг? Є надія, що ні.
Уряд вже визначив галузі, для яких НБУ може
встановити необхідні винятки, тепер слово за
регулятором.
Отже, підбиваючи підсумки, зазначу,
що нове валютне регулювання, безумовно,
принесло низку покращень і полегшень –
як для пересічних людей, так і для бізнесу.
Але паралельно залишились моменти, що
потребують оперативного доопрацювання.
Особливо в контексті бізнес-діяльності.
Сподіваюсь, нашими спільними зусиллями нам
вдасться усунути незручності (https://censor.
net.ua/blogs/3116062/zmni_u_valyutnomu_
regulyuvann_yak_pratsyuyut_noveli_na_
praktits). –2019. – 12.03).
***
Блог на сайті «Судебно–юридическая газета»
Про автора: Михайло Шумило,
начальник правового управління Касаційного
цивільного суду у складі Верховного Суду,
доктор юридичних наук, старший науковий
співробітник
Допустимі межі поняття «заробітна
плата» під час правозастосування: на шляху
до єдності судової практики
У судовій практиці зберігають чинність
дві правові позиції Верховного Суду України,
в яких сформульовано різні підходи щодо
тлумачення поняття «заробітна плата», що не
сприяє правовій визначеності.
Вступ
Заробітна плата – один з центральних
інститутів трудового права, є, перш за все,
економічною категорією, яка убрана в шати
правових норм. У теорії трудового права
можна знайти безліч досліджень цього
поняття крізь призму функціонального
навантаження, істотної умови трудового
договору, компаративістичних студій, історії

становлення та розвитку тощо. Загалом
правові дослідження все ж відображають
стан економічного розвитку та ідеологічного
забарвлення трудових відносин. Інколи правові
дослідження заробітної плати дають відповіді
на запитання, які є не об’єктивними викликами,
а самонавіюванням, чим ігноруються насущні
питання сьогодення, з якими стикається судова
практика.
Останніми роками засадничих наукових
правничих чи міждисциплінарних розвідок,
які ґрунтовно досліджували б проблеми
застосування поняття «заробітної плати», не
було, а ті дослідження, які проводилися, мали
спорадичний характер і великою мірою не
вирішували проблем, які виникали на практиці,
хоча саме остання сьогодні як ніколи перебуває
в авангарді становлення модерного трудового
права.
Трудові спори у Касаційному цивільному
суді за кількістю розглянутих справ у
2018 році зайняли третє місце після спорів
у сфері договірного регулювання (8 940) та
відшкодування шкоди (2 687) – 2 138. Ці спори
здебільшого стосуються питання поновлення
на роботі і нарахування, перерахунку
різноманітних виплат, які регулюються
трудовим законодавством.
Однією з причин такої кількості спорів є
затяжна та тривала деградація трудоправових
норм. Відсутність сучасного трудового кодексу
має всеосяжний негативний вплив на економіку
країни загалом і трудові відносини зокрема (на ті,
що виникають, і ті, що припиняються). Частину
трудових відносин чинне законодавство просто
не бачить (аутсорсинг, аутстафінг, фріланс)
і не готове до таких новочасних явищ, як
прекаризація праці, телепраця, нетипова і
неформальна зайнятість, трудова міграція
тощо. Поки реформа трудового законодавства
перебуває у полоні популістичних гасел
про «світле майбутнє людини праці»,
правозастосування не стишує галопу, про що
свідчать наведені дані судової статистики на
рівні касаційної інстанції. Найскладніші справи
закономірно потрапляють на перегляд до суду
касаційної інстанції, який сьогодні і змушений
розмотувати клубок як практичних, так і, в
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окремих питаннях, теоретичних проблем,
слідуючи загальноправовому правилу: «Якщо
справедливість не визначена в законі, її має
забезпечити суд».
Одним із головних завдань законодавця є
забезпечення правової визначеності, проте в
умовах транзитного суспільства (транзитної
демократії) з усіма її плюсами і мінусами це
завдання покладається, зокрема, і на Верховний
Суд. Досягнення цієї мети дозволять долати
низку проблем: від суперечностей, які можна
зустріти в судовій практиці судів різних
інстанцій, до зменшення кількості позовів та
скарг, оскільки їх значна кількість зумовлена
неможливістю громадянином спрогнозувати
результати судового розгляду.
Адам Сміт ще у XVIII столітті сформулював
дефініцію заробітної плати, під якою розумів
винагороду за працю, яку продає працівник
наймачеві. Крім цього, вчений твердив, що
заробітна плата – це ціна праці, що визначається
мінімальними нормами споживання,
необхідними для працівника та його родини
(Сміт А. Добробут нації. Дослідження про
природу та причини добробуту нації, Київ: PortRoyal. 2001. C. 45). Хоча радянська доктрина
трудового права категорично заперечувала тезу,
що праця – це товар, але об’єктивні закони
ринкової економіки перемогли ідеологічну
маячню, і ми знову повернулися до тієї межі,
коли в «країні рад» запрацювала планова
економіка. Сьогодні праця є товаром, хоча дуже
особливим, і кожен працівник зацікавлений у
тому, щоб цей товар продати найдорожче.
Проблеми правозастосування
Правові позиції Верховного Суду України
Верховний Суд України, на жаль, не
напрацював єдиної практики у питанні
встановлення меж тлумачення поняття
«заробітна плата». Сьогодні зберігають
чинність низка постанов, які формулюють різні
підходи до розуміння того, що є заробітною
платою, а що ні.
(А) Відповідно до правової позиції
Верховного Суду України, що висловлена
у постанові від 14 листопада 2012 року у
справі №6-139цс12, де Особа_1 звернувся до
Нововолинського міського суду Волинської
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області з позовом до публічного акціонерного
товариства «Трест Луганськшахтопроходка»
(далі – ПАТ «Трест Луганськшахтопроходка»)
про стягнення заборгованості із заробітної
плати та середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні, зазначається, що за
положеннями ч. 4 ст. 12 Закону України №2343XII від 14 травня 1992 року «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом» (далі – Закон №2343-XII)
протягом дії мораторію на задоволення вимог
кредиторів не нараховуються неустойка
(штраф, пеня), не застосовуються інші санкції
за невиконання чи неналежне виконання
грошових зобов'язань і зобов'язань щодо
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, податків і
зборів.
У трудових правовідносинах такі поняття,
як зобов’язання, неустойка чи інша санкція за
невиконання зобов’язання, не застосовуються.
Такі терміни використовуються в низці статей
Цивільного та Господарського кодексів України.
Ст. 116, 117 КЗпП України структурно
віднесені до розділу VII «Оплата праці». За
своєю суттю середній заробіток за час затримки
розрахунку при звільненні не належить до
неустойки та не є санкцією за невиконання
грошового зобов’язання. Це компенсаційна
виплата за порушення права на оплату праці, яка
нараховується в розмірі середнього заробітку.
Враховуючи викладене, касаційний суд
помилково погодився з висновками суду
апеляційної інстанції про наявність підстав
для застосування до спірних правовідносин
положень ч. 4 ст. 12 Закону №2343-XII, а
саме щодо поширення дії мораторію на
задоволення вимог колишніх працівників про
виплату середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні.
У наведеній правовій позиції ВСУ
чітко обмежує застосування до трудових
відносин цивільно-правової термінології, що
в подальшому унеможливлює порушення
трудових прав працівників під час дії
мораторію на задоволення вимог колишніх
працівників. Крім того, судом наголошується,
що середньомісячна заробітна плата за час
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затримки розрахунку є компенсаторною
виплатою.
(Б) У постанові Верховного Суду України
від 26 жовтня 2016 року у справі №6-1395цс16
сформульовано таку правову позицію. Ст. 233
КЗпП України передбачено строки звернення
до районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду за вирішенням трудових
спорів.
Так, у ч. 1 зазначеної статті передбачено,
що працівник може звернутися з заявою про
вирішення трудового спору безпосередньо
до районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду в тримісячний строк з дня,
коли він дізнався або повинен був дізнатися
про порушення свого права, а у справах про
звільнення – в місячний строк з дня вручення
копії наказу про звільнення або з дня видачі
трудової книжки.
Разом з тим, у ч. 2 цієї статті зазначено, що
в разі порушення законодавства про оплату
праці працівник має право звернутися до
суду з позовом про стягнення належної йому
заробітної плати без обмеження будь-яким
строком.
Проаналізувавши зміст ч. 2 ст. 233 КЗпП
України, слід дійти висновку, що у разі
порушення роботодавцем законодавства про
оплату праці звернення працівника до суду
з позовом про стягнення заробітної плати,
яка йому належить, тобто усіх виплат, на які
працівник має право згідно з умовами трудового
договору і відповідно до державних гарантій,
встановлених законодавством, незалежно
від того, чи було здійснене роботодавцем
нарахування таких виплат, не обмежується
будь-яким строком.
У самій постанові ВСУ покликається на ст.
2 Закону «Про оплату праці» і тлумачить її у
«широкому» сенсі, включаючи до заробітної
плати також компенсаторні виплати, що стало
першою ластівкою, яка спричинила різночитання
при тлумаченні терміну «заробітна плата», чим
спричинила, на нашу думку, штучне «розширення»
поняття «заробітна плата», включивши до неї ті
виплати, які заробітною платою не є.
(В) Проте через місяць Верховний Суд
України формулює іншу правову позицію

у постанові від 30 листопада 2016 у справі
№6-1121цс16.
Під час вчинення процесуальних дій,
які вимагають сплати судового збору (при
забезпеченні доказів, при апеляційному чи
касаційному оскарженні), пільги зі сплати
судового збору мають визначатися на момент
вчинення певної процесуальної дії. З огляду
на зазначене можна дійти висновку, що
процесуальний закон визначає свою дію в
часі саме за часом вчинення відповідних
процесуальних дій.
За таких умов Закон України «Про судовий
збір» має застосовуватися в редакції, яка діяла
на момент вчинення певної процесуальної дії.
Наявність пільги у вигляді звільнення від
сплати судового збору, передбаченої ст. 5 Закону
України «Про судовий збір», не вважається
нульовою ставкою судового збору. У контексті
визначення розміру судового збору за подання
касаційної скарги «ставка, що підлягала сплаті
при поданні позовної заяви», має визначатися
за розмірами ставок, встановленими ст. 4
Закону України «Про судовий збір» на момент
пред'явлення відповідного позову, без пільг,
визначених ст. 5 цього Закону.
У справі, яка переглядається, позивач
звернувся до суду з позовом про стягнення
середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні та відшкодування
моральної шкоди. Отже, на момент звернення
до суду з позовною заявою позивач звільнявся
від оплати судового збору (станом на січень
2015 року) згідно з чинною на той час редакцією
п. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір».
Разом з тим, станом на день подання
позивачем касаційної скарги (6 лютого
2016 року) такої пільги він уже не мав, оскільки
на цей час діяла нова редакція ст. 5 Закону
України «Про судовий збір», за якою справи «за
іншими вимогами, що випливають із трудових
правовідносин», було виключено з категорії
пільгових.
Із
наведеного
вбачається,
що
правозастосовець прямо утримався від
тлумачення терміну «заробітна плата»,
натомість зосередився на моменті припинення
дії пільги щодо звільнення від судового
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збору. Однак опосередковано все ж вказав,
що затримка розрахунку при звільненні (яке
тягне за собою компенсаційну виплату) не є
частиною заробітної плати, про що детально
йтиметься нижче.
Така позиція підтверджена постановами
Касаційного цивільного суду: від 25.04.2018
справа №243/9232/17 (провадження №611128св18); від 04.04.2018 справа №428/8353/17
(провадження №61-7004св18); від 18.04.2018
справа №398/1244/15-ц (провадження
№61-12068св18); від 23.05.2018 справа
№733/1962/16 (провадження №61-17865св18);
від 30.05.2018 справа №307/3251/16
(провадження №61-20219св18) та ін.
Правовий висновок Великої Палати
Верховного Суду
Актуальність аналізованої проблеми
підтверджується також тим, що це питання
стало предметом розгляду Великої Палати
Верховного Суду, яка постановою від 30 січня
2019 року у справі №910/4518/16 (провадження
№12-301гс18) відмовилася відступити від
правової позиції Верховного Суду України від
30 листопада 2016 року у справі №6-1121цс16,
про яку йшлося вище.
Так, у постанові ВП ВС йдеться, що
заробітною платою є винагорода, обчислена, як
правило, у грошовому виразі, яку роботодавець
(власник або уповноважений ним орган
підприємства, установи, організації) виплачує
працівникові за виконану ним роботу (усі
виплати, на отримання яких працівник має
право згідно з умовами трудового договору і
відповідно до державних гарантій).
З норм чинного законодавства вбачається, що
середній заробіток за час затримки розрахунку
при звільненні за своєю правовою природою не є
основною чи додатковою заробітною платою, а
також не є заохочувальною чи компенсаційною
виплатою (зокрема, компенсацією працівникам
втрати частини заробітної плати у зв'язку з
порушенням строків її виплати) у розумінні ст. 2
Закону України «Про оплату праці», тобто середній
заробіток за час затримки розрахунку при звільненні
не входить до структури заробітної плати.
З огляду на викладене пільга щодо сплати
судового збору, передбачена п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону
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України «Про судовий збір», згідно з якою від
сплати судового збору під час розгляду справи в
усіх судових інстанціях звільняються позивачі
у справах про стягнення заробітної плати та
поновлення на роботі, не поширюється на
вимоги позивачів про стягнення середнього
заробітку за час затримки розрахунку при
звільненні під час розгляду таких справ у всіх
судових інстанціях.
Візія Конституційного Суду України
Трудове законодавство неодноразово ставало
предметом тлумачення Конституційним Судом
України, серед яких важливе місце займає
рішення у справі за конституційним зверненням
громадянина Дзьоби Юрія Володимировича
щодо офіційного тлумачення положення
ч. 2 ст. 233 Кодексу законів про працю України
№9-рп/2013 від 15 жовтня 2013 року.
На думку Конституційного Суду України,
спір щодо стягнення не виплачених власником
підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом чи фізичною
особою сум індексації заробітної плати та
компенсації втрати частини заробітної плати
у зв’язку з порушенням строків її виплати є
трудовим спором, пов’язаним з недотриманням
законодавства про оплату праці.
Згідно з ч. 2 ст. 233 Кодексу, у разі порушення
законодавства про оплату праці працівник
має право звернутися до суду з позовом про
стягнення належної йому заробітної плати без
обмеження будь-яким строком.
Конституційний Суд України виходить з
того, що при розгляді в позовному провадженні
трудового спору про стягнення належної
працівникові заробітної плати положення
ч. 2 ст. 233 Кодексу підлягає застосуванню у
випадках пред’явлення вимог про стягнення
будь-яких виплат, що входять до структури
заробітної плати, і застосування цих положень
не пов’язане з фактом нарахування чи
ненарахування роботодавцем спірних виплат.
Отже, на підставі системного аналізу
наведених положень чинного законодавства
Конституційний Суд України дійшов висновку,
що працівник має право звернутися до суду
з позовом про стягнення сум індексації
заробітної плати та компенсації втрати частини
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заробітної плати у зв’язку з порушенням
строків її виплати як складових належної
працівнику заробітної плати без обмеження
будь-яким строком незалежно від того, чи були
такі суми нараховані роботодавцем. Це право
працівника відповідає засадам справедливості,
добросовісності, розумності як складовим
конституційного принципу верховенства права
та не порушує балансу прав і законних інтересів
працівників і роботодавців.
Конституційний Суд України абсолютно
слушно вказав на те, що спори про виплату
заробітної плати не можуть обмежуватися
строками позовної давності, проте жодним
чином не зосередився на питанні, що ж
таке, власне, заробітна плата. Тогочасне
самоусунення Судом від тлумачення норм
трудового законодавства спричинило гостру
науково-практичну дискусію сьогодні.
Національне законодавство
Говорячи про межі поняття «заробітна
плата», необхідно розуміти, які ж межі
встановлює український законодавець.
Головним нормативно-правовим актом у сфері
праці є Кодекс законів про працю України (далі
– КЗпП), який заробітній платі відводить окрему
главу VII. КЗпП інакше як багатостраждальним
не назвеш, адже за всю його 48-річну історію
до нього було внесено 130 змін або доповнень,
здійснено 5 тлумачень Конституційного Суду
України.
Отже, згідно ст. 94 КЗпП, заробітна плата – це
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку власник або уповноважений ним
орган виплачує працівникові за виконану ним
роботу. Доречно наголосити на тому, що це не
первинне визначення заробітної плати в Кодексі,
а відносно нове, яке було закріплене Законом
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям Закону
«Про оплату праці» №357/96-ВР від 10.09.1996,
тобто маємо справу з редакцією 1996 року.
Ст. 1 Закону «Про оплату праці» №108/95ВР від 24.03.1995 містить тотожне визначення.
Іншими слова, дефініція поняття заробітної
плати спершу була закріплена у Законі «Про
оплату праві» у 1995 році і тільки згодом, у
1996 році – в КЗпП.

