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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
«ГОЛОВНЕ В ПОДАТКОВІЙ СПРАВІ –
СПРАЦЮВАТИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ»

П

АНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ СТАЛА ТЯЖКИМ ВИПРОБУВАННЯМ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. ЇЇ ВПЛИВ ЗАЧЕПИВ ВСІ БЕЗ ВИНЯТКУ СФЕРИ ГОСПОДАРСТВА. НЕ ЗАЛИШИВСЯ ОСТОРОНЬ
І ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС. ЯКІ Ж ЗМІНИ ВНІС КОРОНАВІРОУС В РОБОТУ
ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ВЗАГАЛІ, ТА В СФЕРУ ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЗОКРЕМА МИ І ВИРІШИЛИ РОЗІБРАТИСЬ З ПАРТНЕРАМИ ID LEGAL GROUP
ОЛЕГОМ ДОБРОВОЛЬСЬКИМ ТА АННОЮ ІГНАТЕНКО.
Анно, Олеже, як пандемія
1 вплинула на Вашу компанію та на сферу податкового права зокрема?

Олег Добровольський
Партнер ID Legal Group,
адвокат, к.ю.н., член Правління
Асоціації адвокатів України,
голова Комітету ААУ з податкового права

Анна Ігнатенко
Партнерка ID legal Group, к.е.н.,
заслужена економістка України
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Олег Добровольський (ОД):
Пандемія, як каталізатор, змінила юридичний ринок та поділила
його на тих, хто чекає, коли все закінчиться і забудеться, й на тих, хто
шукає нові шляхи в наданні послуг
в умовах постійної пандемійної
загрози.
Сьогодні потрібно бути готовим на так званий «гонорар успіху»,
мати можливість самому частково
фінансувати свою роботу. Ще навесні ми стикнулися з випадками,
коли можливість успіху доволі висока, але у клієнта немає коштів.
Також пандемія позитивно відобразилась на невеликих та регіональних компаніях – для багатьох
перестав мати сенс розмір та розташування офісу, позиція в рейтингах
та інші атрибути успішного юридичного бізнесу. А враховуючи питання
економії та доступності це підняло
їх до рівня конкурентоспроможності з грантами ринку. На перше місце вийшли питання оперативного
та випереджаючого відстеження
ситуації, здатність запропонувати
ефективні рішення та цінні рекомендації. Для нас, як юридичного
бутіка це стало особливо помітним.
Анна Ігнатенко (АІ): Метаморфози відбулись і в сфері податко-
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вого права. Відбувся перерозподіл
кейсів. Як приклад, практика супроводження податкових перевірок
зупинилась, оскільки було запроваджено мораторій. Судове та адміністративне оскарження суттєво
скоротилось. Однак, разом з цим,
значно виріс попит на експрес-аудит та практику розблокування податкових накладних.
В подальшому попит на послуги
в сфері оподаткування лише збільшиться. Це вбачається з багатьох
чинників. По-перше, збільшення
видатків бюджету у зв’язку з пандемією, по-друге, падіння доходів
бізнесу у зв’язку з карантином та на
фоні падіння економіки, і, по-третє,
відповідно, зменшення податкових
надходжень до бюджетів.
Що у такому випадку буде робити влада? Відповідь зрозуміла – посилювати фіскалізацію.
Як вам вдалося вистояти
2 в умовах локдауну, які заходи вживали? Чи вдалося зберегти клієнтуру?
ОД: Наша мета була зберегти
дві головні речі: наших фахівців та
наших клієнтів. Ми гнучко підійшли до обох процесів. І результат не
розчарував нас. Обмежувальні заходи, як я вже казала раніше, пішли
на користь невеликим і локальним
компаніям. Ми як раз одна з таких
компаній. Ми гнучкі до змін і завж-

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
ди готові до нового. Дистанційна
робота – це нове до чого прийшлось звикнути, а інше не викликало
проблем.
Що ж до наших клієнтів ми
змогли знайти для кожного індивідуальне рішення. Ми пропонували
або часткові канікули, або зменшували вартість послуг, пропонували
тимчасові індивідуальні рішення.
Нашім клієнтам було приємно, що
ми працюємо на випередження і
першими пропонуємо нові цікаві та
зручні варіанти.
Як результат – ми зберегли
коло наших постійних клієнтів.
І, навіть, завдяки певно сарафанному радіо придбали нових.
АІ: Те що ми спрацювали на випередження додало нам бонусів.
І це не випадковість. Ми і в нашій
практиці намагаємось працювати
на випередження. Простий приклад. Коли починає працювати
податковий адвокат? Коли вже є
акт перевірки, винесене ППР, коли
порушено кримінальну справу або
справа вже в суді. Ми ж працюємо по-іншому. Нашім клієнтам ми
пропонуємо податковий експрес
аналіз, якій дозволяє запобігти негативному результату в акті перевірки. Це наше ноу-хау. Ми відсікаємо проблему до початку перевірки,
коли податкова лише починає цікавитись бізнесом, а не працюємо
з наслідками. Звісно, це не приносить нам значних коштів одразу, але
приносить переваги в перспективі.
З якими питаннями до
вас, як податкових адвокатів, звертаються зараз
найчастіше?
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ОД: В першу чергу значно зросло питання блокування податкових накладних, а також віднесення
платників до «ризикових». Зросла
кількість оскаржень цих дій як в

адміністративному, так і в судовому порядку. За кількістю звернень
до ID Legal Group це стало найактуальнішим кейсом. Головною проблемою з якою до нас звертаються
клієнти це віднесення до ризикових (а це практично зупинка діяльності підприємства) підприємств
реального сектору економіки. А
обгрунтування законності своїх дій
та виведення із ризикових займає
доволі багато часу.
АІ: Зазначу, що з боку податкової це дуже креативний напрямок.
Для нас, як захисту, він дає можливість різнобічно практикуватися. І причини цього дуже прості: з
одного боку — це неоднозначно
зрозумілі причини блокування
податкової накладної, суперечні норми постанови КМУ №1165,
різноманітна адміністративна та
судова практика, з іншого — найцікавішим є те, що якщо тебе розблокували або вивели з переліку
ризикових, це не означає та не
гарантує, що завтра це не повториться, на жаль. Ми розуміємо та
підтримуємо причини таких дій
податківців, оскільки розуміємо
глобальну їхню ціль в масштабі
країни. Але хотілося б щоб податкова більш грунтовно підходила
до відбору цих підпариємств.
ОД: Також зросла кількість
звернень із супроводу податковими аудиторами фактичних перевірок. У переважній більшості це
пов’язано з питаннями акцизів. Активізувалася податкова міліція за
кількістю надрукованих повісток з
викликами на допит та санкціонованих ухвал з тимчасового доступу
до первинних документів. Особливо наполеглива податкова міліція
останнім часом щодо операцій,
пов’язаних з газом, сільгосппродукцією, акцизною групою товарів.
Наші податкові адвокати задіяні
практично цілодобово.