Важливим
для
визначення
меж
досліджуваного поняття є ст. 4 КЗпП, у якій
ідеться про те, що законодавство про працю
складається з Кодексу законів про працю
України та інших актів законодавства України,
прийнятих відповідно до нього. Тим сам
законодавець закріпив певну вищість КЗпП
перед іншими законами. Про це необхідно
пам'ятати тому, що коли проаналізувати
ст. 2 Закону «Про оплату праці», то можемо
побачити, що до структури заробітної плати
законодавець включає:
Основна заробітна плата. Це винагорода за
виконану роботу відповідно до встановлених
норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов'язки). Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок
(окладів) і відрядних розцінок для робітників
та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата. Це винагорода
за працю понад установлені норми, за трудові
успіхи та винахідливість і за особливі умови
праці. Вона включає доплати, надбавки,
гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені
чинним законодавством; премії, пов'язані з
виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. До них належать виплати у формі
винагород за підсумками роботи за рік, премії
за спеціальними системами і положеннями,
виплати в рамках грантів, компенсаційні та
інші грошові і матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства або
провадяться понад встановлені зазначеними
актами норми.
Таке розлоге тлумачення заробітної плати
і розширення його первісного значення
фактично створює колізію, оскільки входить у
суперечність із цитованими ст. 94 КЗпП та ст. 1
Закону «Про оплату праці». Логіка законодавця,
певна річ, зрозуміла, оскільки структура
заробітної плати є базою для оподаткування,
і очевидно, саме з цією метою і була так
розлого виписана. Проте тим самим було
порушено низку правил юридичної техніки, що
спричинило плутанину у тлумаченні поняття
заробітної плити у широкому чи вузькому
розумінні.
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Не буде зайвим зазначити, що така
структура заробітної плати закріплена у
Податковому кодексі України. Так, у п. 14.1.48
ст. 14 (визначення понять) зазначено, що до
заробітної плати для цілей розділу VI (податки
та доходи фізичних осіб) цього Кодексу входять
основна та додаткова заробітна плата, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, які
виплачуються (надаються) платнику податку у
зв'язку з відносинами трудового найму згідно з
законом. Таким чином, законодавець, з одного
боку, дав вузьку (правову) дефініцію самого
поняття заробітної плати, проте з іншого
боку, дав розширену (економічну) структуру
заробітної плати, включивши до неї те, що до
заробітної плати не входить, про що йтиметься
згодом. Така тотожність підходів ілюструє,
як законодавець розмежовує економічну
і правничу категорії, але за правилами
юридичної техніки необхідно було зазначити,
що структура заробітної плати застосовується
з метою оподаткування доходів фізичних осіб.
Однак ця відмінність неочевидна з побіжного
прочитання наведених трудоправових норм, і
виникає об’єктивна необхідність з’ясувати, яка
ж насправді була воля законодавця.
У цьому сенсі, розмірковуючи над волею
законодавця, доречно прослідкувати логіку
останнього у проекті Трудового кодексу №1658,
який зареєстрований 27.12.2014 і прийнятий у
першому читанні 05.11.2015.
По-перше, ст. 196 проекту Трудового кодексу
«Заробітна плата та її структура» визначає,
заробітна плата – це обчислена у грошовому
виразі оплата, встановлена трудовим договором,
яку роботодавець виплачує працівникові за
виконану ним роботу.
Структура заробітної плати складається
з основної і додаткової заробітної плати.
Основна заробітна плата – оплата за виконану
роботу відповідно до встановлених норм
праці, що встановлюється у вигляді тарифних
ставок (окладів), відрядних розцінок та
посадових окладів (ставок заробітної плати).
Додаткова заробітна плата включає виплати
за перевиконання норм праці при відрядній
формі заробітної плати, а також доплати,
надбавки, премії, винагороди за вислугу
38

років, за результатами роботи за рік, інші види
заохочувальних виплат.
Як видно із наведеного, гарантії та
компенсації закономірно зникли зі структури
заробітної плати та перенесені до глави 6
«Гарантійні та компенсаційні виплати». Саме
такий підхід закладено і в чинному КЗпП,
де заробітна плата розміщена у главі VII
«Оплата праці», а гарантійні та компенсаційні
виплати, відповідно – у главі VIII «Гарантії і
компенсації».
По-друге, пп. 3 п. 8 прикінцевих та перехідних
положень передбачено, що у разі прийняття ТК
Закон «Про оплату праці» втрачає чинність.
Такий розвиток подій автоматично ліквідує
дискусію про те, як розуміти термін «заробітна
плата». Таким чином законодавець намагається
у такий оригінальний спосіб – прийняттям
Трудового кодексу виправити допущену свого
часу хибу юридичної техніки.
Наведене однозначно свідчить на користь
тези, що саме вузьке (правове) визначення має
застосовуватися, а не розширене, як інколи
можна почути.
Не можна обминути увагою і підзаконні
нормативні акти у сфері оплати праці, серед
таких чільне місце займає Інструкція зі
статистики заробітної плати, затверджена
наказом Державного комітету статистики
України №5 від 13 січня 2004 року та
зареєстрована в Міністерстві юстиції України
27 січня 2004 року за №114/8713 (далі –
Інструкція №114/8713), розроблена відповідно
до Закону України №2614-XII від 17 вересня
1992 року «Про державну статистику»
та Закону України «Про оплату праці» з
урахуванням міжнародних рекомендацій у
системі статистики оплати праці й стандартів
Системи національних рахунків (за змістом
преамбули цієї Інструкції).
Відповідно до п. 1.3 Інструкції №114/8713,
для оцінки розміру заробітної плати найманих
працівників застосовується показник
фонду оплати праці. До фонду оплати
праці включаються нарахування найманим
працівникам у грошовій та натуральній
формі (оцінені в грошовому вираженні) за
відпрацьований та невідпрацьований час,
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який підлягає оплаті, або за виконану роботу
незалежно від джерела фінансування цих
виплат. Фонд оплати праці складається з: фонду
основної заробітної плати; фонду додаткової
заробітної плати; інших заохочувальних та
компенсаційних виплат.
При цьому інші виплати, що не належать
до фонду оплати праці, встановлені в розділі
3 Інструкції №114/8713, згідно з пунктом
3.9 якого до них належать суми, нараховані
працівникам за час затримки розрахунку при
звільненні.
Окремо треба наголосити на тому, що
розширення змісту поняття заробітної плати не
відбулося і в інших законах, прийнятих після
набуття чинності Закону «Про оплату праці».
Наприклад, ст. 14 Закону «Про державну
підтримку засобів масової інформації і
соціальний захист журналістів» (1997) визначає
склад заробітної плати журналістів відповідно
до ст. 94 КЗпП, а не ст. 2 Закону «Про оплату
праці».
Звужене розуміння містить і ч. 2 ст. 50
Закону «Про державну службу» (2015), котра
закріплює, що заробітна плата державного
службовця складається з: 1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років; 3) надбавки за ранг
державного службовця; 4) виплат за додаткове
навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків
тимчасово відсутнього державного службовця
у розмірі 50 відсотків посадового окладу
тимчасово відсутнього державного службовця;
5) виплат за додаткове навантаження у зв’язку
з виконанням обов’язків за вакантною посадою
державної служби за рахунок економії фонду
посадового окладу за відповідною посадою;
6) премії (у разі встановлення). Жодні
компенсації та гарантії до структури заробітної
плати не включені.
Ч. 2 ст. 81 Закону «Про прокуратуру»
(2014) визначає, що заробітна плата прокурора
складається з посадового окладу, премій та
надбавок за: (1) вислугу років; (2) виконання
обов’язків на адміністративній посаді та
інших виплат, передбачених законодавством.
Таке вузьке розуміння законодавцем поняття
заробітної плати міститься і в інших спеціальних
законах.

Наведене вище свідчить про наявність колізії
у самому законодавстві, яка потім посилилася
правовою позицією Верховного Суду України.
У цьому контексті погоджуємось із тезою
М. Б. Рісного, що детермінантами розсуду
правозастосувального суб’єкта при виборі
однієї з правових норм при їх колізії, насамперед,
повинні бути міркування щодо доцільності і
справедливості правового регулювання, а також
правозастосовувальна практика, яка склалася
(Рісний М. Б. Правозастосовувальний розсуд
у юридичній практиці (загальнотеоретичне
дослідження): могораф. Львів: Львів. лаборат.
з прав людини. 2007. С. 108).
Поняття заробітної плати в міжнародних
актах
Однозначним є закріплення терміну
заробітна плата у конвенції Міжнародної
організації правці (далі – МОП) «Про захист
заробітної плати» №95 (1949), ратифікована
30 червня 1961 року. Так, ст. 1 закріплює,
що відповідно до мети цієї Конвенції, термін
«заробітна плата» означає, незалежно від назви
й методу обчислення, будь-яку винагороду
або заробіток, які можуть бути обчислені в
грошах і встановлені угодою або національним
законодавством, що їх роботодавець повинен
заплатити на підставі письмового або усного
договору про наймання послуг, працівникові за
працю, яку виконано, чи має бути виконано, або
за послуги, котрі надано, чи має бути надано.
Цитоване поняття заробітної плати
узгоджується з одним із принципів здійснення
трудових правовідносин – про відплатність праці,
що закріплений у п. 4 ч. I Європейської соціальної
хартії (переглянутої) (1996), ратифікованої
у 2006 році, згідно якого усі працівники
мають право на справедливу винагороду, яка
забезпечить достатній життєвий рівень. Крім
обов'язку оплатити результати праці робітника,
існують також інші зобов'язання роботодавця
матеріального змісту. Ці зобов'язання стосуються
тих витрат, які переважно спрямовані на охорону
праці чи здоров'я робітника (службовця) або на
забезпечення мінімально належного рівня його
життя.
Наведене наштовхує на думку про
загальноправову класифікацію нормативних
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актів за юридичною силою. Перше місце у
цій ієрархії відведене Конституції України як
основному закону, якому мають відповідати
правові норми, закріплені у актах законодавства
нижчої юридичної сили. Сама ж Конституція
не дає визначення поняття заробітної плати, а
тільки наголошує на її мінімальному розмірі
і на захисті права працівника на її своєчасну
виплату (ст. 43).
Наступне місце у ієрархії займають
міжнародні акти, які ратифіковані Верховною
Радою України і автоматично стають
частиною національного законодавства, і
решта законодавства повинна відповідати їм.
Із наведеного можна зробити висновок, що
положення ст. 2 Закону «Про оплату праці»
суперечить не тільки ст. 1 цього ж Закону та
КЗпП, але й конвенції МОП №95.
Утримання податків та сплата єдиного
соціального внеску
На прикладі вивчення правової природи
виплати середньомісячної заробітної
плати за вимушений прогул, яка, на нашу
думку, є різновидом заробітної плати, а
не компенсацією, зроблено висновок, що
важливим і опосередкованим аргументом
у частині розмежування заробітної плати і
компенсації може бути перевірка справляння
обов’язкових відрахувань (податки та ЄСВ) із
таких виплат.
Приписами п. 2 ч. 2 ст. 1 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» визначено, що єдиний внесок –
це консолідований страховий внесок, збір якого
здійснюється до системи загальнообов'язкового
державного соціального страхування в
обов'язковому порядку та на регулярній
основі з метою забезпечення захисту у
випадках, передбачених законодавством,
прав застрахованих осіб на отримання
страхових виплат (послуг) за діючими видами
загальнообов'язкового державного соціального
страхування;
За змістом ч. 2 ст. 7 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», базою нарахування єдиного
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внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування для осіб, які отримують
заробітну плату (дохід) за виконану роботу
(надані послуги), строк виконання яких
перевищує календарний місяць, є сума, що
визначається шляхом ділення заробітної плати
(доходу), виплаченої за результатами роботи,
на кількість місяців, за які вона нарахована.
Зазначений порядок нарахування внеску
поширюється також на осіб, яким після
звільнення з роботи нараховано заробітну
плату (дохід) за відпрацьований час або згідно
з рішенням суду середню заробітну плату за
вимушений прогул.
Отже, базою нарахування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування для осіб, яким після звільнення
з роботи нараховано заробітну плату (дохід)
за відпрацьований час або згідно з рішенням
суду середню заробітну плату за вимушений
прогул, є сума, що визначається шляхом
ділення заробітної плати (доходу), виплаченої
за результатами роботи, на кількість місяців, за
які вона нарахована.
Таким чином, юридична особа (боржник)
є податковим агентом щодо нарахування,
утримання та сплати податку на доходи
фізичних осіб, військового збору, єдиного
внеску з доходу у вигляді середньої заробітної
плати, нарахованої на підставі рішення суду за
час вимушеного прогулу.
Незважаючи на те, що призначена судом сума
зменшується на суму податкових відрахувань,
цей факт в жодному разі не погіршує становище
працівника. Адже якби працівник просто
отримував зарплату, а вимушено був відсутній
на роботі, таку зарплату він отримував би
також з урахуванням утримання обов'язкових
податкових платежів.
Враховуючи вищенаведене, середній
заробіток за час вимушеного прогулу є
нічим іншим, як виплатою заробітної плати
працівнику, який через незалежні від нього
обставини не міг здійснювати свої посадові
обов’язки, а тому судовий збір за пред’явлення
такої вимоги не стягується.
Підсумовуючи викладене, простежується
логічно-послідовний підхід законодавця, який
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красномовно свідчить про те, що виплата за
вимушений прогул не є компенсаторною, як
може вбачатися з текстуального тлумачення
закону. Законодавець червоною ниткою
проводить розмежування заробітку та
компенсації не тільки через призму трудового
законодавства, але й інші спеціальні норми,
які регулюють дотичні суспільні відносини.
Важливо наголосити, що за умови вимушеного
прогулу та встановлення його у судовому
порядку фактично захищається конституційне
право особи не тільки на працю, але й на
соціальний захист, який базується на страхових
началах. Отже, виплата особі середнього
заробітку має дві функції: (1) захист заробітної
плати особи від свавілля роботодавця
(незаконне звільнення) та (2) забезпечення
особі через механізм соціального страхування
права на соціальний захист на випадок
безробіття, тимчасової втрати працездатності
чи пенсійного забезпечення у майбутньому.
Заробітну плату загалом необхідно
розглядати як виплату за звичних (ординарних)
умов, коли працівник і працедавець
дотримуються положень трудового договору та
трудового законодавства. Натомість, якщо ми
аналізуємо ситуацію про вимушений прогул,
а з певними застереженнями і вимушений
простій, то виплати за останні (середньомісячна
заробітна плата чи 2/3 посадового окладу) за
своєю правовою природою є не отриманою
заробітною платою не з вини працівника.
Таким чином, можна зробити висновок,
що це та ж заробітна плата за специфічних
(екстраординарних) умов.
Важливою ознакою, яка підтверджує
опосередковано те, що виплата за вимушений
прогул чи за вимушений простій є заробітною
платою, є те, що вона обчислюється саме у
прив’язці до часу такого стану працівника,
коли він вимушений був (не з його вини) не
виконувати свою трудову функцію.
Означення поняття «заробітна плата» в
доктрині трудового права
Досліджуючи поняття заробітної плати як
економічної, так і правової категорії, більшістю
вчених запропоновано визначити заробітну
плату як винагороду, обчислену у грошовому

виразі, яку за трудовим договором роботодавець
систематично, гарантовано і своєчасно виплачує
працівникові за виконану ним роботу. Так,
Н. Б. Болотіна дає таке визначення заробітної
плати: це винагорода, обчислена у грошовому
вираженні, яку за трудовим договором
власник виплачує працівникові за виконану
ним роботу в розмірі й у межах, визначених
законодавством, соціально-партнерськими
угодами і трудовими договорами ( Болотіна
Н. Б. Трудове право України, Київ: Вікар,
2004, С. 381). Таке визначення можна вважати
класичним, оскільки інші дефініції різняться
хіба що філологічно, а не змістовно.
У цьому контексті варто навести
думку Я. В. Сімутіної, яка зазначає, що
заробітна плата як юридична категорія
характеризується наступними ознаками:
(1) це винагорода за виконану роботу,
(2) вона виплачується систематично, (3) виплата
за роботу, обумовлену трудовим договором,
(4) правосуб’єктністю у цих правовідносинах
володіють і працівник, і роботодавець,
(5) вона виплачується з урахуванням особистого
трудового внеску працівника залежно від
кількості та якості виконуваної ним роботи за
наперед встановленими нормами та розцінками,
(6) вона має гарантований характер (Сімутіна
Я. В. Методи регулювання заробітної плати на
сучасному етапі (правові проблеми), Київ: КУП
НАН України, 2009, С. 28).
Якщо проглянути поняття заробітної плати у
інших авторитетних українських науковців, то
вони теж тлумачитимуть це поняття «вузько»,
а отже, розтлумачувати законодавчу дефініцію
у більш широкому розумінні є зайвим.
Підсумки
Причини дуалізму правозастосування:
Колізійність правового регулювання питання
заробітної плати спричинена закріпленням у статті
2 Закону «Про оплату праці» структури заробітної
плати, яка відображає більше її економічну, а не
правову природу. Тобто структура заробітної плати
закріплена з позиції бази оподаткування (схоже
формулювання міститься у Податковому кодексі),
а не заробітної плати як правової категорії.
Дихотомія правових позицій Верховного
Суду України, що спричинило двозначність
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тлумачення у судовій практиці, коли судом у
різних постановах дано різне застосування
поняття «заробітної плати», широке та вузьке.
Перспективи тлумачення трудоправових
норм.
Одним із головних завдань Верховного Суду
є забезпечення єдності та сталості судової
практики, встановлення, зокрема, правової
визначеності. Допоки не буде здійснено
правдиву, а не фрагментарну реформу
трудового законодавства, годі сподіватися
на те, що правозастосування сприятиме
правовій визначеності. Очевидно, що в умовах
законодавчого хаосу Верховний Суд належить
займати однозначну позицію з низки ключових
питань, у тому числі, і питань тлумачення
трудоправових норм.
На нашу думку, говорячи про межі
тлумачення терміну «заробітна плата»,
необхідно виходити, перш за все, з позиції
функціонального навантаження цієї виплати в
трудовому законодавстві.
Виплати за трудовим законодавством мають
розгалужену систему підстав. Не всі виплати
передбачені трудоправовими нормами, чи
нормами колективних договорів є заробітною
платою, хоча остання може братися за основу їх
обчислення. Позаяк, функцією заробітної плати
є виконання роботи, вона може в себе включати
премії, надбавки, також їй притаманна така
ознака як систематичність. Більше того, за
законодавством ця систематичність описана і
складає не менше двох разів на місяць.
Інші ж виплати можуть і мати безпосереднє
покликання на заробітну плату, але бути
спорадичними або взагалі одноразовими
(вихідна допомога тощо). Ну і звісно, їх
функціональне навантаження буде відмінним
від функції заробітної плати, не мати прямого
відношення до праці особи, а бути додатковими
виплатами у зв’язку із тим, що особа перебуває у
трудових відносинах з працедавцем (виплати на
оздоровлення, одноразова соціальна допомога
для працівників тощо) і мати гарантійний або
компенсаторний характер.
Отже, на сьогодні у судовій практиці
зберігають чинність дві правові позиції
Верховного Суду України: у справах
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№6-1121цс16 та №6-1395цс16, в яких
сформульовано різні підходи щодо тлумачення
поняття «заробітна плата» («широкий» та
«вузький»). Така ситуація не сприяє правовій
визначеності, а отже, правозастосовцеві в особі
суду необхідно звернути на це особливу увагу
(https://sud.ua/ru/news/blog/137150-dopustimimezhi-ponyattya-zarobitna-plata-pid-chaspravozastosuvannya-na-shlyakhu-do-yednostisudovoyi-praktiki). – 2019. – 12.03).
***
Блог на сайті «Обозреватель»
Про автора: Олег Постернак, руководитель
«Центра политической разведки»
Президентскі вибори: фокус системи
освіти
Освіта формує і реалізує потенціал
довготривалої дії і є фундаментальною
основою економічного розвитку. Напевно, це
розуміють всі здорові сили суспільства. Однак,
залишаються питання.
Справа в тому, що навіть адаптація в Україні
закордонних наукових технологій є неможливою,
оскільки відсутня критична маса фахівців, а
влада відкидає економічний пріоритет в сфері
продукування тих чи інших технологій (нанота біотехнологій, робототехніки). За даними
Міжнародної федерації робототехніки (IFR),
в 2016 році ринок промислових роботів зріс
на 18% до рекордних $13 млрд. Показник
співвідношення роботів до кількості персоналу,
що обслуговує подібну сферу у світі складає
60 роботів на 10 тис. осіб. В Україні цей показник
на рівні 1:20 000 (в Німеччині – 280 роботів на
10 тис.). А це все безпосередньо стосується
системи української освіти: наскільки вона
відповідає світовим трендам?
Чим запам’ятається нинішня влада для
освітян? Напевно, освітньою реформою,
якою започатковані певні зміни. Відбулось
повернення до 12-річної освіти, запровадження
шкільної автономії та "Нової української школи",
ухвалення законодавства щодо булінгу тощо.
Але, разом з тим, слід згадати й про
скасування стипендій для більшості студентівбюджетників, наростаючу диспропорцію між
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ринком праці та університетською освітою,
тотальне закриття малокомплектних шкіл,
кадрову проблему забезпечення освіти,
бюрократизацію школи та наростання
конфліктів і непорозуміннь у трикутнику
"вчителі – діти – батьки".
Батьки скаржаться на переповнені класи
у вітчизняних школах (до 35-40 учнів).
15% сільських учителів читають більш ніж
3 предмети. Майже третина сільських шкіл
до сих пір не мають жодного комп’ютера,
підключеного до інтернету. У середньому
працівники освіти в 2018 р. отримував лише
6,4 тис. грн. зарплати, що на 30% менше
середньої по країні зарплати.
А у 2018 р. вчителі шкіл кількох районів
столиці взагалі опинились перед фактом
невиплати надбавки до заробітної плати через
те, що не вистачило освітньої субвенції. У
багатьох містах продовжується практика, коли
для заощадження на зарплатах відправляють
працівників у відпустку за власний кошт. Це
наша об’єктивна реальність.
Політика в сфері освіти має супроводжуватись
інвестиціями в модернізацію та розвиток більш
інтелектуальномістких секторів виробництва.
Які ж зміни відбулись останнім часом у
постіндустріальних країнах світу?
З-першу, продовжує зростати в змісті освіти
роль природничих наук, математики, статистики
та інформатики. По-друге, помітне уповільнення
процесів підготовки фахівців за освітніми
програмами з інформаційно-комунікаційних
технологій через перенасичення ринку праці
цими фахівцями, що не корелюється із запитами
світової економіки. По-третє, зростає місце
в структурі підготовки фахівців медичних
та соціальних спеціальностей. Окремо слід
згадати, що Україна відзначається надмірним
випуском фахівців у галузях менеджменту,
підприємництва, державного управління і права
(у 2015 р. їх частка становила 33%). У той же
час у провідних країнах ця частка знаходиться
на рівні нижче 20%.
Що стосується середньої освіти, то проблема
змісту та ефективної організації навчання тут
продовжує стояти досить гостро. Свавілля,
правовий нігілізм та шалений непрофесіоналізм

освітнього чиновництва залишається головним
гальмом для продовження освітньої реформи.
Окремим трендом стає механічне копіювання
фінського чи польського досвіду без врахування
національних традицій, вітчизняних запитів
економіки, ментальних настанов. Український
вчитель продовжує залишатись загнаним в
підневільне становище.
Тому не дивно, що освітня громадськість
чекає від президентських виборів чітких та
зрозумілих відповідей: якою буде система
фінансового забезпечення освіти?
Серед визначених Петром Порошенком
головних п’яти програмних напрямків розвитку
освіти немає. Загальними фразами ставиться
питання про гармонізацію структури та змісту
нашої освіти з європейськими стандартами та
залучення до роботи в українських школах носіїв
англійської мови. Натомість, спостерігається
бажання використати всі позитивні наслідки
освітньої реформи команди Лілії Гриневич
(квота "Народного фронту" в уряді). Питання у
громадськості викликала інформація про утворення
президентського фонду фінансування освітніх
та наукових програм молоді, на який виділили 1
млрд. грн. Більшість експертів відзначають, що
цей фонд утворювався з передвиборчою метою.
Володимир Зеленський обіцяє запровадити
принцип "гроші ходять за талановитим
студентом". Зеленський мріє про систему
освітніх ваучерів, які молоді люди зможуть
витратити на навчання у будь-якому обраному
ним закладі вищої освіти. Є в його програмі
місце принципу "освіта впродовж всього
життя". До речі, ця програмна настанова
запозичена з Угоди про асоціацію України
з ЄС, де згадується про цей принцип та
визначається механізм його впровадження.
Щоправда, Зеленський потрапив нещодавно у
неприємну ситуацію. Під час відкритої зустрічі
з експертами в галузі освіти була допущена
можливість підвищення заробітної плати
співробітникам освіти до 4000 доларів США,
при цьому якимось чином порахували так, що
для цього потрібно лише 200 млн доларів на
рік. Потім штабу прийшлось виправдовуватись.
Натомість, Юлія Тимошенко обрала освіту
головним пріоритетом інноваційного поступу.
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Для Тимошенко найважливішим є питання:
як змінити підходи до фінансування системи
освіти? "Новий курс" визначає наступні
кроки в цій сфері: модернізація закладів
освіти за рахунок експортного кредитування
на термін не менше 20 років, програми
безоплатного позашкільного розвитку дітей,
гарантування повної юридичної та фінансової
самостійності навчальних закладів усіх рівні,
підвищення заробітної плати освітянам до
середньоєвропейського рівня. Нещодавно
Юлія Тимошенко обговорила з представниками
громадянського суспільства ці ідеї на форумі
"Наука, освіта, культура – пріоритети розвитку
України".
Вибори вже згодом і їх результат визначить
програмний ритм розвитку держави і освіти
зокрема. У провідних країнах світу, які задають
напрями розвитку світової економіки в цілому,
відбувається посилення впливу науки, освіти
та інноваційних процесів в економічному
розвитку. А майбутній президент та уряд мають
бути фронтменами цих процесі. Сподіваємось,
що в Україні так і буде (https://www.obozrevatel.
com/politics/oleg-posternak-prezidentski-viborifokus-sistemi-osviti.htm). – 2019. – 16.03).
***
Блог на сайті «Ракурс.ua»
Про автора: Оксана Шклярская
В эпицентре медреформы: ожидания и
реальность глазами медиков
Медицинская реформа в Украине стартовала
в 2018 году и коснулась пока первичного звена
медицинской помощи – семейных врачей,
терапевтов, педиатров.
Как показал опыт реформирования в пилотных
областях в 2012‒2014 годах (Винницкой,
Днепропетровской, Донецкой областях
и г. Киеве), отсутствие информационной
кампании накануне и в ходе реформы усилило
сопротивление переменам как со стороны
медицинских работников, не понимающих,
что их ждет завтра, так и со стороны граждан,
с опаской ожидающих от нововведений
дальнейшего ухудшения доступа к медицинской
помощи.
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В аналитике по пилотным проектам красной
нитью проходит основная проблема: врачи не
знали, что государство собирается делать во
время эксперимента. Медикам как движущей
силе реформы необходимо было не только
разбираться в нововведениях на отлично, но и
получить хорошие мотивационные механизмы.
Как обстоят дела сейчас, учли ли опыт
пилотных регионов? Ответить на этот
вопрос поможет исследование «Реформа
первичного звена здравоохранения: что
думают медицинские работники?»*. Как
отмечают авторы этого анализа, в фокусе
были лишь ключевые перемены на первичном
звене системы здравоохранения в 2018 году:
автономизация медучреждений, приписная
кампания и переход на финансирование в
Национальную службу здоровья Украины
(НСЗУ). Вопросы протоколов, доступных
лекарств, вакцинации, закупок лекарственных
средств остались пока без внимания.
Два важных закона
В 2017 году было принято два важных
закона, которые начали изменения в системе
здравоохранения во всех регионах Украины.
В апреле была предоставлена возможность
учреждениям здравоохранения, которые
традиционно имели статус бюджетных
учреждений,
реорганизовываться
в
коммунальные некоммерческие предприятия.
Медицинские учреждения в таком статусе
приобретают большую независимость в
решении финансовых и организационных
вопросов в своей работе. Этот процесс
стал широко известным как автономизация
учреждений.
В октябре 2017 года после горячих
дискуссий в Верховной Раде и за ее пределами
народные депутаты приняли закон «О
государственных финансовых гарантиях
медицинского обслуживания населения».
Закон предусматривает изменение подхода
к финансированию медицинской помощи
– введение принципа «деньги ходят за
пациентом»: пациент может выбирать себе
врача самостоятельно, а врач получает
бюджетное финансирование в зависимости от
количества пациентов.
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В законе также дано определение термина
«программа государственных гарантий
медицинского обслуживания населения»,
который включает не только медицинскую
помощь, но и необходимые лекарственные
средства, финансируемые государством
для пациента. Документ предусматривает
создание национальной электронной системы
здравоохранения – это система eHealth,
администратором которой сейчас является ГП
«Электронное здоровье». Также была создана
Национальная служба здоровья Украины.
НСЗУ с 2018 года начала играть роль закупщика
медицинской помощи на первичном звене.
Оправдались ли ожидания?
В первую очередь от реформы врачи
первичного звена ожидали повышения
заработной платы (об этом упоминают 96%
респондентов), уменьшения бумажной работы
(68%), большего финансирования на оснащение
и оборудование (62%), а также больше
возможностей для оказания качественной
медицинской помощи (54%).
В реальности же большинство медицинских
работников столкнулись с увеличением
нагрузки (так считают 77% опрошенных).
Во время обсуждений медики жаловались,
что, вопреки ожиданиям, бумажной работы
меньше не стало, к ней добавилась работа на
компьютере. Повышение заработной платы
заметили 69% респондентов. Лишь около трети
врачей отметили, что действительно возросло
финансирование оснащения и оборудования.
Среди основных проблем, с которыми
столкнулись медики при внедрении реформы,
– неурегулированность вопроса с вызовами на
дом к пациенту (66%), с оплатой труда (62%)
и нечетко урегулированными отношениями с
учреждениями вторичного звена (56%).
Заработная плата – повысить нельзя оставить
В последнее время из официальных
источников и в СМИ сообщается о существенном
повышении заработной платы на первичном
уровне, и, как показывает исследование,
зарплаты действительно повышают. Однако
обсуждения в ходе проведенных фокус-групп,
глубинных интервью, в группах врачей в
Facebook свидетельствуют, что вопрос оплаты