АІ: Додам, що також збільшилася кількість звернень, пов’язаних з трудовим законодавством.
Це відносини між роботодавцем
і працівником, що є прямим наслідком локдауну, а також пов’язано з активізацією перевірок
щодо виявлення не оформлених
працівників.
Якою Ви вбачаєте тен4 денцію подальшого розвитку вашої галузі? Які
послуги стануть в попиті? Хоча б
на найближчий період.
ОД: Це складне питання. Лише
рік тому відбулась зміна політичних
орієнтирів. За цей час в оперативному режимі прийнято значну кількість нових законів, в тому числі і з
питань оподаткування. В меседжах
урядовців і депутатів лунають анонси ще багатьох змін і нововведень.
Майже рік нам обіцяють повноцінну податкову реформу. Але поки
обіцяють і анонсують. Сподіваюсь,
що схвалені закони будуть сприяти
лібералізації. Тому що бізнес чекає
саме ліберальну податкову політикую. Сповідаюсь нарешті схвалять
давно обіцяні законопроекти, які
вже просто на часі. З них я би відзначила законопроект щодо ліквідації податкової міліції та створення Бюро економічної безпеки,
сподіваюсь що таки з’явиться законопроект щодо амністії капіталу
та нульового декларування. Також
сподіваюсь, що відбудеться обіцяна реформа оподаткування фізичних осіб, що суттєво зменшить навантаження на фонд оплати праці.
І все це сприятиме розвитку сфери
податкового права, вона буде розширюватись. І зазначу, що потреба
стане за професіональними та вузькопрофільними компаніями, які
формуватимуть нову систему спілкування між державою та бізнесом.
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АІ: Щодо послуг на найближчий період, то ми бачимо ініціативи щодо відміни мораторію
на перевірки. Хоча мораторій не
заважає податківцям знаходити
шляхи як його обійти, але відміна
мораторію це лише питання часу.
І не зовсім далекого. Тому в попиті залишається експрес аудит, як
шлях до мінімізації ризиків під час
перевірки. Робота з розблокування податкових накладних та виводом підприємств з категорії ризикових. В найближчій перспективі
посилиться роль адвокатури в податкових справах. Окремо зазначу про напрям аудиту. Звернули
увагу як багато юридичних компаній почали розвивати напрям
аудиту? Зміни до законодавства
призвели до того що цей напрям
почав тісно переплітатись з юридичним. Ми з самого початку це
розуміли, тому напрям аудиту
вже напрацьовано в нас достатньо потужно. Активно розвиватиметься сфера трансфертного ціноутворення. Звернули увагу, що
в багатьох рейтингах ТЦУ це вже
окремий напрям поруч з іншими
юридичними практиками?
ОД: Як завжди в попиті залишаться унікальні нестандартні
кроки, які захистять бізнес і в перспективі дадуть прогнозований
результат.

АІ: Досвід ID Legal Group каже,
що не існує безвихідних ситуацій
або програшних справ – є позитивний вихід з будь-якої ситуації. Звісно, якщо правильно побудована
стратегія захисту.
Вже четвертий рік по5 спіль відбудеться Податковий форум A2B Tax
& Business Talks. Ви є генеральним партнером форуму та організаторами першої сесії. Які теми
ви обрали для першої сесії та
чим було обумовлено саме цей
вибір?
ОД: Для нас важливо під час
першої сесії розкрити стратегічні ініціативи уряду та податкової
служби, що стануть важливими у
2021 році як для бізнесу, так і для
нас як податкових юристів. Саме
тому ми піднімаємо значущі теми
та запрошуємо для їхнього розкриття представників ДПС, ДФС та
експертів.
Як приклад, «Податкова міліція – Бюро економічної безпеки:
від силового блоку до аналітичної служби». Не є секретом, що
питання ліквідації податкової
міліції вже не просто назріло а
й перезріло. Потрібно змінювати, відходити від міліції як силової служби. Робити її аналі-

тичною, яка буде працювати на
випередження.
АІ: Зверніть також увагу на
те, що паралельно з податковою
міліцією боротьбою з економічними злочини займається й СБУ,
й ГПУ. Лише нацполіція поки ліквідувала в себе таку структуру.
Тому необхідність назріла давно,
але головне АЛЕ – це створення
єдиного, уніфікованого та абсолютно нового органу по боротьбі
в сфері економіки з одночасної
ліквідацією структур і функцій в
інших органах. розуміємо що сьогодні керівництво ДФС намагається привнести новий подих до
служби, але все ж таки її переформатування вже назріло.
ОД: Не першій рік обговорюється ініціатива щодо амністії капіталу та нульового декларування.
Необхідність запровадження цих
речей давно назріла. Неможливо йти шляхом виводу економіки
з тіні, не побудувавши нульовий
меридіан, від якого можна буде
відштовхнутись.
АІ: І вишенькою на торті буде
обговорення того, що нам чекати
від оновленої податкової служби.
Як вона буде працювати у новому
2021 році. Тож сподіваємось, що
теми підібрані актуальні, учасники
компетентні. А глядачі отримають
все необхідні відповіді.

ID LEGAL GROUP
ID Legal Group – стратегічна,
вузькоспеціалізована
юридична компанія в сфері податкового
права та економічної безпеки.
Заснована у 2015 році Олегом
Добровольським та Анною Ігнатенко. Провідні фахівці компанії:
• Олег Нікітін (судово-юридичний напрям),
• Наталія Сухарева (сфера
оподаткування),
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• Тетяна Савчук (аудиторські послуги та бухгалтерський
аутсорсинг).
До складу компанії входять:
юридичне, адвокатське об’єднання та аудиторська фірма.
ID Legal Group – це команда фахівців, яких об’єднало
податкове право, які люблять
свою справу і знають, що треба
робити.
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Принцип роботи компанії – не
існує ситуацій, з яких не можна
знайти виходу або неможливо попередити. Завжди є шлях в межах
правового поля.

https://id-legalgroup.com/

ПОДІЯ ААУ

ВІДБУВСЯ BUSINESS PROTECTION 2020 – A2B FORUM

В

ПРИМІЩЕННІ IQ BUSINESS CENTER 23 ЖОВТНЯ ВІДБУВСЯ
BUSINESS PROTECTION 2020 – A2B FORUM, НА ЯКОМУ ПРЕДСТАВНИКИ БІЗНЕСУ ТА АДВОКАТУРИ ОБГОВОРИЛИ ЯК ЗАХИСТИТИ СВІЙ БІЗНЕС У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ ТА КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ.
Ольга Дмитрієва, Голова Наглядової ради ААУ, керуюча партнерка Dmytrieva & Partners Law
& Tax Firm, менторка проєктів
Law&Business Studio, відкрила захід та озвучила головні теми, які будуть розглядатися.
Під час першої сесії, яку модерував Віталій Мацелюх, керуючий
партнер АО «ARTIUS», член Правління ААУ, член Young Business
Club, експерт у сфері безпеки, дискусія відбулася щодо питання – Чи
можна захистити бізнес в Україні?
Спікерами виступили:
• Галина Янченко, Народна
депутатка України, Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань за-

хисту прав інвесторів;
• Семен Ханін, керуючий партнер ЮК Amber Law Company, член
Правління ВГО «Асоціація адвокатів України», член Громадської
ради при Головному управлінні
ДПС у м. Києві, к.е.н.;
• Вахтанг Бочорішвілі, начальник Управління менеджменту активів АРМА;
• Борис Станіслав, адвокат,
радник Juscutum.
Сесію завершили майстер-класом «Як протистояти аграрному
рейдерству?», який провели Олег
Федорчук, адвокат, к.ю.н., партнер BMF legal Group та Олена Лозниця, адвокатка, партнерка BMF
legal Group.