труда все так же остается очень болезненным
и неоднозначным. Уровень оплаты труда как
врачей, так и медицинских сестер существенно
отличается не только между регионами, но и
между учреждениями одного региона. Вопрос
отсутствия повышения заработных плат более
актуален для медсестер.
Как показал анализ, после вхождения в
реформу некоторое время зарплата семейных
врачей не повышалась, а даже снижалась
из-за отмены премий и надбавок за категории
и отсутствия доплаты за подписанные
декларации. У медицинских сестер оплата
труда нередко остается на минимальном
уровне. Несмотря на прописанную формулу
в коллективном договоре, согласно которой
зарплата медсестры составляет 40‒50% от
заработной платы семейного врача, с которым
она работает.
«После внедрения реформы зарплаты
значительно (в нашем медучреждении) выросли
у врачей; медицинским сестрам зарплата
осталась на том же уровне (минимальная)
или даже меньше, максимальное повышение
зарплаты у медсестры, врач которой имеет
1800 подписанных деклараций, – 400 грн.
Нагрузка увеличилась в несколько раз,
большинство врачей не владеют компьютером,
все упало на плечи медицинских сестер».
Создается впечатление, что между главным
врачом и медицинскими работниками не
происходит диалога. В частности, врачи часто
подчеркивают, что это они «зарабатывают
теперь деньги», и не хотят учитывать тот
факт, что нужно финансировать и работу
административного персонала, и другие
расходы.
«...обязательно нужен контроль средств,
поступающих от НСЗУ на места, а также
контроль и установление минимума заработной
платы для врача (ниже которого врач, набравший
максимум деклараций, не мог бы получать)».
Одно из позитивных последствий реформы
– возможность молодым врачам получать
достойную заработную плату при наличии
заключенных деклараций, а не ждать годами
получения категорий. Как показывает
исследование, больших разрывов между
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уровнем оплаты труда молодого врача и
врача со стажем, которые работают в одном
учреждении и имеют одинаковое количество
пациентов, нет.
В некоторых случаях главные врачи не
направляют все средства, полученные от
НСЗУ, на оплату труда, поскольку «нужно
отремонтировать помещения» или «купить
оборудование». Некоторые из них отметили,
что при подписании договора с НСЗУ
воспользовались упрощенной системой –
в этом случае не нужно было доказывать
наличие необходимого оснащения. То есть
задекларировали оборудование при его
отсутствии. Поэтому при получении средств
от НСЗУ пришлось прежде всего такое
оборудование закупать.
А вот оснащение того или иного
медучреждения во многом зависит от поддержки
местных органов власти. Бюджетный кодекс четко
регламентирует обязанность местных органов
власти финансировать коммунальные платежи.
Исследование показывает, что иногда возникают
недоразумения и в этом вопросе. Кроме того,
согласно Бюджетному кодексу местные органы
власти отвечают и за финансирование программ
развития в сфере здравоохранения. Поэтому
там, где местные органы власти действительно
вкладывают средства в ремонт и оснащение
медучреждений, с зарплатами на первичном
звене дело обстоит лучше.
«Выбери меня, выбери меня...»
С 1 апреля прошлого года началась
приписная кампания: пациенты могут выбрать
себе врача в первичном звене медицины –
педиатра, терапевта или семейного врача.
Выбор официально оформляется подписанием
декларации с врачом. При проведении
приписной кампании было выявлено ряд
проблем.
Врачи, особенно в сельской местности,
жалуются на перебои с доступом к интернету,
что затрудняет проведение приписной
кампании. Эта проблема актуальна для линии
разграничения, больше всего в Луганской
области.
Медики откровенно признались в
определенных манипуляциях с их стороны,
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когда они пытаются брать детей, но отказывать
хронически больным пациентам.
«Врачи могут выборочно забирать самых
дорогих пациентов (детей), добавляя к ним немного
здоровых молодых родителей, чтобы создать вид
семейного врача, и отказать тяжелым пациентам
и пожилым пациентам из той же семьи, которые
нуждаются в большей курации».
Норма пациентов на врача. Количество пациентов,
которые могут заключить декларации с врачом
первичного звена, было ограничено в 2018 году. В
соответствии с приказом Минздрава, оптимальный
объем практики составляет 1800 человек на
одного семейного врача, 2000 – на терапевта,
900 человек – на педиатра. В результате
обращений медицинских работников в
2019 году было разрешено брать сверхлимитное
количество, но с последствиями для финансирования
(за пациентов выше лимита государство платит
меньше). Ведь такой перебор может негативно
отразиться на качестве работы врача.
Непонимание со стороны пациентов.
Медицинские работники жалуются на
непонимание пациентами необходимости
подписывать декларации с врачами и подходов
к финансированию. Возникает вопрос
эффективности коммуникационной стратегии
медицинской реформы, проводимой Минздравом
и НСЗУ. Сегодня информационная кампания очень
активна в социальных сетях, но, вероятно, нужно
ставить вопрос об обязательности социальной
рекламы по вопросам реформы на телевидении и
радио. Стимулы пациентам заключать декларации
с врачами появятся с июля 2019 года, когда к врачам
вторички они смогут попасть или по направлению
врача первички, или платно. В то же время при
существующем подходе к финансированию
право пациента выбрать врача превращается в
обязанность.
«Есть неактивная категория населения,
которых мы и не затянем. То есть заставить мы
их не можем, привести этот показатель к 100%, я
думаю, нам не удастся. Мы перешли через 30%,
чуть больше. А чтобы получать финансирование
из государственного бюджета, желательно
хотя бы 50% декларациями охватить, это даст
дополнительное финансирование. Но проблема
в сознании людей, где-то кто-то не верит в
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реформы, где-то кто-то просто безразлично
относится».
«Приходит пациент и требует вернуть ему
370 грн, поскольку он за прошлый год ни разу
к врачу не приходил».
Вызов на дом к пациенту: идти или нет? Среди
основных проблем, с которыми столкнулись врачи
при внедрении реформы, – неурегулированность
вопроса с вызовами на дом к пациенту.
Минздрав отменил обязательность вызовов:
теперь решение закреплено за медучреждением.
На его усмотрение также остаются вопросы
обслуживания не приписанного населения
и дежурств. Неудивительно, что вопросы и
недоразумения нередко решаются привычным
способом – оплатой в карман.
«Непонятно, кто заменяет врача, когда он в
декрете, отпуске, на больничном, к кому в этом
случае обращаться пациентам, кто заплатит за то,
что другие врачи будут его заменять».
«Пациенты очень возмущаются. Они посчитали,
что врачи получают около 1 млн грн в год, и требуют
теперь и на вызовы ходить, и мобильный давать... и
получается у врача работа 24/7».
Непростые отношения с вторичкой (узкими
специалистами): «С вторичкой непонятно
получается. Им заработные платы не повысили,
и они теперь враждебно относятся к пациентам,
которых мы к ним направляем. Иногда отказывают
и отправляют снова к нам».
Частные учреждения и ФЛП. При подписании
договоров с НСЗУ частные учреждения и ФЛП
должны также предоставлять гарантированный
пакет помощи. При этом их представители во время
региональных исследований отмечали проблему
получения больничных листов и вакцин для
врачей-ФЛП. Вопрос больничных листов недавно
был урегулирован Минздравом. А вот вакцинация,
по словам врачей, остается проблемной.
Так, врачи-ФЛП жалуются, что их пациентам
отказывают в прививке в коммунальных
учреждениях, даже если предварительно была
достигнута такая договоренность. Врачи из
частных учреждений, с которыми пациенты
подписали декларации, отмечают, что
коммунальные учреждения вторичного уровня
иногда отказываются принимать пациентов по их
направлению.

Не понимаем, что гарантируем
Согласно исследованию, врачи не
совсем понимают отдельные составляющие
гарантированного пакета и имеют много вопросов
о своих обязанностях. В частности, речь идет о
проведении медосмотров, а также участии врачей в
констатации смерти (и выезде для этого, особенно
в ночное время), а также участии в осмотрах в
военных комиссариатах.
Открытым вопросом остается организация
лечебно-консультативных комиссий, особенно
в случае врачей-ФЛП. Без четкого ответа
остаются также вопросы организации и оказания
паллиативной помощи и помощи хроническим
больным. При закрытии фельдшерско-акушерских
пунктов остается открытым вопрос об оказании
медицинской помощи больным (в частности
лежачим) в сельской местности. Это острая
проблема, учитывая бездорожье и отсутствие
регулярного транспортного сообщения из
некоторых сел, а также, как правило, отсутствие
транспорта у семейных врачей.
«Местных депутатов беспокоит вопрос:
если будет создана действующая сеть без
фельдшерско-акушерских пунктов, как жители
сел, где население меньше 750 человек, будут
получать медицинские услуги?»
Подытоживая, авторы исследования
отмечают, что Минздраву и НСЗУ следует
уделять еще больше внимания информации и
коммуникации и выходить активно за пределы
социальных сетей. В частности, речь может
идти о социальной рекламе на телевидении и
радио, работе с местными СМИ (https://racurs.
ua/2294-v-epicentre-medreformy-ojidaniya-irealnost-glazami-medikov.html). – 2019. – 14.03).
***
Блог на сайті «Судебно–юридическая газета»
Про автора: Денис Коваленко, суддя-спікер
Рубіжанського міського суду Луганської області
Вищий суд з питань інтелектуальної
власності: спрощене позовне провадження
Мова піде про спрощене позовне
провадження, яке за критерієм оперативності
розгляду справи можна назвати другою формою
господарського судочинства.
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Вищий суд з питань інтелектуальної
власності, в силу положень ч. 3 ст. 24 та ч. 2
ст. 20 Господарського процесуального кодексу
України (далі – ГПК), буде розглядати спори,
віднесені до його юрисдикції, у порядку
господарського судочинства. Форми такого
судочинства визначені ч. 1 ст. 12 ГПК, за якою
господарське судочинство здійснюється у
порядку наказного та позовного (загального
або спрощеного) провадження.
Погляд автора щодо можливості розгляду
справ у порядку наказного провадження Вищим
судом з питань інтелектуальної власності
розкрито у попередній публікації, про її зміст
можна дізнатись за цим посиланням.
У цій статті мова піде про спрощене позовне
провадження, яке за критерієм оперативності
розгляду справи можна назвати другою формою
господарського судочинства (оскільки строки
розгляду справи у спрощеному провадженні є
більшими, ніж у наказному, але меншими, ніж
у загальному позовному провадженні).
Як зазначено у ч. 3 ст. 12 ГПК, спрощене
позовне провадження призначене для розгляду
малозначних справ, справ незначної складності
та інших справ, для яких пріоритетним є
швидке вирішення справи.
Отже, виходячи з буквального тлумачення,
Вищий суд з питань інтелектуальної власності
буде розглядати у порядку спрощеного
позовного провадження: малозначні справи;
справи незначної складності; інші справи, для
яких пріоритетним є швидке вирішення справи.
Але слід пам’ятати, що ст. 12 є складовою
розділу І ГПК, що має назву «Загальні
положення», а тому наведена в ній норма
права є також загальною. Врахування такої
особливості обумовлено тим, що розділ ІІІ
ГПК «Позовне провадження» містить окрему
главу 10, яка присвячена правилам розгляду
справ у порядку саме спрощеного позовного
провадження, і деякі з цих правил мають
спеціальний характер.
Наприклад, ст. 247 глави 10, що має
назву «Справи, що розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження», містить
і загальні положення, і спеціальні. Зокрема,
положення ч. 1 цієї статті повторюють загальне
48

правило, за яким у порядку спрощеного
позовного провадження розглядаються
малозначні справи. Отже, за цим правилом,
малозначні справи повинні розглядатись
за правилами саме спрощеного позовного
провадження.
Положення ч. 2 передбачають, що у
порядку спрощеного позовного провадження
може бути розглянута будь-яка інша справа,
віднесена до юрисдикції господарського суду
(тут слід розуміти будь-яку іншу справу, що не
є малозначною), але тільки якщо така справа
не входить до переліку тих, що містяться у ч. 4
цієї ж статті.
При цьому для таких інших справ
положеннями ч. 3 ст. 247 ГПК визначено
критерії, на підставі яких суд вирішує
питання про те, чи може бути певна справа,
яка не є малозначною, розглянута саме у
порядку спрощеного позовного провадження.
Тобто критерії, визначені ч. 3 ст. 247 ГПК,
до малозначних справ не застосовуються,
але застосовуються до інших справ, що не є
малозначними та не зазначені у ч. 4 цієї статті.
Підставами для такого висновку є те, що
малозначні справи (виходячи з буквального
тлумачення ч. 1 ст. 247) розглядаються у
порядку спрощеного позовного провадження
безальтернативно, а будь-які інші справи (якщо
вони не входять до переліку тих, що визначені ч.
4 ст. 247), згідно з ч. 2 цієї ж статті, можуть бути
розглянуті у порядку спрощеного позовного
провадження, а відповідно – можуть і ні.
Тобто питання щодо можливості їх розгляду у
порядку спрощеного позовного провадження
вирішується суддею кожен раз на підставі
критеріїв, визначених ч. 3 ст. 247 ГПК.
Такими є загальні правила визначення
того, яку справу можна розглянути у порядку
спрощеного позовного провадження у
господарському судочинстві.
Однак слід враховувати, що ч. 4 ст. 247 ГПК
передбачено перелік справ, які не можуть бути
розглянуті у порядку спрощеного позовного
провадження в принципі. І це є спеціальним
правилом, яке, як відомо, підлягає самостійному
і окремому застосуванню без урахування
загального правила.
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Тобто якщо певна справа входить до переліку
справ, що передбачені ч. 4 ст. 247 ГПК, суд,
незважаючи на власне бажання чи бажання
сторін, повинен розглядати таку справу тільки
у порядку загального позовного провадження
з урахуванням одного, але для Вищого суду
з питань інтелектуальної власності дуже
важливого виключення.
Зокрема, якщо уважно проаналізувати
перелік справ, наведений у ч. 4 ст. 247 ГПК,
то з усіх справ, що на підставі ч. 2 с. 20 ГПК
складають предметну юрисдикцію Вищого
суду з питань інтелектуальної власності, у
порядку спрощеного позовного провадження
цей суд має компетенцію розглядати справи
про стягнення грошової суми, розмір якої не
перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб.
Такий висновок є логічним наслідком
наступного аналізу.
Згідно з п. 4 ч. 4 ст. 247 ГПК, у порядку
спрощеного позовного провадження не
можуть бути розглянуті справи у спорах щодо
захисту прав інтелектуальної власності, крім
справ про стягнення грошової суми, розмір
якої не перевищує ста розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб (що на
підставі ч. 7 ст. 12 ГПК та ч. 1 ст. 8 Закону
України «Про Державний бюджет України на
2019 рік» у 2019 році складає 192100 гривень
(1921 гривня (1 розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб на 01 січня 2019 року) ∙ 100).
Отже, будь-які справи у спорах щодо захисту
прав інтелектуальної власності (за виключенням
однієї категорії) не можуть бути розглянуті у
порядку спрощеного позовного провадження. І ці
справи, слід сказати, охоплюють усю предметну
юрисдикцію Вищого суду з питань інтелектуальної
власності, передбачену п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 2
ст. 20 ГПК, оскільки у своєму формулюванні не
обмежують коло прав інтелектуальної власності,
про захист яких іде мова (ні за видом, ні за змістом,
ні за суб’єктом звернення).
Виключенням із цього правила є тільки
справи про стягнення грошової суми, розмір
якої у 2019 році не перевищує 192100 гривень.
Однак виникає питання про те, чи
охоплюється забороною п. 4 ч. 4 ст. 247 ГПК