Друга сесія була присвячена
внутрішнім загрозам для бізнесу.
Модератором виступив Олег
Вдовичен, керуючий партнер
Адвокатського об’єднання «Вдовичен та партнери», голова Комітету ААУ з питань захисту
бізнесу, активів та прав інвесторів, член Правління ААУ.
Обговорювали питання: відшкодування збитків, заподіяних недобросовісним менеджером; ризиків
оптимізації оподаткування; захисту
інтелектуальної власності; моніторингу ризиків та контролю репутації, захисту фінансових активів від
зловживань у банкрутстві.
Спікери сесії:
• Денис Шкаровський, адвокат, радник VB PARTNERS;
• Олена Жукова, адвокатка,
керуюча партнерка групи компаній «Сайвена Груп», сертифікована аудиторка.
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До дискусії у форматі онлайн
приєдналися Анастасія Казанкіна, адвокатка ПЮА «Дубинський
і Ошарова», та Ольга Таранова,
Product Director LIGA 360 компанії
ЛІГА:ЗАКОН.
Завершено сесію виступом Андрія Іваніва, радника EQUITY Law
Firm.
Остання
сесія
BUSINESS
PROTECTION 2020 – A2B FORUM, яку
модерував Григорій Павленко, адвокат Pavlenko Legal Group, член
Правління ААУ, була присвячена
зовнішнім загрозам для бізнесу.
Під час сесії було розглянуто
питання щодо повернення незаконно вилученого під час обшуку
майна; податкових перевірок; захисту бізнесу під час досудового
розслідування; виконання судового рішення; перевірок та переслідування з боку правоохоронних органів.
Участь у дискусії взяли:
• Олександр Лук’яненко, партнер VB PARTNERS, адвокат;
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• Олена Сукманова, к.ю.н.,
партнерка практики вирішення судових спорів Sayenko
Kharenko;
• Олександр Лещенко, к.ю.н.,
керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Лещенко, Дорошенко і партнери»;
• Анастасія Доброчинська,
старша
партнерка
Pravo
Garant, керівник офісу в м. Києві,
адвокатка;
• Андрій Авторгов, приватний виконавець, к.ю.н.;
• Агія Загребельська, співзасновниця «Ліга антитраст»;
• Василь Суховий, інспектор
Ради бізнес-омбудсмена.
Асоціація адвокатів України висловлює вдячність всім партнерам
заходу, а саме:
• АО «Лещенко, Дорошенко
i партнери», в особі керуючого
партнера, к.ю.н. Олександра Лещенка та іменного партнера
Костянтина Дорошенка;

ПОДІЯ ААУ
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• VB Partners, в особі партнера-співзасновника,
керівника практики White-Collar Crime,
Президента Асоціації правників
України Дениса Бугая;
• ЮК Amber Law Company,
в особі керуючого партнера,
к.е.н., члена Правлінння ААУ Семена Ханіна;
• Pavlenko Legal Group, в особі
старшої партнерки, адвокатки
Олександри Павленко;
• ID Legal Group, в особі Олега
Добровольського, адвоката, члена Правління ААУ, Голови комітету ААУ з податкового права;
• АО «Вдовичен та партнери», в особі керуючого партнера,
Голови Комітету ААУ з питань
захисту бізнесу, активів та прав
інвесторів, члена Правління ААУ
Олега Вдовичена;
• ЮФ «GRACERS», в особі керуючого партнера, к.ю.н. Сергія
Лисенка;
• BMF Legal Croup, в особі партнера, к.ю.н. Олега Фе-
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дорчука та партнерки Олени
Лозниці;
• ЮК PRAVO GARANT, в особі
керуючого партнера Романа
Загрії;
• Патентно-юридичній агенції «Дубинський і Ошарова»,
в особі партнера Михайла
Дубинського;
• АО Juscutum, в особі керуючого партнера Артема Афяна;
• приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва, к.ю.н.
Андрію Авторгову;
• EQUITY, в особі партнера Тараса Пошиванюка;
• АО «ARTIUS», в особі керуючого партнера, члена Правління
ААУ, члена Young Business Club,
експерта в сфері безпеки Віталія
Мацелюха;
• ЛІГА: ЗАКОН;
• Sayenko Kharenko, в особі
партнерки Олени Сукманової.
Окрема подяка Голові Організаційного комітету форуму Ользі Дмитрієвій за організацію заходу.
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Інформаційним партнерам за
висвітлення:
• Генеральному медіа-партнеру «Юридична практика»;
• Інноваційно-аналітичному
партнеру «ЛІГА:ЗАКОН»;
• виданням та інтернет-порталам: «Юридична Газета», «Закон
і Бізнес», «ЮРЛІГА», «Юрист & Закон»,
«LexInform», «Поради юриста»,
«Сomments.ua», «Правовий тиждень», «Україна Бізнес», «Юридичний
вісник України», «Українське право»,
«ActiveLex», «Loйеr», «ЮРИСТИ.UA»,
«ALGORITHM.UA», «Дім юриста»,
«Jusnote», правовій системі «Zakon
Online», газеті «Ділова столиця»,
Координаційному центру з надання правової допомоги, YouControl,
Business People Club та ін.
Приєднуйтесь до офіційного
телеграм-каналу ААУ та не пропустіть нові події:

ПАРТНЕРИ BUSINESS PROTECTION 2020 – A2B FORUM
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СТАТТЯ
АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Дмитро Майстро
Адвокат, партнер юридичної
компанії «Майстро і Беженар»
30 квітня 2020 року в газеті «Голос України» офіційно опубліковано Закон № 552-IX «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення» (далі – Закон). Зазначене
питання є одним із найбільш обговорюваних протягом останнього
часу. Разом з тим, існує ряд питань, які потребують конкретизації та детального розгляду.
Перш за все зупинимося на
ключових моментах Закону.
Набувати право власності на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України,
створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками
(акціонерами, членами) яких є
лише громадяни України та/або
держава, та/або територіальні
громади;
в) територіальні громади;
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г) держава.
Право власності на земельні
ділянки сільськогосподарського
призначення може також набуватися банками лише в порядку
звернення стягнення на них як
на предмет застави. Такі земельні
ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.
В цьому аспекті слід акцентувати увагу на терміні два роки. Адже, у
діючій редакції Земельного Кодексу України (далі – ЗК України) говориться, що якщо до особи переходить право власності на земельну
ділянку, яка за цим Кодексом не
може перебувати в її власності,
ця ділянка підлягає відчуженню її
власником протягом року з моменту переходу такого права.
Отже, цілком логічним було б
зобов’язати банки відчужувати земельні ділянки протягом одного
року.
Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам
заборонено набувати частки у
статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному
(складеному) капіталі банків), які
є власниками земель сільськогосподарського
призначення.
Цей абзац втрачає чинність за
умови та з дня схвалення на референдумі відповідного рішення.
Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними
особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками)
або кінцевими бенефіціарними
власниками яких є особи, які не
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є громадянами України, також
може здійснюватися з дня та за
умови схвалення такого рішення
на референдумі.
Законодавством встановлений
перелік осіб, яким за будь-яких
умов, у тому числі в разі схвалення
на референдумі рішення, забороняється набуття права власності
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Загальна площа земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення у власності громадянина України не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок
сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення, які можуть перебувати у власності всіх її учасників
(членів, акціонерів), але не більше
десяти тисяч гектарів. Разом з цим
в перехідних положеннях Закону
зазначається, що до 1 січня 2024
року загальна площа земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення у власності громадянина України не може перевищувати ста гектарів.
Доволі цікавим аспектом є те,
що розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення
за цивільно-правовими угодами,
провадяться в безготівковій формі. Не допускається набуття права власності на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення за відплатними договорами
у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ААУ
коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.
Аналізуючи зміни в земельному законодавстві, цілком повністю поділяю позицію колег, які
виражають стурбованість щодо
виключення із Земельного кодексу деяких важливих норм. Зокрема, в діючій редакції ЗК України
ст. 130 передбачає, що покупцями
земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту
або досвід роботи у сільському
господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
б) юридичні особи України,
установчими документами яких

передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.
Вважаю, що цілком логічним є
залишення відповідних запобіжників у земельному законодавстві.
Повноцінне
запровадження
ринку земель потребує прийняття
низки нормативно-правових актів.
Зокрема, необхідно розробити та
затвердити порядок здійснення
фінансової підтримки громадян і
юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення
та розробити і подати на розгляд
Верховної Ради України проєкт
Закону України про внесення змін
до Бюджетного кодексу України
щодо створення у складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів Фонду розвитку

сільських територій, кошти з якого
спрямовуються на видатки розвитку: інфраструктури, енергозбереження, освіти та медицини у
сільській місцевості та реалізацію
державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників.
Станом на сьогоднішній день
відповідні нормативно-правові
акти не подані.
Підсумовуючи, можу зазначити, що громадяни України повноцінно отримали можливість реалізувати повноваження власників
землі. Разом з цим, існує потреба
у доповненні відповідного Закону
та у необхідності розробки нормативно-правових актів, які передбачаються у Прикінцевих положеннях до Закону.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ААУ
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ВІДБУВСЯ ІІІ LVIV CRIMINAL LAW FORUM

Ц

ЕНТРОМ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ПРАКТИЧНИХ ДИСКУСІЙ, ОБМІНУ ПРАВОВИМИ ПОЗИЦІЯМИ ТА УСПІШНИМИ КЕЙСАМИ
АДВОКАТСЬКОЇ ПРАКТИКИ, – 30 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ СТАВ ЛЬВІВ.
Lviv Criminal Law Forum відбувся у двох форматах: офлайн та
онлайн, завдяки чому ми зібрали
представників юридичної спільноти зі всіх куточків країни.
З вітальною промовою виступили Олег Маліневський,
Віцепрезидент ААУ, партнер
EQUITY, Голова Комітету ААУ
з судової практики, та Маркіян
Мальський, партнер, керівник
Західноукраїнського відділення
АО «Arzinger».
Відкрив захід першою сесією, присвяченою безперервним
реформам, Тарас Пошиванюк,
партнер EQUITY, Голова Комітету ААУ з кримінального права та процесу.
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Разом із суддями та адвокатами були розглянуті такі питання:
- Діяльність Конституційного Суду України як один із визначальних векторів розвитку
кримінального права та процесу.
Обговорення практики та майбутніх конституційних проваджень.
- Проєкт Кримінального Кодексу України – кардинальна перебудова чи «косметичний ремонт»
конституційних проваджень.
- Чергова реформа прокуратури – знищення чи вдала реформа. Наслідки для кримінальних
проваджень.
До дискусії долучилися:
• Олександра Яновська, Суддя Великої палати Верховного
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Суду, д.ю.н., професорка;
• Сергій Лисенко, адвокат,
к.ю.н., засновник юридичної
фірми Gracers Law Firm;
• Віра Михайленко, Суддя Вищого антикорупційного суду,
к.ю.н.;
• Костянтин Дорошенко,
іменний партнер АО «Лещенко,
Дорошенко і партнери»;
• Анастасія Гурська, адвокатка, керуюча АБ «Анастасії
Гурської».
Досудовому
розслідуванню
була присвячена друга сесія Lviv
Criminal Law Forum, яку модерував Костянтин Дорошенко,
іменний партнер АО «Лещенко,
Дорошенко і партнери».
Власним досвідом та практичними кейсами з учасниками поділились:
• В’ячеслав Краглевич, партнер EQUITY;
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• Сергій Пересунько, юрист
ЮК «АМБЕР», адвокат;
• Віра Михайленко, суддя Вищого антикорупційного суду,
к.ю.н.;
• Олена Костюченко, членкиня Правління ААУ, Голова Наглядово-експертної ради ААУ,
партнерка АО «Дмитрієва та
партнери», к.ю.н., доцентка кафедри кримінального процесу
та криміналістики, адвокатка.
Були розглянуті питання стосовно використання різних видів
судочинства як способу отримання доказів у кримінальному
провадженні; ініціювання слідчих
дій стороною захисту; проблеми
доказування в кримінальному
провадженні; судова практика
діяльності слідчих суддів Вищого
антикорупційного суду.
Завершено Lviv Criminal Law
Forum третьою сесією на тему судового розгляду та стратегії захисту,
яку модерував Микола Ничипорук, адвокат, юрист практики

кримінального права та захисту бізнесу АО «Arzinger».
Були обговорені питання стосовно угод в рамках кримінального провадження, результатів негласних слідчих дій, виключення
запису про розшук особи, помилок сторін захисту в процесі.
Власним досвідом та практичними кейсами поділились:
• Юрій Клебан, юрист практики кримінального права та
захисту бізнесу АО «Arzinger»,
адвокат;
• Анатолій Яровий, керуючий партнер АБ «Яровий і партнери»;
• Олег Мицик, керуючий
партнер АО «Мицик, Кравчук і
Партнери»;
• Надія Стефанів, Суддя Касаційного кримінального суду у
складі Верховного Суду.
Асоціація адвокатів України
висловлює вдячність всім партнерам за сприяння заходу, а саме:

• Генеральному партнеру –
АО «Arzinger»
• Експертному партнеру –
EQUITY Law Firm
• Професійному партнеру –
ЮФ «Gracers»
• Партнерам: Amber Law
Company, AS Legal, АО «Лещенко, Дорошенко і партнери», АО
«Мицик, Кравчук і Партнери»,
АО «Яровий і партнери».
Окрема подяка інформаційним партнерам за висвітлення
Форуму:
• генеральному медіа-партнеру «Юридична практика»;
• інноваційно-аналітичному
партнеру «ЛІГА:ЗАКОН»;
• виданням та інтернетпорталам: «Юридична Газета»,
«Закон і Бізнес», «ЮРЛІГА», «Юрист
& Закон», «LexInform», «Поради
юриста», «Правовий тиждень»,
«Юридичний вісник України»,
«Українське право», «ActiveLex»,
«Loйер», «Дім юриста», «Jusnote»,
«ЮРИСТИ.UA»; правовій системі
«Zakon Online», Координаційному
центру з надання правової допомоги та ін.
За допомогу в організації заходу: Голові Львівського відділення ААУ Андрію Богуцькому,
Христині Кулик, Громадській
організації «Європейська Асоціація Студентів Права Львів»
(ELSA Lviv).
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СТАТТЯ
ОБОВ’ЯЗКИ (РИЗИКИ) КОНТРОЛЕРА КІК.
РИЗИК: ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Олена Жукова
Аудиторка, адвокатка, керуюча
партнерка групи компаній
Saivena group
Законом від 16 січня 2020 року
№ 466-IX «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (основні статті
закону вступили в дію 23 травня
2020 року, в податкове законодавство України імплементовано норми щодо контрольованих іноземних
компаній (КІК). Стаття 39-2. «Контрольовані іноземні компанії» набирає
чинності з 1 січня 2021 року.
КІК та контролер
Дуже стисло нагадаємо читачу, що є КІКом, та хто є контролюючою особою (контролером) КІК.
Згідно з підпунктом 39-2.1.1.
статті 39 (закон 466):
39-2.1.1. Контрольованою іноземною компанією визнається
будь-яка юридична особа, зареє-
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стрована в іноземній державі або
території, яка визнається такою,
що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України
або юридичної особи – резидента
України відповідно до правил, визначених цим Кодексом...
При цьому, згідно з підпунктом статті 39 (закон 466):
39-2.1.2. З урахуванням положень цієї статті контролюючою
особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України,
що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами)
контрольованої іноземної компанії.
Зокрема, іноземна компанія
визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа – резидент України або
юридична особа – резидент України (далі – контролююча особа):
а) володіє часткою в іноземній
юридичній особі у розмірі більше
ніж 50 відсотків, або
б) володіє часткою в іноземній
юридичній особі у розмірі більше ніж
10 відсотків, за умови що декілька
фізичних осіб – резидентів України
та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками
в іноземній юридичній особі, розмір
яких у сукупності становить 50 і
більше відсотків, або
в) окремо або разом з іншими
резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний
контроль над іноземною юридичною особою. ...
Наведений неповний текст підпунктів; терміни «КІК» та «контролер» мають численні нюанси та «50
відтінків сірого». Але ми візьмемо
ці терміни «крупним планом», без
подробиць: стаття присвячена
зовсім іншим питанням.
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Звернемо увагу читача лише
на такі фактори:
1. КІК – не завжди офшор.
Будь-яка (навіть сама благонадійна) іноземна юрисдикція – «породжує» КІКів.
2. Як правило, контролером
КІК є фізична особа –резидент
України (норми законодавства
щодо інвестування за кордон обумовили що ситуації, у яких контролером є юридична зустрічаються
нечасто).
Обов’язки (= ризики)
контролера КІК
Звичайно, коли говорять про
КІК, концентруються лише на одному – на додатковому оподаткуванні контролюючої особи. А
саме: нерозподілений скоригований прибуток КІК додається до
об’єкту оподаткування фізичної
особи (доходу), та у контролера виникає обов’язок сплатити
ПДФО і військовий збір з вищевказаного прибутку КІК.
В той же час, контролери мають не один, а декілька обов’язків
щодо виконання податкового законодавства по КІК. А саме:
1. Подання звітності щодо КІК;
2. Подання повідомлень щодо
КІК;
3. Сплата податків по КІК;
4. Складання фінансової звітності КІК, проведення аудиту КІК
5. Підготовка документації з
ТЦУ щодо КІК
6. Крім того КІК підлягає податковому контролю (а це – запити,
перевірки).
Безумовно, необхідно проаналізувати всі ці обов’язки контролера, щоб у повній мірі оцінити
ризики. Можливо, для многих КІК

СТАТТЯ
сплата додаткового податку не
буде критичною.
Дійсне, прибуток КІК оподатковується не завжди. ПКУ містить
досить значний перелік випадків,
коли є «пільга». В той же час, звіти про КІК подаються абсолютно
по всім КІК. Навіть якщо КІК зареєстрована у абсолютно респектабельній та прозорій юрисдикції.
Навіть якщо КІК не має прибутку.
Навіть якщо є пільга (звільнення
від оподаткування), та сам прибуток КІК не оподатковується. Навіть якщо КІК находиться у стані
«страйк офф» та виведена в зв’язку з цим з реєстру компаній.
Традиційно, законодавці потурбувалися про тих контролерів КІК,
що ризикнуть не подавати звіт. Для
них передбачені значні штрафи.
Так, неподання (несвоєчасне
подання, подання з недостовірними відомостями) контролером
звіту про КІК тягне за собою накладення штрафних санкцій, що
встановлені пунктом 120.7 статті
120 ПКУ (закон 466). А саме:
120.7. Неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії – тягне за
собою накладення штрафу в розмірі 100 розмірів прожиткового
мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного) року.
Несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії тягне за собою накладення
штрафу в розмірі одного розміру
прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого
законом на 1 січня податкового
(звітного) року, за кожен календарний день неподання, але не
більше 50 розмірів прожиткового
мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного) року.

Невідображення контролюючою особою у звіті про контрольовані іноземні компанії відомостей
щодо наявних контрольованих
іноземних компаній та/або невідображення інформації, визначеної підпунктами «г» – «з» підпункту 39-2.5.3 пункту 39-2.5 статті
39-2 цього Кодексу, щодо наявних
контрольованих іноземних компаній – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 3 відсотків
суми доходу контрольованих іноземних компаній або 25 відсотків
скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії за
відповідний рік, не відображених у
звіті про контрольовані іноземні
компанії, залежно від того, яке з
таких значень є більшим, але не
більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної
особи, встановленого законом на
1 січня податкового (звітного)
року, за кожен факт невідображення контрольованої іноземної
компанії та/або за всі невідображені суми.
...
Сплата таких фінансових
санкцій (штрафів) не звільняє
платника податку від обов’язку
подання звіту про контрольовані
іноземні компанії та підтверджувальних документів, передбачених статтею 39-2 цього Кодексу.
...
Неподання звіту про контрольовані іноземні компанії протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного
строку сплати фінансових санкцій (штрафів), передбачених цим
пунктом, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти
розмірів прожиткового мінімуму
для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання

звіту про контрольовані іноземні
компанії, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року».
Важливо: статтею 54 ПКУ (закон 466) встановлене звільнення
від штрафних санкцій (тільки для
випадків розрахунку прибутку
КІК) за 2021-2022 роки. Також цією
статтею передбачено не застосування до платників податків усіх
видів адміністративної та кримінальної відповідальності за будьякі порушення, пов’язані із застосуванням норм статті 39-2 цього
Кодексу у вищевказаному періоді
(це стосується також і випадків
неподання звітів).
Безумовно, зберігається звичний порядок «для особливо неуважних та забудькуватих» – якщо
платник податків не подає звітність
по КІК протягом декількох років –
штраф «за неподання» нараховується за кожен такий випадок.
Резюмуємо:
• звіт по КІК надається контролером завжди та по всім КІК;
• штраф за неподання звіту –
досить великий, та нараховується за кожний випадок неподання
звітності;
• «звільнення від штрафів за
2021-2022 роки» не розповсюджується на штрафи за неподання
звітності; для цього виду штрафів
існує лише таке послаблення як
«не застосування адміністративної та кримінальної відповідальності», яке діє також протягом вищевказаного дворічного періоду.
Ситуація дуже нагадує ситуацію з ТЦУ-штрафами. Дуже великі
штрафи – просто за неподання
звітності, навіть у випадках, коли
немає жодних ТЦУ- донарахувань
податків. Заплутане законодав-

№5 (48) листопад 2020 р.