розгляд справ у порядку спрощеного позовного
провадження щодо захисту законного інтересу
в інтелектуальній власності? Буквальне
тлумачення п. 4 вказує на те, що під забороною
розгляду у порядку спрощеного позовного
провадження перебувають справи у спорах
тільки щодо захисту прав інтелектуальної
власності, ні про який інтерес там не йдеться.
Але не слід забувати, що за ч. 1 ст. 2 ГПК
метою господарського судочинства і його
завданням є ефективний захист порушених,
невизнаних або оспорюваних не тільки прав,
а й законних інтересів фізичних та юридичних
осіб, держави. А форма судочинства, в порядку
якої буде розглядатись певна справа, вочевидь
впливає на ефективність захисту, оскільки
від цього, у першу чергу, залежить швидкість
розгляду справи, і як наслідок, швидкість
поновлення в правах, що є елементом
ефективності захисту.
До того ж, явно значущими є й положення ч.
2 ст. 2 ГПК, за якими суд та учасники судового
процесу зобов’язані керуватись завданням
господарського судочинства, яке превалює над
будь-якими іншими міркуваннями в судовому
процесі. Тож не виключено, що Вищий суд з
питань інтелектуальної власності чи Верховний
Суд можуть зробити правовий висновок, який
буде відходити від буквального застосування
заборони, передбаченої п. 4 ч. 4 ст. 247 ГПК.
Що стосується другої категорії справ
щодо інтелектуальної власності, які не
можуть бути розглянуті Вищим судом з
питань інтелектуальної власності у порядку
спрощеного позовного провадження, то тут
все однозначно. Згідно з п. 5 ч. 4 ст. 247 ГПК,
у порядку спрощеного позовного провадження
не можуть бути розглянуті справи у спорах, що
виникають з відносин, пов’язаних із захистом,
у тому числі й від недобросовісної конкуренції.
З огляду на таке формулювання всі справи у
спорах, що виникають з відносин, пов’язаних
із захистом від недобросовісної конкуренції, не
можуть бути розглянуті у порядку спрощеного
позовного провадження. А це означає, що і та їх
частина, що передбачена п. 6 ч. 2 ст. 20 ГПК як
предметна юрисдикція Вищого суду з питань
інтелектуальної власності, також не може бути
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розглянута у порядку спрощеного позовного
провадження.
Підводячи підсумок, слід сказати, що наразі
у порядку спрощеного позовного провадження
Вищий суд з питань інтелектуальної власності
зможе розглядати тільки справи про стягнення
грошової суми, розмір якої не перевищує
ста розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, тобто у 2019 році
192100 гривень. Усі інші справи повинні
розглядатись цим судом за правилами
загального позовного провадження (https://
sud.ua/ru/news/blog/137709-vischiy-sud-z-pitanintelektualnoyi-vlasnosti-sproschene-pozovneprovadzhennya). – 2019. – 18.03).
***
Блог на сайті «Судебно–юридическая газета»
Про автора: Андрій Іванов, суддя
Ужгородського
міськрайонного
суду
Закарпатської області
Проблеми притягнення до відповідальності
за статтею 130 КУпАП
Вже скоро покарання за управління
транспортом у стані сп’яніння може стати
кримінальним проступком.
Спробую
проаналізувати
вказану
норму, оскільки питання адміністративної
відповідальності за керування транспортом
у нетверезому стані викликає значний
суспільний резонанс. При цьому хотілось би
зауважити свою особисту думку про те, що
після підсилення санкції статті кількість осіб,
які керують автомобілями в нетверезому стані,
якщо і зменшилась, то не дуже значно. На черзі
– кримінальна відповідальність за керування
транспортними засобами в нетверезому стані,
та чи дасть це позитивний ефект?
У свою чергу, негнучкість санкції вказаної
статті КУпАП, відсутність встановленої законом
нижньої та верхньої меж адміністративного
стягнення в залежності від ступеня вини,
характеру вчиненого правопорушення, особи
правопорушника, його майнового стану,
обставин, що пом’якшують чи обтяжують
покарання, ставлять суддів у дуже тяжке
становище, коли при винесенні рішення по
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справі про адміністративне правопорушення
суддя нічого із переліченого не може врахувати.
Не можна сказати, що покарання,
передбачене, наприклад, санкцією ч. 1 ст. 130
КУпАП, занадто суворе чи м’яке. Основний
його недолік у тому, що воно негнучке,
і під одну гребінку попадають і особи,
які керували транспортними засобами з
0,21 проміле алкоголю в видихуваному повітрі
чи ті, які через конфлікт з поліціантами та
нерозуміння закону відмовились пройти
медичне обстеження, та ті, хто керували в
стані сильного сп’яніння, вчинили ДТП, не
зупинилися на вимоги працівників поліції тощо.
На моє глибоке переконання, це неправильно,
цілком порушений принцип індивідуалізації
покарання. Кожне правопорушення за
обставинами скоєння або особа правопорушника
за своїми ознаками має свої особливості.
Відтак, і адміністративне стягнення має
бути максимально конкретизованим,
індивідуалізованим, виходячи з обставин
справи та враховуючи особу правопорушника.
Чим грубіше правопорушення, тим тяжчим
мусить бути стягнення. Якщо навпаки –
адміністративне стягнення має бути м’якшим,
навіть до звільнення від адміністративної
відповідальності чи від стягнення.
При усій видимій нетерпимості суспільства
до водіїв у нетверезому стані розвернулась
майже юридична кампанія по покроковому
роз’ясненню, як уникнути відповідальності за
керування автотранспортом у нетверезому стані.
Відшукуються будь які дірки в і так застарілому,
непродуманому, явно «популістському»
законодавстві про притягнення до
адміністративної відповідальності за керування
в нетверезому стані. Усі можливості – недомовки,
неточності законодавства про адміністративну
відповідальність, проблеми з доказуванням у
справах про адміністративні правопорушення,
проблеми з повідомленнями правопорушників
про час та місце розгляду справи, відсутність
осіб, крім правопорушників, які могли б вносити
апеляційні скарги на постанови про закриття
справ про адміністративні правопорушення,
використовуються адвокатами та особами, які
притягнуті до відповідальності за керування
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в нетверезому стані для уникнення такої
відповідальності.
Спробую звернути уваги на деякі проблеми
та, можливо, запропонувати шляхи їх
вирішення.
З об’єктом вказаного правопорушення, яким
є суспільні відносини у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, все зрозуміло, а от
щодо об’єктивної сторони правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, є певні
питання до розробників вказаного закону.
Є три склади об’єктивної сторони даного
правопорушення, які полягають у :
керуванні транспортними засобами особами
в стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння або під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції;
передачі керування транспортним засобом
особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи
під впливом таких лікарських препаратів;
відмові особи, яка керує транспортним
засобом, від проходження відповідно до
встановленого порядку огляду на стан
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
або щодо вживання лікарських препаратів, що
знижують увагу та швидкість реакції.
Якщо із складами №1 та №3 майже немає
проблем саме щодо їх наявності, то склад
адміністративного правопорушення за
ч. 1 ст. 130 КУпАП під №2, на мій погляд, є
рудиментом часів, коли водій, згідно п. 2.1
ПДР України, повинен був «мати при собі:
б) реєстраційний документ на транспортний
засіб, а у разі відсутності в транспортному
засобі його власника, крім того, свідоцтво про
право спільної власності на цей транспортний
засіб або реєстраційний чи інший засвідчений
в установленому порядку документ, що
підтверджує право керування, користування чи
розпорядження таким транспортним засобом.
Як відомо, з серпні 2011 року Верховною
Радою України внесені зміни, відповідно до
яких водій повинен мати при собі:
посвідчення водія відповідної категорії;
реєстраційний документ на транспортний засіб;
поліс (договір) обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів.

У переліку документів для керування чужим
автомобілем доручення на право керування
транспортним засобом відсутнє.
До вказаних змін у 2011 році встановити
факт передачі керування транспортним засобом
особі, яка перебуває в стані сп'яніння, було
досить легко – наприклад, водій автомобіля в
нетверезому стані не має законних підстав для
управління ним, то, відповідно власник або
законний володілець автомобіля притягався до
адміністративної відповідальності за передачу
керування, бо довести це було досить легко.
Виходило так, що або передав керування
автомобілем особі в стані сп’яніння, а якщо
не передав, значить, ця особа заволоділа
транспортним засобом незаконно, за що вже
наставала кримінальна відповідальність. Зараз
доводити передачу керування транспортним
засобом дуже складно, оскільки водій не
повинен мати при собі доручення на право
керування автомобілем – досить мати при собі
реєстраційні документи на автомобіль.
Крім того, якщо довести факт керування
автомобілем у стані сп’яніння чи факт відмови
від медичного огляду можна відповідними
засобами доказування, фото- чи відеофайлами,
актами медичного обстеження, показаннями
свідків, то довести факт передачі керування
транспортним засобом досить складно. Навіть
якщо особа дала показання поліцейським про
те, що дійсно передала керування особі, яка
перебуває у стані сп’яніння, а в суді змінює
свідчення, довести інше майже неможливо.
Недивно, що до суду майже не надходять
протоколи, складені за ч. 1 ст. 130 КУпАП за
передачу керування транспортним засобом
особі, яка перебуває в стані сп'яніння.
При цьому хотілось би звернути увагу
поліцейських, які безпосередньо складають
протоколи за ст. 130 КУпАП, на те, що вони
також є свідками, причому одними з основних,
які можуть у суді свідчити у справі, і їх покази
суд міг би врахувати при розгляді справ про
адміністративні правопорушення. Однак
викликати поліцейських у суд – це майже пуста
справа. Таке враження, що після складання
протоколу вони втрачають інтерес до цього
правопорушення, і їм байдуже, чи понесе винна
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особа покарання за скоєне правопорушення. У
більшості випадків поліцейські не з’являються
за викликом суду для дачі пояснень, не
цікавляться долею складеного ними матеріалу
про адміністративне правопорушення, не
надають у суді пояснень чи додаткових
матеріалів. Неявкою поліцейських у судові
засідання користуються особи, що притягаються
до адміністративної відповідальності, і
дають свідчення, які суперечать матеріалам,
зібраними поліцейськими, залучають свідків,
що підтверджують їхню невинуватість.
Наприклад, на молодого чоловіка був
складений протокол за керування автомобілем
у нетверезому стані. В судовому засіданні він
пояснив, що взагалі не керував автомобілем, а
просто сидів за кермом авто, що стояло, нікуди
не рухався, що продував прилад «Драгер»
під тиском поліцейських просто на їх вимогу,
оскільки перелякався. Якщо виходити з
його свідчень, то оскільки він не керував
автомобілем, відсутній склад адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 130
КУпАП. Коли в судове засідання все ж
з’явились працівники поліції, вони надали суду
відео, з якого видно, як автомобіль рухався,
після його зупинки з-за керма вийшов саме
цей молодик, чітко видно, що саме він керував
автомобілем, в присутності свідків проходив
огляд на стан сп’яніння та інші обставини
вчиненого правопорушення. Ніякого тиску з
боку поліцейських не було. Відповідним було
і судове рішення.
Що ж робити суду, коли особа заперечує
факт керування автомобілем у нетверезому
стані, приводить свідків, які підтверджують
свідчення цієї особи, оспорюють фактичні
обставини справи, а поліцейські не з’являються,
доказів вчинення правопорушення не надають?
Відповідь, напевне, ясна.
При складанні протоколу поліцейські мусять
враховувати, що їм, можливо, доведеться
свідчити в суді, що понятих (свідків) суд може
викликати в судове засідання для дачі пояснень.
І що робити суду, коли протокол, наприклад,
складений в Ужгороді, а поняті, зазвичай
випадково зупинені водії та їх пасажири,
наприклад, проживають у Києві і в Ужгороді
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були проїздом? При складанні протоколу слід
враховувати можливість приходу свідків до
суду, попереджати свідків про їх обов’язок
з’явитись до суду у разі необхідності. Щоб не
було так, що протокол склав, а там хоч трава
не рости.
Поліцейські, на мій погляд, повинні
відстоювати свою роботу до кінця,
супроводжувати провадження по справі про
адміністративне правопорушення та доводити
перед судом свою правоту з тим, щоб жодна
винна особа не уникла адміністративної
відповідальності.
Проаналізуємо склади адміністративних
правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП.
За ч. 1 ст. 130 КУпАП об’єктивна сторона
складу адміністративного правопорушення
полягає в тому, що правопорушник має,
по-перше, керувати транспортним засобом,
а по-друге – перебувати в стані сп’яніння.
Відсутність будь-якої складової об’єктивної
сторони
складу
адміністративного
правопорушення виключає можливість
притягнення особи до адміністративної
відповідальності. Тобто працівники поліції
повинні представити суду докази того, що особа
керувала автомобілем і при цьому знаходилась
у стані алкогольного сп’яніння.
Факт керування автомобілем може бути
доведений:
показаннями потерпілих (часто ст. 130
КУпАП супроводжує ст. 124 КУпАП) або
свідків правопорушення, які підтвердять,
що саме ця особа керувала транспортним
засобом. При цьому свідками можуть бути
і самі поліцейські, які збирали матеріали по
справі про адмінправопорушення та були
безпосередніми очевидцями усіх подій.
Твердження деяких «захисників» про те,
що поліцейські є «зацікавленими особами»,
викликає принаймні сміх, оскільки відповідно
до ст. 251 КУпАП, «доказами в справі про
адміністративне правопорушення є будь-які
фактичні дані», якими є, в тому числі, показання
свідків. При цьому, якщо поліцейські будуть
давати неправдиві свідчення, вони так само
несуть відповідальність за введення суду в
оману за ст. 384 ККУ;
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фотознімками, відеозаписами, показаннями
технічних приладів та технічних засобів, що
мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису,
у тому числі тими, що використовуються
особою, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Тобто і відео з камер
поліцейських, і відеозаписи з камер спостереження,
і навіть відеозаписи з відеореєстраторів
автомобілів самих правопорушників, долучені до
протоколу про адміністративне правопорушення.
При цьому, якщо відео зі своїх камер поліцейські
можуть долучити, додавши відповідний рапорт,
відео з камер спостереження – з дозволу
особи, в розпорядження якої такі відеозаписи
перебувають, так це стосується і відеофайлів з
камер відеореєстраторів (поліцейські без згоди
особи-власника інформації не мають права
вилучати ці відеозаписи та використовувати їх як
докази).
Як доводити факт сп’яніння, детально
виписано в «Інструкції про порядок
виявлення у водіїв транспортних засобів
ознак алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції».
Хотілось би зупинитись на деяких моментах.
За наявності ознак алкогольного сп’яніння
огляд на стан сп’яніння може бути проведений
поліцейським на місці зупинки транспортного
засобу з використанням спеціальних технічних
засобів, і алгоритм проведення перевірки такий:
Якщо огляд проводиться поліцейськими:
перед проведенням огляду на стан сп’яніння
поліцейський інформує особу, яка підлягає
огляду, про порядок застосування спеціального
технічного засобу;
на вимогу особи надає їй сертифікат
відповідності та свідоцтво про повірку робочого
засобу вимірювальної техніки (тобто показує
особі сертифікат та свідоцтво про повірку);
залучає двох свідків, які не можуть
бути поліцейськими або особами, щодо
неупередженості яких є сумніви (про це чітко
прописано в Інструкції щодо неможливості
поліцейським бути свідками огляду);
видає особі, яка підлягає огляду, направлення
на огляд водія транспортного засобу з метою

виявлення стану алкогольного, наркотичного
чи іншого сп’яніння, в якому зазначає підстави
такого огляду, якими, в свою чергу, є одна
чи кілька ознак сп’яніння, визначених у
п. 3 вищевказаної Інструкції (запах алкоголю
з порожнини рота; порушення координації
рухів; порушення мови; виражене тремтіння
пальців рук, різка зміна забарвлення шкірного
покриву обличчя; поведінка, що не відповідає
обстановці);
за допомогою спеціального приладу
проводиться огляд і в акті огляду фіксуються
його результати. Акт огляду складається у
двох примірниках, один з яких вручається
водію, а другий залишається у поліцейського та
долучається до протоколу про адміністративне
правопорушення у разі встановлення стану
сп’яніння;
якщо встановлений факт сп’яніння,
результати огляду, проведеного поліцейським,
зазначаються у протоколі про адміністративне
правопорушення, до якого долучається акт
огляду (тобто до проведення огляду і складення
відповідного направлення та акту огляду
відсутні підстави складати протокол про
адміністративне правопорушення за ст. 130
КУпАП);
якщо технічними характеристиками
спеціального технічного засобу передбачається
роздрукування на папері його показників, ці
результати долучаються до протоколу про
адміністративне правопорушення.
Якщо огляд проводиться лікарем:
У разі відмови водія транспортного засобу від
проходження огляду на стан сп’яніння на місці
зупинки транспортного засобу або його незгоди з
результатами огляду, проведеного поліцейським,
такий огляд проводиться в найближчому закладі
охорони здоров’я, якому надано право на його
проведення відповідно до ст. 266 КУпАП.
Огляд осіб на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння здійснюється
в закладах охорони здоров’я не пізніше двох
годин з моменту встановлення підстав для його
здійснення;
огляд у закладі охорони здоров’я та
складення висновку за результатами огляду
проводиться в присутності поліцейського.
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Тобто якщо особа не згодна з результатами
огляду, проведеного на місці правопорушення,
вона мусить заявити про це поліцейському
і вимагати проведення огляду в медичному
закладі охорони здоров’я.
На практиці буває так, що при проведенні
огляду ні від кого ніяких зауважень не надходить,
правопорушник погоджується з результатами
огляду, проведеного поліцейськими, але
через певний час самостійно проходить
огляд на стан сп’яніння в медичній установі
та представляє суду акт огляду, в якому
лікар підставою проведення огляду зазначає
«особисте звернення», і при цьому результати
огляду чомусь бувають прямо протилежні
результату огляду, проведеного поліцейськими,
і вимагають закрити провадження у справі про
адміністративне правопорушення за ст. 130
КУпАП.
Відповідь на ці випадки надає ч. 5 ст. 266
КУпАП, яка чітко говорить, що огляд особи
на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або щодо перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, проведений з порушенням
вимог цієї статті, вважається недійсним. Тобто
суди не мають підстав брати до уваги акт огляду
на стан сп’яніння, проведений з порушеннями
вимог ст. 266 КУпАП, та вважати особу такою,
що не перебувала в стані сп’яніння, незважаючи
на позитивний висновок огляду, проведеного
поліцейськими, та закривати провадження у
справі про адміністративне правопорушення
за ст. 130 КУпАП за відсутності складу
адміністративного правопорушення.
Хотілось би звернути увагу на прилади
Drager Alcotest 6810 та спростувати міфи, які
використовуються для визнання показань
цих приборів неналежними доказами у
справах про притягнення до адміністративної
відповідальності.
По-перше, твердження про те, що цей
прилад не дозволений для застосування,
спростовується Переліком технічних
засобів, що використовуються в підрозділах
Державтоінспекції МВС для виявлення та
фіксування порушень правил дорожнього
руху», затвердженим наказом МВС №33 від
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01.03.2010, який є чинним. Згідно з ним,
приладом для проведення огляду водіїв
транспортних засобів з метою виявлення
стану алкогольного сп'яніння, окрім інших, є
газоаналізатор Drager Alcotest 6810. Вказаний
прилад зареєстрований в Україні відповідно
до Порядку державної реєстрації медичної
техніки та виробів медичного призначення, що
затверджений постановою КМУ від 09.11.2004
№1497 (свідоцтво про державну реєстрацію
№7261/2007 від 10.02.2010, строк дії до
10.02.2015).
Як роз’яснює ДП «Український медичний
центр сертифікації», включення «Драгер
«Алкотест 6810» у реєстр медичної техніки
та виробів медичного призначення означало
можливість його ввезення на митну територію
України та введення у експлуатацію (початок
використання), закінчення ж строку дії
свідоцтва означало припинення можливості
їх ввезення та введенню в експлуатацію, але
не впливало на вироби, які вже були введені
у експлуатацію. Таким чином, використання
газоаналізаторів Drager Alcotest 6810, які були
завезені та реалізовані на території України
та введені в експлуатацію протягом строку
дії свідоцтва та знаходження цих приладів у
реєстрі медичної техніки та виробів медичного
призначення у період з 10.02.2010 по 10.02.2015,
є законним.
По-друге, твердження про те, що повірка
приладу (калібрування) має проводитися кожні
шість місяців, хоч це і встановлено Інструкцією
по використанню приладу Drager Alcotest
6810, спростовується Законом України «Про
метрологію та метрологічну діяльність» №1324VII від 05.06.2014, за яким міжповірочний
інтервал для категорії законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки
«Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та
повітрі, що видихується» встановлено наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України №1747 від 13.10.2016 і становить
1 рік. Як можна застосовувати при винесенні
постанови у справі про адміністративне
правопорушення за ст. 130 КУпАП Інструкцію
при наявності відповідного Закону, незрозуміло.
Так при бажанні можна виправдати все, що
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завгодно, але чи є це вірним? На мій особистий
погляд, ні.
По-третє, твердження про те, що прилад
неточний, у його показниках є значна похибка,
спростовується Інструкцією з експлуатації
приладу Drager Alcotest 6810, де передбачений
діапазон температур при його використанні
від –5°С до +50°С. Тобто некоректна робота
драгера можлива при здійснення перевірки на
стан алкогольного сп’яніння взимку, особливо
при температурі повітря нижче –5°С, коли
показники прибору можуть бути хибні. У
інших випадках прилад працює точно і показує
правильні дані.
Хотілось би зосередити увагу на тому, що
зазвичай усі ці три твердження з’являються під
час розгляду справи в суді. На місці складення
протоколу ніхто чи майже ніхто не звертає на
це уваги, не пише зауваження до протоколу. Та
й як звертати уваги чи писати зауваження до
протоколу, який складається поліцейськими,
коли «несертифікований», «неправильний»,
«неточний» прилад показує, наприклад,
2,5, а інколи й більше проміле алкоголю у
видихуваному повітрі?
На мій погляд, потрібні дуже вагомі
аргументи для того, щоб не брати до уваги
показники приладу Drager Alcotest 6810, якими
може бути, наприклад, акт освідчення на стан
сп’яніння у спеціалізованій медичній установі,
куди особа направляється відповідно до вимог
ст. 266 КУпАП.
Щодо
складу
адміністративного
правопорушення у вигляді відмові особи, яка
керує транспортним засобом, від проходження
відповідно до встановленого порядку огляду
на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння або щодо вживання лікарських
препаратів, що знижують увагу та швидкість
реакції. В цьому випадку особа може бути
кристально тверезою або взагалі ніколи не
вживати алкоголь, але законодавець передбачив
адміністративну відповідальність саме за
відмову пройти у встановленому порядку огляд
на стан сп’яніння.
Доказами
відмови
можуть
бути
показання самої особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, чи свідків,

якими можуть бути як цивільні особи, так
і поліцейські, документи (наприклад, акт
обстеження на стан сп’яніння в медичній
установі, де лікар вказує, що особа відмовилась
від проходження медичного огляду на стан
сп’яніння), або відеозапис того, як поліцейські
пропонують правопорушнику пройти огляд,
письмові пояснення свідків про те, що
правопорушник відмовився від проходження
огляду на стан сп’яніння.
При розгляді цієї категорії справ не має
ніякого доказового значення акт медичного
обстеження, проведений за зверненням
правопорушника до медичної установи, згідно
якого ця особа не перебувала в стані сп’яніння,
оскільки в даному випадку відповідальність
настає не за керування в нетверезому стані, а
саме за відмову від проходження відповідного
огляду.
У випадку, коли водій відмовився
пройти огляд на стан сп’яніння на місці
зупинки транспортного засобу або не
згоден з результатами огляду, проведеного
поліцейським, а поліцейські відмовляються
направити водія в найближчий заклад охорони
здоров’я, про це потрібно зазначати в протоколі,
в поясненнях до протоколу, звертати на це
увагу свідків і у випадку підтвердження того,
що поліцейські відмовились направити водія
до закладу охорони здоров’я, буде відсутній
склад адміністративного правопорушення у
вигляді відмови від проходження огляду на
стан сп’яніння.
Тепер щодо ч. 1 ст. 247 КУпАП, згідно якої
провадження у справі про адміністративне
правопорушення не може бути розпочато, а
розпочате підлягає закриттю за відсутністю події
і складу адміністративного правопорушення
та закінчення на момент розгляду справи про
адміністративне правопорушення строків,
передбачених ст. 38 КУпАП.
Відразу хотілось би звернути особливу
увагу на вимоги ст. 38 КУпАП. Зрозуміло, що
стягнення може бути накладене не пізніше, як
через три місяці з дня вчинення правопорушення.
Однак незрозуміло, чому апеляційні суди
скасовують постанови судів першої інстанції,
якими накладені адміністративні стягнення
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у межах тримісячного строку, а на час
розгляду в апеляційному суді тримісячний
строк закінчується, і за закінченням строку
накладення адміністративного стягнення
постанови судів першої інстанції скасовуються
і провадження у справах закривається за ст. 38
КУпАП.
Розглядаючи відповідно до ст. 293
КУпАП скаргу на постанову у справі про
адміністративне правопорушення, апеляційний
суд повинен перевірити, в тому числі, чи не
сплив строк давності для притягнення до
адміністративної відповідальності (на момент
розгляду справи у суді першої інстанції,
оскільки відповідно до ч. 1 ст. 293 КУпАП,
апеляційний суд тільки перевіряє законність і
обґрунтованість винесеної постанови), однак
якщо він не сплив на час розгляду справи судом
першої інстанції, чи має право апеляційний суд
скасовувати постанову суду першої інстанції,
яка винесена цілком законно у встановлені
строки? На мій погляд, ні, але реєстр судових
рішень свідчить про те, що це явище масове.
Відсутність події адміністративного
правопорушення означає, що діяльність (дія
чи бездіяльність) особи не може розцінюватися
як правопорушення, тобто відсутній сам
факт правопорушення. У свою чергу, склад
адміністративного правопорушення – наявність
об'єктивних та суб'єктивних ознак, за наявності
яких діяння вважається адміністративним
правопорушенням. Відсутність хоча б однієї з
ознак означає відсутність складу в цілому.
Адміністративній
відповідально сті
підлягають особи, які досягли на момент
вчинення адміністративного правопорушення
16-річного віку. Якщо особа, яка не досягла
16-річного віку, в стані сп’яніння керувала
транспортним засобом, відсутній суб’єкт
адміністративного правопорушення. Вчинення
правопорушення особою, яка була в стані
неосудності, виключає суб'єктивну сторону
правопорушення, і справа підлягає закриттю
за відсутності складу адміністративного
правопорушення.
Об’єктом вказаного правопорушення є
суспільні відносини у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху. Дорожній рух – це
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процес руху по дорогах транспортних засобів
та учасників дорожнього руху, сукупність
суспільних відносин, що виникають у процесі
переміщення людей і вантажів за допомогою
транспортних засобів або без таких у межах
дороги. Тому керування транспортним засобом
у стані алкогольного сп’яніння не на дорогах, а,
наприклад, по території заводу чи у приміщенні
складу не посягає на суспільні відносини
у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, тож у такому випадку відсутній об’єкт
правопорушення, передбаченого ст. 130
КУпАП.
Суб’єктивна сторона адміністративного
проступку полягає у ставленні суб’єкта до
вчиненого антигромадського діяння. Основною
ознакою є вина. Вина охоплює дві можливі
форми стану психіки: умисел (прямий і
непрямий) і необережність (самовпевненість
і недбалість). Тобто для притягнення особи
до адміністративної відповідальності за
ст. 130 КУпАП не має значення, чи умисне
вона вживала алкоголь та навмисно керувала
транспортним засобом у стані сп’яніння,
чи сталося так, що особа необережно не
врахувала особливості свого організму та була
зупинена з остаточними ознаками алкогольного
сп’яніння, які все ж склали більше 0,2 проміле
у видихуваному повітрі.
Часто суди закривають провадження
за відсутністю складу адміністративного
правопорушення, однак не вказують, яка саме
складова відсутня, а зосереджують увагу
на тому, що зміст протоколу не відповідає
вимогам ст. 256 КУпАП, наприклад, у ньому
не вказано посаду, прізвище, ім’я, по-батькові
особи, яка склала протокол, і з формулюванням
«за відсутністю складу адміністративного
правопорушення» закривають провадження у
справі про адміністративне правопорушення
за п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП. Хотілось би
зауважити, що це не є вірним. Протокол
про адміністративне правопорушення сам
по собі, відповідно до ч. 1 ст. 251 КУпАП,
є доказом у справі про адміністративне
правопорушення, і суд, відповідно до вимог
ст. 252 КУпАП, мусить оцінити всі докази,
всебічно, повно і об’єктивно дослідити всі
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обставини справи в їх сукупності, керуючись
законом і правосвідомістю. Наприклад, якщо
поліцейські в протоколі, можливо, і наробили
помилок, але факт керування транспортним
засобом у стані сп’яніння знаходить своє
підтвердження в судовому засіданні, потрібно
приймати відповідне рішення та накладати
адміністративне стягнення за відповідною
частиною ст. 130 КУпАП.
При цьому хотілось би зазначити, що
відсутність складу адміністративного
правопорушення – це все ж відсутність однієї з
його складових, а не помилки та неточності при
складенні протоколу.
Згідно ч. 1 ст. 287 КУпАП, постанову по
справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржено прокурором, особою,
щодо якої її винесено, а також потерпілим.
Прокурор позбавлений права оскаржувати будь
які постанови у справах про адміністративні
правопорушення. Право оскарження
залишається за особою, щодо якої винесено
постанову, а також за потерпілим. Якщо у
справі відсутній потерпілий, а у випадку
чистої ст. 130 КУпАП його і не може бути
(хіба що разом скоєне правопорушення за
ст. 124 КУпАП), оскаржити постанову про
накладення адміністративного стягнення за ст.
130 КУпАП може тільки особа, притягнута до
адміністративної відповідальності.
Тобто по суті, контроль виконавчої влади
за ситуацією навколо притягнення осіб до
адміністративної відповідальності за керування
транспортними засобами в нетверезому
стані закінчується складанням протоколу
про адміністративне правопорушення. Чому
б не запровадити норму, подібну до норми,
закріпленої у Митному кодексі України, де у
ч. 5 ст. 529 визначено, що постанова суду у
справі про порушення митних правил може
бути оскаржена також представником такої
особи або органом доходів і зборів, який
здійснював провадження у цій справі? Можна
було б закріпити подібну норму в КУпАП
та дати змогу оскаржувати постанови у
справах про адміністративні правопорушення
представникам Національної поліції, що
здійснювали провадження у цій справі, та