17

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ААУ
ство. Складається враження, що
фіскальний ефект від імплементації ТЦУ-норм намагалися отримати зовсім не за рахунок «оптимізаторів оподаткування», метою
було зовсім не справедливе оподаткування, що відповідає «принципу витягнутої руки». Можливо
законодавці планували поповнити казну саме за рахунок штрафів
за неподану звітність?
Але повернемося до самого звіту. Звертаємо увагу читача на підпункт «з» підпункту
39-2.5.3. статті 39 ПКУ (закон
466), згідно з яким у звіті про
контрольовані іноземні компанії
зазначається:

з) кількість працівників контрольованої іноземної компанії станом на кінець звітного (податкового) року;
Дана вимога є індикатором
наявності «сабстансу». У випадку, якщо кількість працівників
КІК дорівнює нулю, або є незначною – податкові органи можуть
прийти до висновку, що «ефективним місцем управління» КІК є
Україна. В цьому випадку досить
обґрунтованими є припущення, що українські фіскальні органи будуть наполягати, що КІК
повинна бути зареєстрована як
український платник податків
(відповідно за «незареєстрований період» будуть нараховані

податки та штрафні санкції). Такий
підхід українських фіскальних органів більш вірогідний, якщо КІК
буде отримувати дохід від активних операцій.
Метою автора було –показати,
що «наявність КІК» – це не тільки
додаткові податки. Навіть на такому простому прикладі (подання
звітності) ми бачимо досить великі ризики... А якщо пригадати, що
значна кількість бізнес-структур
у різних юрисдикціях взагалі не
зобов’язана готувати фінансову
звітність (часто, ні фінзвітності, ні
бухобліку у цих компаній просто
немає) – то ця вимога ПКУ щодо
подання звітності КІК може стати
нездоланною перешкодою.
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СТАТТЯ
ЯК ПОВЕРНУТИ НЕЗАКОННО ВИЛУЧЕНЕ
ПІД ЧАС ОБШУКУ МАЙНО?

Олександр Лук’яненко
Партнер VB PARTNERS
Під час проведення обшуку
ви маєте бути готові, що слідчий
вилучить будь-яку річ/документ/
цінність, яку вважатиме за потрібне. Яка подальша доля вилучених
речей та які можливі механізми їхнього повернення власнику?
5 ключових позицій адвоката:
1. У разі вилучення слідчим
речей, не вказаних в Ухвалі про
проведення обшуку, такі речі набувають статусу тимчасово вилученого майна. Якщо протягом 48
годин слідчий не звернувся до

суду з клопотанням про арешт
майна – воно підлягає негайному
поверненню власнику. У випадку,
коли слідчий не повернув майно,
його бездіяльність можна оскаржити. Кримінальним процесуальним кодексом України встановлено, що тимчасове вилучення
електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем
зв’язку, здійснюється лише у разі
їхнього безпосереднього зазначення в ухвалі суду. Робимо висновок, що навіть коли вказані речі
прямо зазначені в Ухвалі слідчого
судді, все рівно вони є тимчасово
вилученими і підлягають арешту,
якщо в цьому є необхідність.
2. Під час судового розгляду питання про арешт майна його власник можете брати участь в даному
процесі. Головним аргументом для
відмови в арешті майна є доведення законності володіння вказаним
майном та його непричетності до
злочину. Наприклад, майно було
набуте задовго до вчинення злочину, який розслідується.
3. Також можуть допомогти у
поверненні майна власнику всі порушення, зафіксовані під час проведення обшуку. Найбільш розповсюджені порушення, які допускає
слідчий:

• вилучення мобільних телефонів, якщо вони були надані для огляду та копіювання інформації;
• вилучення речей під час обшуку особи без дотримання відповідної процедури;
• вилучення грошових коштів та
особистого майна, яке не має відношення до злочину;
• фактичне проведення обшуку
не слідчим, а оперуповноваженим;
• відсутність понятих в місці
проведення обшуку;
• недопуск адвоката або обмеження його прав.
4. Слід звертати увагу на підставу накладення арешту. Наприклад,
для забезпечення конфіскації не
може бути арештовано майно особи, якій не було повідомлено про
підозру у вчиненні відповідного
злочину.
5. Вже накладений арешт можна зняти шляхом подачі апеляційної скарги або через звернення до
слідчого судді, якщо відпала потреба в подальшому арешті.
Враховуючи наведені вище
факти – інструментів для повернення вилученого під час обшуку
майна досить багато. Головне правильно формувати свою позицію у
кожному конкретному випадку та
ефективно доводити її у суді.

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ
11 листопада 2020 року в
онлайн форматі відбулося чергове засідання Правління ААУ.
Членами Правління були обговорені важливі стратегічні питання
та підведено підсумки роботи комітетів ААУ за поточний рік!
Також під час засідання відзначено результати проведення захо-

дів ААУ за останній квартал цього
року.
Участь у засіданні взяли: Ольга
Дмитрієва, Голова наглядової
ради ААУ, менторка LBS; президентка Асоціації адвокатів України Зоя Ярош; віцепрезидент ААУ
Олег Маліневський; члени Правління ААУ – Семен Ханін, Юрій Ха-