дозволити брати участь у розгляді апеляційних
скарг осіб, щодо яких винесені постанови. Це
дисциплінувало б і працівників поліції, вони
б зрозуміли вимоги судів при розгляді такої
категорії справ та допускали б менше помилок.
Щодо застосування ст. 22 КУпАП, згідно якої
при малозначності вчиненого адміністративного
правопорушення суд може звільнити порушника
від адміністративної відповідальності і
обмежитись усним зауваженням. Не розумію,
про яку малозначність може йти мова, коли,
наприклад, у видихуваному особою повітрі
міститься 0,21 проміле алкоголю. Тобто
законом визначено чітку мінімальну межу
вмісту алкоголю у видихуваному повітрі, тому
таке правопорушення не може розцінюватися
як малозначне. Якщо менше 0,2 проміле – будь
ласка, склад правопорушення за ст. 130 КУпАП
відсутній, ось вам і малозначність, 0,2 і більше
– будьте люб’язні, відповідайте за законом.
Щодо повторного керування транспортним
засобом у стані алкогольного сп’яніння про
малозначність взагалі мова не може вестися.
Грубішого порушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, ніж ст. 130 КУпАП,
немає, і для застосування ст. 22 КУпАП у
даному випадку необхідні дійсно дуже вагомі
причини.
Підводячи підсумок, треба зазначити,
що КУпАП в цілому, в тому числі у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху вимагає
негайних змін, уточнень, виправлень. Слід
запровадити норму, яка дозволила б у разі
затягування розгляду справи зупиняти строк її
розгляду і строк накладення адміністративного
стягнення. Треба привести диспозицію ст. 130
КУпАП до сучасних вимог, встановлювати
різні санкції за скоєння правопорушення,
передбаченого ст. 130 КУпАП, від мінімального
покарання до максимально суворого.
Важливо також передбачити можливість
оскарження постанов судів у справах
про адміністративні правопорушення
поліцейськими, які здійснювали провадження
у цих справах. Запровадити інститут
касаційного оскарження постанов у справах
про адміністративні правопорушення з метою
встановлення єдиної практики розгляду
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На зміни у системах освіти, окрім глобальних
такої категорії справ (https://sud.ua/ru/news/
blog/137804-problemi-prityagnennya-do- та регіональних тенденцій, пріоритетний
vidpovidalnosti-za-statteyu-130-kupap). – 2019. вплив здійснюють стратегії розвитку
держав. Якщо країна обрала демократичну
– 19.03).
модель майбутнього, у співтоваристві
європейських демократій, а влада дійсно
***
націлена на досягнення цієї моделі, то одним
Блог на сайті «Lb.ua»
Про автора: Светлана Топалова, политолог, із її першочергових завдань стає підготовка
кандидат политических наук, эксперт теперішніх і майбутніх поколінь до життя
Аналитического центра «Обсерватория і ефективного виконання соціальних ролей
у такому суспільстві. Тобто, йдеться про
демократии»
складові та рівень соціальної і громадянської
Впровадження шкільної громадянської компетентності. Оскільки випускник школи із
освіти: млявий процес і мінімальний досягненням повноліття отримує можливість
для реалізації громадянських прав, він має бути
результат
Шкільна освіта у розвинутих країнах готовим робити це компетентно. Тож школа, як
переживає етап суттєвих трансформацій. первинний і базовий інститут громадянської
Ключовими орієнтирами для визначення соціалізації, має забезпечити умови для
необхідних змін виступають потреби сталого формування теоретичних і практичних
розвитку суспільства, у широкому розумінні, складових соціальної і громадянської
а також прогнози фахівців щодо майбутніх компетентності на рівні, достатньому для
потреб ринку праці у зв’язку із швидким ефективного використання своїх прав і
витісненням людини роботами із сфери усвідомленого виконання обов’язків, для
раціональної громадянської участі. Вищий,
виробництва і послуг.
Потреби сталого розвитку зумовлюють елітарний рівень передбачає здатність до
необхідність створення адаптивної системи, за створення, організації діяльності і відтворення
розвиток і вдосконалення якої відповідальність демократичних інститутів у різних сферах
переходить від держави до всього суспільства. життя суспільства. Відповідно, формування
Відповідно, у такій системі увага фокусується на елітарних якостей – місія університетів.
якості управлінських процесів в усіх галузях, що Така логіка працює у розвинутих і нових
здійснюються за широкої участі громадськості. європейських демократіях.
Два Майдани, які у політологічній термінології
Стрімкий технічний прогрес зумовлює
необхідність підготовки сьогоднішніх школярів можна назвати народними рухами за демократію,
до тих професій і видів діяльності, які не будуть не призвели до усвідомлення владою, що
витіснені машинами, як мінімум, у близькому отримала статуси на їх хвилі, необхідності
майбутньому. Вочевидь, управлінська праця, швидкої трансформації всієї системи освіти у
громадянська участь і реалізація громадянських напрямку підготовки компетентних громадян для
прав належать саме до таких. Прояви кризи розбудови демократії в Україні. Хоча в умовах
сучасної демократії, притаманної і розвинутим відкладеної війни за незалежність формування
демократіям, і країнам, що долають перші політичної нації на основі цінностей і принципів
відрізки на цьому шляху, також посилюють демократії – питання національної безпеки,
увагу до підготовки громадянина, здатного до відповідний напрямок освітньої реформи на
ефективної участі у демократичних процесах. рівні школи просувається вкрай повільно,
Тож шкільна освіта у розвинутих країнах на усіх безсистемно, неефективно.
Нормативна база шкільної громадянської
континентах переорієнтовується на формування
компетентностей учнів, необхідних для освіти: ознаки безсистемності
Першою необхідною передумовою
створення і відтворення адаптивної і здатної до
для запровадження системної і наскрізної
самовдосконалення соціальної системи.
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громадянської освіти є наявність нормативноправової бази, в рамках якої чітко визначаються
стратегічна мета і завдання, складові та етапи
формування громадянських компетенцій,
результати кожного етапу. Системність
передбачає наявність низки складових
та зв’язківміж ними, а наскрізність –
присутністьцих складових на усіх етапах
процесу. Стосовно шкільної громадянської
освіти це означає, що у випускників мають бути
сформовані базові громадянські компетенції,
необхідні для ефективної реалізації
громадянських прав, а процес їх формування
відбувається з першого до випускного класу
включно. Тобто, по-перше, визначається
низка навчальних дисциплін, в рамках яких
відбувається поетапне накопичення знань,
по-друге, відпрацьовуються механізми участі
у самоврядуванні – від дорадчої демократії у
молодшій школі до демократії участі у старшій.
Звісно, актуальним, а в нашому випадку
першочерговим завданням є підготовка вчителя,
здатного змінювати школу зсередини. У пошуку
цих складових проаналізуємо зміст основних
документів, що складають чинну нормативну
базу шкільної громадянської освіти.
1. «Стратегія національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 –
2020 роки» стала першим нормативним
документом у галузі виховання, прийнятим
«новою» владою після Революції Гідності.
З огляду на дві суттєві обставини –
актуалізацію євроінтеграційних прагнень та
піднесення національно-патріотичної ідеї, цей
документ мав би поєднувати громадянське
і національно-патріотичне виховання за
пріоритетності першого. Це відповідало б як
сучасній європейській стратегії і практикам
громадянської освіти та виховання, де
патріотичне виховання є одним із напрямків
громадянського, так і потребам становлення
української політичної нації. Адже коли мова
йде про політичну націю, то базовими для її
формування виступають політичні, у нашому
випадку – демократичні цінності. Відповідно,
ідеї етнічної пріоритетності трансформуються
в ідеї етнічної толерантності і об’єднання на
підґрунті суспільно значимих принципів. Та

й справжнім патріотом може стати свідомий
громадянин, а не підданий.
Однак у Стратегії не враховані ані
європейський досвід, ані логіка виховання
громадянина-патріота, ані потреби становлення
політичної нації. Громадянське виховання
згадується епізодично, громадянські якості
і самі демократичні цінності та принципи
підпорядковуються етнічним. Зміст документа
свідчить не лише про підпорядкування
громадянського виховання національнопатріотичному, а про фактичне відмежування
виховання патріота від виховання громадянина.
Тож практична реалізація Стратегії на рівні
школи вже стала калькою з радянського
військово-патріотичного виховання.
2. «Концепція Нової української школи»
(НУШ) передбачає компетентнісний підхід до
освіти. Перелік компетентностей складений
з урахуванням Рекомендації Європейського
Парламенту та Ради Європи «Про основні
компетенції для навчання протягом усього
життя» від 18.12.2006 р. Громадянські та
соціальні компетентності визначаються як такі,
що пов’язані з ідеями демократії, справедливості,
рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя, з усвідомленням рівних прав
і можливостей. Згідно компетентнісного
підходу, громадянська освіта та виховання
мають бути нерозривними ланками єдиного
процесу громадянської соціалізації. Однак
впровадження Концепції, вірогідно, відчують
сьогоднішні першокласники. Для учнів, що
стануть випускниками у найближчі 10 років,
Концепція мало що змінює у плані забезпечення
системної громадянської освіти.
3. Одним із ключових документів,
що закладають підґрунтя для системної
громадянської освіти мала б стати «Національна
стратегія сприяння розвитку громадянського
суспільства на 2016 – 2020 роки». Адже розвиток
громадянського суспільства неможливий без
підвищення, а в нашому випадку – без набуття
громадянської компетентності. Тож у частині
«Основні проблеми розвитку громадянського
суспільства в Україні» якщо не першою,
то однією із перших мала б бути визначена
і відповідна проблема – вкрай низький
59

Щоденник блогера

рівень громадянської освіти на рівні усього
суспільства. А далі мали б бути визначені
стратегічні напрямки і завдання з підвищення
рівня громадянської компетентності для різних
категорій. Звісно, ключова роль має належати
системі формальної громадянської освіти.
Однак про фактичну відсутність громадянської
освіти не згадується в переліку проблем.
При цьому, завданнями опосередковано
передбачаються деякі заходи щодо покращення
громадянської освіти, зокрема, стосовно захисту
прав та вираження інтересів громадян через
демократію участі. На Міністерство освіти і
науки України покладається відповідальність
за узагальнення досвіду та розробку концепції
і програми громадянської освіти.
4. Важливим кроком у правовому забезпеченні
громадянської освіти стало прийняття нового
Закону України «Про освіту». Головним його
позитивом стало те, що створення умов для
здобуття громадянської освіти і формування
соціальної і громадянської компетентності
визначається як обов’язок держави. Однак
поряд із необхідними новаціями закон містить
низку недосконалостей.
5. «Концепція розвитку громадянської освіти
в Україні» пройшла достатньо тривалий шлях
розробки і обговорення. Однак остаточний
варіант, схвалений у жовтні 2018 року так
і не забезпечує системності громадянської
освіти та її відповідності змісту і складовим
соціальної і громадянської компетентності,
визначених у Рекомендації Європейського
Парламенту та Ради Європи «Про основні
компетенції для навчання протягом усього
життя». Перший і один із ключових недоліків
– підпорядкування громадянської освіти і
виховання національно-патріотичному. У
Вступі зазначається: «Громадянська освіта
в цій Концепції розуміється як навчання та
громадянське виховання на основі національних
та загальнолюдських цінностей». У підрозділі
«Ціннісні орієнтири громадянської освіти»
вказуються лише Закон України «Про освіту»
та «Стратегія національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 –
2020 роки». Згадування Закону, вочевидь,
доцільне з огляду на зобов’язання держави
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забезпечувати умови для розвитку
громадянської освіти та визначені у ньому деякі
базові цінності. Однак посилання на Стратегію,
як на єдиний нормативно-правовий документ,
що фактично є основою Концепції, продовжує
лінію підпорядкування громадянської освіти
національно-патріотичному вихованню.
Подальше вивчення змісту Концепції вказує
на його пряму суперечність основним
європейським нормативно-правовим актам, що
визначають мету, завдання і зміст громадянської
освіти. Адже європейська громадянська освіта
орієнтується на засвоєння учнями таких знань
і вироблення таких навичок, які допоможуть їм
захищати свої демократичні права і виконувати
обов’язки, захищаючи тим самим демократію і
верховенство права, відігравати активну роль у
суспільстві, цінувати різноманітність. По суті,
затверджена Концепція ставить громадянську
освіту в рамки патріотичного виховання.
6. У 2017 році була розроблена і затверджена
«Навчальна програма з громадянської
освіти (інтегрований курс) для 10 класів
загальноосвітніх шкіл». Логіка процесу
впровадження освітніх новацій підказує, що
спочатку мали б бути розроблені відповідні
Концепція і Стратегія, а Програма вже б
давала можливість реалізувати певні складові
шкільної громадянської освіти, вбудовані в
систему. Однак Програма була затверджена
ще до винесення Концепції на громадське
обговорення. Тож вітчизняна нормативна
база, на яку спирається навчальна програма, є
більш формальною, ніж реальною. У Програмі
дається перелік міжнародних нормативноправових актів, покладених в основу курсу,
вказується, що він передбачає консенсус
між національним і загальноєвропейським
змістом громадянської освіти. Однак аналіз її
змісту вказує на ігнорування деяких базових
складових європейської громадянської освіти
і соціальної та громадянської компетентності,
тож і консенсус швидше виглядає як урізання
основи.
Чимало запитань викликає і структура
цієї програми та послідовність викладення
навчальних тем. Вочевидь, курс громадянської
освіти варто починати з пояснення того, що таке
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громадянська освіта і для чого вона потрібна
людині у повсякденному житті, а потім
розкривати сутність інституту громадянства та
його значення у демократичних суспільствах.
Розробники навчальної програми починають з
ідентичності. Оскільки громадянство – інститут
демократії, хоча за недемократичних режимів
громадянами називають підданих, то логічно,
мабуть, переходити до вивчення демократії та
ролі громадянина в демократичній системі.
Загальний висновок на підставі аналізу змісту
Програми такий: вона потребує значного
фахового доопрацювання.
7. У липні 2018 року була затверджена
«Концепція розвитку педагогічної освіти».
У контексті шкільної реформи, в цілому, і
впровадження громадянської освіти, зокрема,
цей документ нас цікавить у двох аспектах.
По-перше, сьогодні відсутнє кадрове
забезпечення для фахового викладання
громадянської освіти в школі. Раніше
правознавство, а зараз громадянську освіту
викладають, здебільшого, історики, для яких
навіть не були проведені необхідні курси
підвищення кваліфікації.Тож у Концепції,
ймовірно, мала б бути відображена ця
проблема і визначені шляхи її вирішення.
По-друге, школа стане дійсно новою тоді,
коли до неї прийде новий вчитель. Для того,
щоб вона із інституту відтворення підданства
трансформувалась в інститут громадянського
суспільства, необхідно, щоб соціальна і
громадянська компетентність вчителя була
на найвищому рівні. Тож у освітні програми
для усіх вчителів мають бути включені курси
з громадянознавства, прав людини і дитини,
шкільного самоврядування та інші.
Вже перші сторінки документа свідчать,
що вищезгадані проблеми не потрапили в
поле зору розробників Концепції. У частині
«Глобальний освітній контекст» згадується
про прогрес технологій, про нові пріоритети
у вимогах до компетентностей працівників
та ін., але немає жодного слова про роль
громадянських знань у сучасному світі. У
характеристиках особливостей педагогічної
професії увага акцентується на важливості
психолого-педагогічної та практичної

підготовки, підготовки педагогів до роботи з
особами з особливими потребами, що, звісно,
необхідне, однак знову жодної згадки про
громадянську складову педагогічної освіти. Ані
серед перешкод на шляху до створення якісної
системи підготовки та професійного розвитку
педагогів, ані серед складових проблеми, що
потребує розв’язання, про недостатній рівень
соціальної і громадянської компетентності
вчителів та необхідність його підвищення також
не йдеться. Відсутність проблеми, точніше, її
усвідомлення, не стимулює до пошуку шляхів
і способів її вирішення. Тож громадянська
освіта і компетентність вчителя залишається
поза межами «Концепції розвитку педагогічної
освіти», яка мала б стати важливою складовою
нормативної бази шкільної громадянської
освіти.
8. Роль базового документа для системної
громадянської освіти і визначення тих її
складових, які реалізуються на кожному
освітньому рівні, звісно, відводиться Стратегії
розвитку громадянської освіти. Однак
перспективи появи навіть проекту «Стратегії
розвитку громадянської освіти на період до
2022 року та плану заходів щодо її реалізації»
поки залишаються невизначеними. Згідно
Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. № 710-р Проект має бути
представлений у шестимісячний строк, тобто,
на початку травня 2019 року. Однак згідно
Наказу Міністерства освіти і науки України
№ 430 від 25 квітня 2018 року він мав бути
представленим ще до 31 травня 2018 року і
пройти громадське обговорення до 20 червня
2018 року.
Міністерство освіти і науки визначило
10 основних пріоритетів на 2019 рік. Хоча
цей перелік не можна віднести до складових
нормативно-правової бази освітньої реформи
чи впровадження громадянської освіти, зміст
деяких пунктів чітко вказує на недостатнє
усвідомлення ролі і значення громадянської
освіти, зокрема і для вирішення конкретних
проблем, визначених у ньому. Наприклад,
у пункті другому «Гідність кожної дитини:
доступна вбиральня, антибулінг та інклюзія»
зазначається: «Якісне навчання неможливе
61