пко, Олена Костюченко, Катерина Гупало, Віталій Мацелюх, Олег
Вдовичен та Григорій Павленко.
Усі члени Правління ААУ відмітили високий рівень проведення
заходів. Крім того були обговорені
питання організації та проведення
найближчих заходів Асоціації адвокатів України.
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СТАТТЯ
ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ СПЛАТУ ПОДАТКОВОГО
БОРГУ З ПДВ VS СЕА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Марія Золотарьова
Адвокатка АО «Вдовичен та
партнери», керівниця практики
податкового та митного права,
к.ю.н.
Вільне трактування податковими органами норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та
неврахування теоретичних основ
законодавства є швидше нашою
буденністю, аніж виключенням. І
цю проблему найбільш ефективно можна вирішити у судовому
порядку, оскільки відсоток позитивних рішень на користь платників податків при адміністративному оскарженні є невеликим.
У цій статті ми звернемось до
питань застосування штрафних
санкцій при несвоєчасній сплаті податкового боргу по ПДВ на
підставі п. 126.1. ст. 126 ПКУ. Гадаємо, що податківці не вбачають
проблем у застосуванні таких
штрафних санкцій, оскільки вони
нараховуються автоматично, що
усуває вплив людського фактору
на даний процес. Але чи правиль-
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ною в автоматичному режимі нараховуються штрафні санкції – це,
як говорять, зовсім інше питання.
На сьогоднішній день, як свідчить практика, у разі, якщо платник податку, який має податковий
борг, спрямовує кошти на поповнення рахунку в СЕА, то при списанні таких коштів з рахунку СЕА
в рахунок сплати поточних податкових зобов’язань з ПДВ, податковий орган самостійно перенаправляє дані кошти в рахунок
погашення податкового боргу за
черговістю його виникнення. Як
наслідок, нараховуються штрафні
санкції на підставі п. 126.1. ст. 126
ПКУ. Бо так працює програма…
Чи є це вірним? На сьогодні
усталена судова практика відсутня.
Разом з тим, висловимо коротко свою думку стосовно правильності дій податківців.
Основною помилкою податківців є неврахування теоретичних основ превалювання спеціальних правових норм над загальними. Звідси, ПКУ містить
спеціальні норми щодо використання коштів, що знаходяться на
рахунку СЕА, на погашення податкового боргу з ПДВ – це положення
п. 2001.5. ст. 2001, п. 87.1 ст. 87 ПК.
З аналізу вищезазначених норм
вбачається, що з рахунку у СЕА в
першу чергу мають перераховуватись кошти до державного бюджету в сумі поточних податкових
зобов’язань з ПДВ, що задекларовані у податковій декларації. У
свою чергу, за загальним правилом, кошти на рахунку платника
в СЕА можуть бути спрямовані в
рахунок погашення податкового
боргу лише у разі наявності судового рішення про стягнення
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коштів з рахунків платника податків у СЕА. І тут загальна норма
п. 87.9. ст. 87 ПКУ щодо погашення
податкового боргу в порядку черговості його виникнення не має
застосовуватись.
Опосередковано дана позиція
може бути підтверджена практикою Верховного Суду. Так, у постанові від 10.09.2019 року у справі
№1840/3549/18, серед іншого,
відзначено, що «спеціальною
нормою, яка регулює стягнення
коштів, у тому числі, з рахунків у
СЕА ПДВ, є норма абзацу першого пункту 95.3. Податкового кодексу України». А у постанові від
25.02.2020 у справі №1340/5767/18
суд касаційної інстанції звернув
увагу на те, що існує два варіанти
здійснення контролюючим органом стягнення податкового боргу, зокрема, стягнення грошових
коштів з рахунків у СЕА. Тим самим, на нашу думку, Верховний
суд наголошує на наявності саме
спеціальних норм, які регулюють
питання використання коштів на
рахунку СЕА, які необхідно враховувати при застосуванні штрафів
на підставі п. 126.1. ст. 126 ПКУ.
А отже, вбачаємо цілком обґрунтованим висновок щодо неправомірності дій податківців
щодо нарахування штрафних
санкцій згідно п. 126.1. ст. 126
ПКУ у випадку, коли кошти з рахунку СЕА направляються податковим органом самостійно на
погашення податкового боргу з
ПДВ без факту винесення судового рішення про стягнення коштів
з рахунку СЕА платника. Проте в
цьому питанні остаточну крапку
може поставити лише Верховний
Суд.

СТАТТЯ
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТА-ПРАВНИКА:
НОВІТНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЇ, ЗАПИТИ РОБОТОДАВЦІВ,
ПРОПОЗИЦІЇ З РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Володимир Віхляєв
Голова Комітету ААУ з юридичної освітньої політики, проректор з правової роботи – головний юрисконсульт ректорату
Класичного приватного університету, член Науково-експертної ради ААУ
Сьогодні ми розуміємо, що
майбутнє юридичної освіти в
Україні є немислимим не лише
без застосування дистанційних
методів викладання, навчання,
проведення іспитів та заліків, але
і студентської практики. Хоч ще
далеко не всі опанували дистанційні технології і не уявляють як
зможуть працювати переважно
з їх використанням, а виявляється вже кілька років в світі роботи ефективно проводять лекції і
оперативно відповідають на запитання студентів (наприклад, у Військовій академії США робот Bina48
читає лекції зі вступу до етичної
філософії), займаються науковими

дослідженнями, здатні прискорити їх в тисячі разів, адже безупинно проводять експеримент за експериментом, вчаться на власних
помилках, удосконалюючи експериментальні методики з кожною
спробою, допомагають швидше
знаходити і впроваджувати інновації, а також досліджувати більш
складні проблеми (відділ досліджень та інновацій Королівського
хімічного товариства Університету Ліверпуля). Також є роботи-адвокати, здатні розуміти питання
і відповідати на них гіпотезами,
які аргументують цитатами з відсиланням до фахової літератури,
відсіваючи великі обсяги нерелевантною інформації; допомагають
юристам і в міру збільшення кількості звернень нарощують свою
ефективність; штучний інтелект
постійно оновлює базу судових
розглядів і оповіщає юристів про
прецеденти, які можуть вплинути
на розгляд поточних справ. Наприклад, робот Ross, створений
компанією IBM на основі штучного інтелекту Watson, прийнятий на
роботу в міжнародне адвокатське
бюро Baker & Hostetler, працює у
відділі, який веде справи, пов’язані з процедурою банкрутства.
Роботодавці вже змогли оцінити
перевагу роботів-працівників над
людьми: роботам не буває нудно,
вони ніколи не втомлюються і не
потребують відпустки.
В таких умовах випускнику
юридичного вишу все важче відповідати новітнім критеріям професії
і запитам роботодавців, де саме
практичні навички мають все більше значення, які неможливо здобу-