Щоденник блогера

без захисту гідності кожного учасника
освітнього процесу». Звісно, не може бути
жодних заперечень. Далі: «Водночас якщо
дорослі можуть себе убезпечити, діти
залишаються вразливими. Саме тому, у
2019-му МОН працюватиме над розвитком
антибулінгових програм, вдосконаленням
функціонування сфери інклюзивної освіти та
планує переобладнати усі туалети на вулицях –
зробити їх теплими та більш приватними». Тут
дещо дивно виглядають не лише поставлені в
один змістовий ряд антибулінгові програми,
інклюзивна освіта і теплі туалети, але й
відсутність згадки про посилення роботи
по вихованню школярів на тих принципах
і цінностях, засвоєння яких забезпечує
усвідомлення честі і гідності кожної людини.
Адже саме це є необхідним підґрунтям і для
успішної реалізації антибулінгових програм, і
для ефективної інклюзивної освіти.
Одним із пріоритетів визначається початок
роботи освітнього омбудсмена. Для допомоги
освітньому омбудсмену працюватиме спеціальна
служба, що складатиметься з 15 осіб. Зважаючи
на значну кількість порушень, громадські
активісти неодноразово обґрунтовували
необхідність створення регіональних
представництв освітнього омбудсмена. Однак
відповідна норма залишена незмінною. Тож є
значна вірогідність того, що інститут освітнього
омбудсмена, як первинна інстанція захисту прав
учасників освітнього процесу, не забезпечить
очікуваних позитивних результатів.
Висновки
Впровадження системної і наскрізної
громадянської освіти стало першочерговим
завданням для вирішення ключових проблем
сучасного етапу становлення української
державності – формування політичної нації
і громадянської ідентичності, зміцнення
громадянського суспільства та реалізації
євроінтеграційної стратегії. Проте процес
підготовки нормативно-правової бази та
здійснення реальних кроків у напрямку
забезпечення умов для здобуття громадянських
знань і вироблення практичних навичок
у здобувачів освіти вкрай повільний і
малоефективний.
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Головний
чинник
неефективності
громадянської освіти – недосконала
нормативно-правова база, яка не забезпечує
ані відповідності європейським стандартам
і досвіду, ані системності, ані підґрунтя для
формування головних складових соціальної і
громадянської компетентності.
Аналіз змісту основних нормативноправових актів дає можливість визначити низку
позитивних зрушень і виявити головні вади
нормативно-правової бази громадянської освіти:
• Найбільш вагоме підґрунтя для
запровадження у майбутньому системної
шкільної громадянської освіти закладають:
«Концепція Нової української школи», згідно
якої система освіти має забезпечувати наскрізне
формування соціальної та громадянської
компетентності; Закон України «Про освіту»,
згідно якого поняття громадянської освіти вже
має чітке нормативне визначення, забезпечення
умов для громадянської освіти стає обов’язком
держави. Проте очевидні і деякі «слабкі ланки»,
зокрема фрагментарність у впровадженні
громадянської освіти для учнів, що зараз
навчаються у 2 – 11 класах.
• «Стратегія національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»
та «Національна стратегія сприяння розвитку
громадянського суспільствана 2016 – 2020 роки»
формально можуть розглядатися як складові
нормативно-правової бази громадянської освіти.
Однак їх реальне значення для забезпечення
системності громадянської освіти не варто
перебільшувати. Згідно першої, громадянська
освіта
фактично
підпорядковується
національно-патріотичному вихованню. Зміст
другої не вказує на усвідомлення ключової ролі
громадянської освіти і перетворення підданого
на громадянина у процесі становлення і
зміцнення громадянського суспільства.
• Затверджена Концепція розвитку
громадянської освіти в Україні зберегла усі
вади проекту, головними з яких є: домінування
національно-патріотичного над громадянським;
ігнорування змісту базових документів і
рекомендацій ЄС, що стосуються формування
демократичної громадянськості; відсутність
намірів щодо впровадження громадянської
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освіти у загальну систему освіти, на усіх рівнях
– від початкової до вищої із затвердженням
відповідних освітніх стандартів. Тож ця
Концепція не може братися у незмінному
вигляді за основу для розробки Стратегії.
• Навчальна програма з громадянської
освіти для 10-х класів забезпечує навіть не
фрагментарне, а лише точкове засвоєння
деяких громадянських знань, обсяг яких
вельми недостатній для формування соціальної
і громадянської компетентності згідно
Рекомендації Європейського Парламенту та
Ради Європи «Про основні компетенції для
навчання протягом усього життя».
• Концепція розвитку педагогічної освіти
фактично консервує підготовку вчителя із низьким
рівнем соціальної і громадянської компетентності.
Якщо держава не визначає як складову місії
педагогічних навчальних закладів підготовку
вчителя, здатного впроваджувати демократичні
принципи у життя школи, вочевидь, питання про
доцільність цього будуть вирішувати самі навчальні
заклади, в рамках автономії. Тож і перспективи
становлення школи як інституту громадянського
суспільства виглядають ілюзорними.
Рекомендації
Система освіти в Україні має бути негайно і
суттєво трансформованою. Загальний напрямок
трансформації – гуманізація, що у соціальнополітичному і державотворчому контекстах
знаходить вираження у впровадженні системної
громадянської освіти європейського зразка.
Ключові аргументи пов’язані як із глобальними
загрозами демократії, що виникають, зокрема
і внаслідок послаблення соціальних зв’язків та
соціальної атомізації, так і з потребами становлення
демократії в Україні в умовах відсутності
демократичного досвіду, вкрай низького
рівня політичної обізнаності і громадянської
компетентності суспільства, перманентної
зовнішньої загрози. Першою ланкою системних
змін у визначеному напрямку має стати не лише
Нова українська школа, а й та, випускники якої у
найближчі 10 років отримуватимуть можливість
реалізувати свої громадянські права.
Наявна нормативна база громадянської
освіти потребує суттєвого вдосконалення.
Головні напрямки:

• Приведення у відповідність до
європейської нормативно-правової бази і
рекомендацій європейських інститутів щодо
змісту і складових соціальної і громадянської
компетентності.
• Усунення домінування національнопатріотичного виховання над громадянським.
• Створення нормативно-правових передумов
для системної громадянської освіти на усіх
рівнях освіти із визначенням тих складових
наскрізних соціальних та громадянських
компетентностей, які мають бути сформовані
на кожному рівні – від початкового до вищого.
• Нормативне забезпечення громадянської
освіти для вчителів і викладачів.
• Для забезпечення системності шкільної
громадянської освіти необхідні перегляд і
суттєве доопрацювання навчальних програм
гуманітарних дисциплін для 2-11 класів із
включенням громадянознавчої складової.
Програма, відповідно, і підручники з курсу
«Громадянська освіта» для 10-х класів потребують
ґрунтовного фахового доопрацювання, бажано,
за участю політологів. Головні напрямки –
приведення змісту у відповідність до складових
соціальної і громадянської компетентності
згідно рекомендацій європейських інститутів;
побудова логічної структури курсу; посилення
практичної складової і її орієнтованості на
завдання становлення школи як інституту
громадянського суспільства.
Однією із головних складових системної
шкільної громадянської освіти має стати курс
історії. Тому він потребує найбільш детального
доопрацювання (https://lb.ua/blog/svetlana_
topalova/422053_vprovadzhennya_shkilnoi.html).
– 2019. – 15.03).
***
Блог на сайті «Lb.ua»
Про автора: Павло Калениченко, директор
об'єднання підприємств «Український
музичний альянс»
Комітет з питань науки та освіти проти
авторів і свободи слова
У травні 2018 року Комітет з питань науки і
освіти Верховної Ради вирішив доопрацювати
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Законопроект № 7539 (Проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо врегулювання питань
авторського права і суміжних прав) і створив
для цього робочу групу, в яку увійшло аж
понад 80 чоловік (частково з попередніх
робочих груп). За великим рахунком увійшли
всі, хто хотів: і представники правовласників, і
користувачі, і помічники депутатів, і науковці,
і держслужбовці, а також, як це нерідко
буває у відкритих робочих групах, відверті
пройдисвіти, шахраї, фантазери.
Слід зазначити, що такий відкритий
спосіб створення законопроектів є
абсолютно неефективним. Він створює
ілюзію демократичності, прозорості перед
громадянським суспільством. На ділі у
таких робочих групах збираються люди з
протилежними інтересами («лебідь, рак і
щука»), які починають інтенсивно відстоювати
свої приватні інтереси, а зрештою залишаються
лише ті, у кого елементарно вдосталь вільного
часу (переважно різні пройдисвіти). І от вони
загалом і вигадують правила, які депутати,
не особливо вчитуючись, підтримують і
голосують.
Тож для якісного результату в законотворчості
слід було би вельми скрупульозно підходити до
формування складів робочих груп з розробки
законопроектів. Але це не про Комітет з питань
науки і освіти ВР на чолі з п. Співаковським.
Комітет демонструє псевдодемократичність і
квазівідкритість, а насправді просто байдуже
ставлення до результату своєї роботи.
Зазначена Робоча група збиралась
одинадцять місяців і народила те, що зрештою
депутати зареєстрували у Верховній раді –
Законопроект № 10143.
Втім що ж закладено в законопроекті?
Не зупиняючись на майже сотні помилок
і неузгодженостей, слід наголосити на
головному:
1. Законопроект № 10143 повертає нас
в Радянський Союз. Так, у правовласників
(авторів, виконавців, виробників фонограм)
сьогодні є право на одержання винагороди за
використання своїх творів, виконань, фонограм.
Це право автора – його капітал. Він ним може
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розпорядитись так, як вважає за потрібне:
користуватись ним самостійно, продати його,
здати на деякий час за гроші, наприклад,
для одержання інвестицій в популяризацію
свого твору. Він вільний у своєму виборі.
Така ж ситуація у країнах ЄС, США та інших
цивілізованих країнах. Втім народні депутати
вважають, що так не можна. Слід «подбати»
про автора й не давати йому права самостійно
розпоряджатись своїм капіталом. З точки
зору депутатів автор не взмозі самостійно
приймати рішення щодо своїх грошей. Тож
потрібно зробити його право на одержання
справедливої винагороди невідчужуваним:
нехай ліпше він одержує мало, але в жодному
разі не розпоряджатиметься своїм капіталом
самостійно (ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 39 і ч. 3 ст. 40
Законопроекту). Народним депутатам видніше,
як автору розпорядитись своїм майном. Чим не
радянська система турботи про трудящих?
2. Народні депутати невпинно піклуються про
покращення бізнес-клімату в Україні. Напевно
саме тому пропонується вкрай специфічна
система оплати авторської винагороди за
службові твори (твори, створені працівником
на виконання своїх службових обов’язків).
Припустимо, знайшовся інвестор, який інвестує
кошти у створення в Україні нового бізнесу. В
умовах сучасного інформаційного суспільства
частина найнятих ним співробітників
займатиметься творчою роботою (піарники
писатимуть статті, менеджери створюватимуть
презентації, журналісти створюватимуть
відеоматеріали і т. ін.). Оскільки це входить до
їхніх посадових обов’язків, то, природно, ще до
прийняття на роботу будь-який роботодавець
домовиться з працівником про ринкову
заробітну плату, що, зрозуміло, включатиме
оплату й творчої праці такого працівника.
Здавалось би все справедливо. Проте народні
депутати вважають, що, крім обумовленої
заробітної плати, роботодавець повинен
платити працівнику додаткову «авторську
винагороду» як за перехід майнових прав
на службові твори до роботодавця, так і за
кожне! подальше використання його творів:
створив менеджер презентацію, має право на
«авторський бонус», відправив презентацію
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колегам – ще один; розмістив її в мережі Інтернет
– знову бонус (ч. 3 ст. 14 Законопроекту). Все
це за рахунок роботодавця звичайно, який
вже заплатив працівникові за цю роботу і не
планував додаткових витрат. Чи покращить це
бізнес-клімат в Україні? Питання риторичне.
Але панам Співаковському й іншим народним
депутатам – «співавторам» законопроекту
№ 10143 – такі дрібниці байдужі. Вони ж не
вчитувались…
3. В країні відновлюється музична індустрія,
введено квоти на українську музику на радіо,
потрошку розвивається музичний ринок
після значного падіння у минулому. Проте
автори Законопроекту № 10143 планують
поховати музичний ринок як зайвий на
цьому святі життя. Права на фонограми
планується віддати не продюсеру, який ініціює
й фінансує створення звукозаписів (так як
це є в усіх без винятку юрисдикціях світу),
а звукорежисерам (виробник фонограми –
творець, ст. 1 Законопроекту), обмежуються
виключні права на музичні відеокліпи (ч. 5
ст. 16 Законопроекту), припиняється обіг прав
на винагороду (ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 39 і ч. 3 ст.
40 Законопроекту), істотно зменшується частка
відрахувань за приватну копію на користь
музичних правовласників (зміни до ст. 23
Закону «Про ефективне управління майновими
правами…»). В принципі навіщо народним
депутатам виступати могильниками вітчизняної
музичної індустрії до кінця незрозуміло. Але
можливо їм просто не подобається музика...
4. Минулого року було прийнято Закон
України «Про ефективне управління
майновими правами правовласників у
сфері авторського права і (або) суміжних
прав». Законом запроваджено нову систему
колективного управління майновими правами
авторів, виконавців, виробників фонограм.
Система далека від досконалості, втім
процес реформування зі скрипом триває.
Автори ж законопроекту № 10143 вирішили,
що сучасних методів регулювання ринку
недостатньо. І слід зробити постійну комісію,
включно з Міністерством культури (хтось
ще вірить що Мінкульт представляє будьяких популярних авторів або артистів?),

Національною радою з питань телебачення
і радіомовлення, представниками творчих
спілок (може хтось пам’ятає, були такі в
радянські часи контролери дотримання лінії
комуністичної партії в мистецтві, які в часи
незалежності прославились розкраданнями і
тихими продажами баз відпочинку митців),
одне слово, з усіма тими, хто не має прямого
відношення до авторів і правовласників (зміни
до ст. 16 Закону «Про ефективне управління
майновими правами…»). Комісія повинна
наглядати за музичним ринком і підказувати,
чи в правильні «заслужені» руки було передано
кошти авторів і правовласників. Якщо, з точки
зору Комісії, руки не достатньо заслужені, то
карати учасників ринку (зміни до ч. 2 ст. 19
цього ж Закону). Назад, до славних радянських
традицій!
5. Нарешті народні депутати вирішили
«подбати» і про свободу слова. Адже дуже
зручно ліквідувати свободу слова під маскою
реформування авторського права. У державі
існує порядок фото- й відеозйомки фізичних
осіб (ст. 307, 308 Цивільного кодексу).
Відповідно до цих статей станом на сьогодні
«Фізична особа може бути знята на фото-,
кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою.
Згода особи на знімання її на фото-, кіно-,
теле- чи відеоплівку припускається, якщо
зйомки проводяться відкрито на вулиці, на
зборах, конференціях, мітингах та інших
заходах публічного характеру». Іншими
словами, будь-який журналіст має право
здійснювати відеозйомку людей на мітингу.
П. Співаковський і народні депутати
пропонують дещо змінити цей порядок, а
саме на наступний: «Згода фізичної особи на
фотозйомку, аудіо-, відеозапис припускається,
якщо зйомка (фіксування) проводиться відкрито
на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та
інших заходах публічного характеру, а також
якщо фізичній особі відомо про мету зйомки
(фіксування) та своїми діями (бездіяльністю)
така особа не заперечує проти зйомки
(фіксування)». Диявол, як відомо, ховається
в деталях. І тут щоби зрозуміти замисел, слід
звернути увагу на словосполучення «а також»,
яке зазвичай вживається як сполучник «і», але
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інколи – як сполучник «або». Якщо би автори
законопроекту замість словосполучення
«а також» зазначили сполучник «або», не
виникало би питань, йшлося би про звичайний
перелік, де згода фізичної особи припускається,
якщо зйомка проводиться: 1) на вулиці; 2) на
зборах; 3) на конференціях; 4) на мітингах;
5) у випадках, коли фізичній особі відомо про
мету її зйомки і вона не заперечує про неї. Втім
народні депутати не зазначили в тексті цього
положення сполучник «або». Вони вжили
словосполучення «а також», що в даному
випадку може тлумачитись як додаткова
умова: згода фізичної особи припускається,
якщо зйомка проводиться: 1) на вулиці; 2) на
зборах; 3) на конференціях; 4) на мітингах
– якщо у всіх цих випадках фізичній особі
відомо про мету її зйомки і вона не заперечує
про неї. На користь другого варіанту говорить
і те, що перші чотири випадки – це місця або
події (вулиця, збори, конференції, мітинги), а
п’ятий випадок – це питання усвідомленості
особи та її внутрішнього ставлення до зйомки.
Зрештою якщо Законопроект № 10143 стане
законом і суд надасть тлумачення такому
положенню у другий спосіб, це означатиме,
що журналістам забороняється здійснювати
фото- або відеозйомку мітингів, демонстрацій
(та й революцій, чого вже там) у разі, коли всі
присутні не знають про мету зйомки. При тому,
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що очевидно ніхто й ніколи не знає, яка ж мета
зйомки у того або іншого журналіста, чи справді
він журналіст, а може співробітник спецслужб.
Хочеться вірити, що таку двозначність допущено
народними депутатами помилково, а не з певним
злим умислом перед виборами Президента.
Характерно, що Законопроект У 10143
просувають небаченими ударними темпами.
Щойно зареєстрований у Верховній раді він вже
20 березня повинен розглядатись на Комітеті з
питань науки і освіти ВР, а звідти відправитись
у сесійну залу.
Хочеться вірити, що цей законопроект
ніколи не перетвориться в закон, адже
він неодмінно погіршить рівень охорони
авторського і суміжних прав в Україні, зруйнує
українську музичну індустрію та здатен суттєво
ускладнити реалізацію свободи слова для
журналістів, а отже й для всього суспільства.
Втім, якщо законопроект стане законом,
вважаю, що суспільство повинно знати своїх
героїв, яким слід подякувати за «турботу». А це
в першу чергу народні депутати: Співаковський
О.В., Білозір О.В., Суслова І.М., Кривошея
Г.Г., Констанкевич І.М., Купрієнко О.В.,
Опанасенко О.В., Гопко Г.М., Кремінь Т.Д.,
Скрипник О.О., Заружко В.Л., Рибчинський
Є.Ю., Денисенко А.С. (https://lb.ua/blog/pavlo_
kalenychenko/422354_komitet_z_pitan_nauki_
osviti_proti.html). – 2019. – 19.03).

Для нотаток
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