ти без якісної практичної підготовки під час навчання.
А між тим, Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України було
прийнято ще в 1993 році і не змінювалось вже понад 25 років.
Проте, перший крок до вирішення цієї проблеми зроблений
Міністерством освіти і науки України 17.08.2020 р., шляхом затвердження і введення в дію наказом
№ 1053 магістерського стандарту
вищої освіти України спеціальності
081 Право, яким для освітньо-професійної програми передбачається мінімум 30 кредитів ЄКТС для
проходження практики; для освітньо-наукової програми передбачається мінімум 20 кредитів ЄКТС для
проходження практики і мінімум 10
кредитів для науково-дослідницької практики.
Попереду – прийняття Концепції розвитку юридичної освіти!
В березні місяці цього року
Комітетом з юридичної освітньої
політики Асоціації адвокатів України за зверненням голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України
Бабака Сергія Віталійовича були
проведені консультації з представниками вищих навчальних
закладів України всіх форм власності та підготовлені пропозиції
до Проекту Концепції розвитку
юридичної освіти, де вагоме місце
приділено практичній підготовці студентів-правників. А в квітні місяці цього року комітетом
з юридичної освітньої політики
Асоціації адвокатів України були
підготовлені для розгляду Мініс-
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СТАТТЯ
терства освіти і науки України
пропозиції про внесення зміни до
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020
році, пов’язані з запровадженням Кабінетом Міністрів України
карантину через коронавірусну
хворобу. Протягом травня місяця
спільно з АРТЕМОМ ШАІПОВИМ –
юридичним радником Програми
USAID «Нове правосуддя», Комітет з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України
підготував концепцію пілотного
проекту «Зовнішні дорадчі ради
при школах права» з метою вдосконалення правничих шкіл задля
забезпечення якості юридичної
освіти, відповідності освіти, отриманої в університеті галузевим
стандартам і вимогам роботодавців. 11.11.2020 р. голова Комітету
з юридичної освітньої політики
Асоціації адвокатів України Віхляєв Володимир Вікторович взяв
участь у комітетських слуханнях
Комітету з питань освіти, науки та
інновацій Верховної Ради України,
на яких було обговорено багато проблемних питань реформи
юридичної освіти.
Крім того, Комітетом з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України проводяться
численні вебінари з проблематики
юридичної освіти в Україні, на яких
значне місце приділяється підвищенню якості практичної підготовки студентів-правників.
Вебінар 12.11.2020 р. «Підвищення якості практичної підготовки студентів-правників: погляд працівників юстиції» ще до
його проведення набув розголосу серед фахівців у галузі права,
зокрема: співробітників юстиції,
адвокатів, науково-педагогічних
працівників, а також серед студентства, що пояснюється як актуальністю тематики заходу, так
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і його спікерами, що вже своїм
статусом підкреслюють важливість проведення даного вебінару. Спікерами заходу є: Вікторія
Васильчук – начальниця Південно-Західного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), Іван
Легостаєв – начальник Південно-Східного
міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
(м. Дніпро), Тетяна Аніщенко –
Заступник начальника Південно-Східного
міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
(м. Дніпро) у Запорізькій області, Іван Шемелинець – експерт з
юридичної освіти, кандидат юридичних наук, екс-керівник експертної групи з правової освіти
Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової
обізнаності Міністерства юстиції
України, Артем Шаіпов – юридичний радник Програми USAID
«Нове правосуддя», Володимир
Віхляєв – проректор з правової
роботи – головний юрисконсульт
ректорату Класичного приватного університету, голова Комітету
з юридичної освітньої політики
та член Науково-експертної ради
Асоціації адвокатів України.
П.С.: Комітет з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів
України продовжує брати активну
участь у реформуванні юридичної
освіти і готує пропозиції до проекту Концепції розвитку юридичної
освіти з урахуванням вимог сьогодення щодо дистанційної освіти та
практичної підготовки онлайн.
А поки презентуємо пропозиції Комітету з юридичної освітньої
політики Асоціації адвокатів України до проекту Концепції розвитку
юридичної освіти, які надійшли на
адресу Комітету з питань освіти,
науки та інновацій Верховної Ради
України в квітні місці цього року.
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Пропозиції Комітету з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України до проєкту
Концепції розвитку юридичної
освіти:
1. Пропонуємо розглядати порушену проблематику у ширшому
понятті – як концепцію розвитку
правничої освіти, а не лише юридичної освіти, оскільки у сьогоденні у громадянському суспільстві досить гострою є проблема
підвищення рівня правової культури здобувачів вищої освіти усіх
напрямків підготовки.
2. Відкоригувати визначення правничої освіти «як системи
стандартів змісту та методики викладання правничих дисциплін».
3. Закладена в Концепції реформа юридичної освіти спрямована на удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти лише
зі спеціальності 081 «Право», як
такої, що визначає здобуття саме
юридичної освіти. Поза увагою
залишилися положення п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 (зі змінами, внесеними постановою від
01.02.2017 р. № 53), якими вже
визначені спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»,
здобута освіта за якими є «повною вищою або вищою юридичною освітою». Адміністративне
обмеження на допуск до професії
такого типу буде нести руйнівні
наслідки для цих спеціальностей,
оскільки здобувачі вищої освіти
(а за ними і навчальні заклади)
почнуть негайно мігрувати в спеціальність «Право». Вважаємо за
доцільне залишити механізм реалізації передбачених Законом
України «Про вищу освіту» прав
осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, здобувати вищу юридичну освіту за спеціальностями
081 «Право» та 293 «Міжнародне
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право» і внести відповідні зміни у
Концепцію.
4. Необхідним є приведення у
відповідність до чинного законодавства у галузі освіти термінології,
що використовується у Концепції:
1) терміни «правник», «правнича» в усіх відмінках замінити
на більш сталі терміни «юрист»,
«юридична» (Класифікатор професій ДК 003:2010 взагалі не містить
такої професії як правник);
2) Законом України «Про вищу
освіту» визначено, що учасниками освітнього процесу є «наукові,
науково-педагогічні та педагогічні працівники; здобувачі вищої
освіти та інші особи, які навчаються у закладах вищої освіти;
фахівці-практики, які залучаються
до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах; інші
працівники закладів вищої освіти.» (ст. 52). Ст. 53 вищезгаданого
Закону України «Про вищу освіту»
визначено, що саме науково-педагогічні працівники «здійснюють
навчальну, методичну, наукову
(науково-технічну, мистецьку) та
організаційну діяльність», тобто забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за певною
спеціальністю.
5. Закладам вищої освіти подвійного підпорядкування доцільно зосередитися на підготовці фахівців відповідно до профілю
їхньої відомчої підлеглості.
6. Концепцією закладено можливість некоректного тлумачення
мети юридичної освіти, оскільки
вона викладена узагальнено та
спрямована не на формування
особистості юриста, а лише його
компетентностей. Також, визначення, з одного боку, занадто деталізує, перераховуючи знання
та функції, а з іншого обмежує
сутність професії юриста, акцентуючи увагу на захисті, залишаю-

чи поза увагою проблему здатності фахівця до нормотворення у
сфері права. Крім того, зазначена
мета для фахівця в галузі права
повинна ґрунтуватися на розумінні природи і функцій права, а
також на здатності застосовувати
норми права, усвідомленні рівня
його ваги та впливу на всі суспільні відносини в державі та на міждержавному рівні.
Виходячи з вищевикладеного,
цілком логічним було б врахування у стратегічній цілі 1 «Система
та структура підготовки правників оптимізована та відповідає
сучасним міжнародним та європейським стандартам» специфіки роботи працівників слідчих
підрозділів Національної поліції
України щодо нормозастосування, а також нормотворення, що
дає змогу забезпечити принцип
змагальності сторін на стадії кримінального судочинства та корелюватиметься з положеннями
Конвенції про правову допомогу
та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних
справах.
Для зменшення ризику некоректного чи розширеного тлумачення, мету можливо викласти в
наступній редакції: «підготовка
компетентних фахівців, готових до
виконання професійних обов’язків у сфері права та здатних до постійного розвитку, самоосвіти та
вдосконалення, а також реалізації
набутих знань, умінь та навичок в
розвитку вітчизняного права».
7. Доповнити цілі реформи такими положеннями:
• розроблення науково обґрунтованого прогнозу державної потреби у правничих кадрах
різних освітніх рівнів і механізму
визначення на основі регіонального підходу обсягу відповідного
державного замовлення;

• визначення оптимальної мережі вищих навчальних закладів,
що здійснюють підготовку правників, виходячи з потреб регіонів;
• запровадження нових спеціалізацій відповідно до потреб різних сфер правничої практики;
• інтернаціоналізація вищої
юридичної освіти.
8. Посилання у розділі І «Загальні положення» на «надмірну
кількість закладів вищої освіти,
що готують правників» пропонуємо виключити, оскільки такий
прояв проблеми є небезпечним
у частині можливості створення
потенційних корупційних викликів, і, найімовірніше, спровокує
спроби ліквідувати деякі заклади
освіти адміністративним шляхом,
без урахування конкурентного
ринкового середовища.
9. Щодо стратегічної цілі 2
розділу ІІ, погоджуючись, що необхідним є підвищення якості
викладання у закладах загальної
середньої освіти, фахової передвищої освіти предметів правового спрямування та прав людини,
пропонуємо з початкової школи
запроваджувати викладання таких предметів, що дозволить подолати правовий нігілізм, що існує
у нашій державі.
Інші шляхи досягнення стратегічної цілі 2 розділу ІІ викликали значний одностайний спротив
серед керівництва і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також власників вищих навчальних закладів
приватної форми власності.
Пропонується для вступу на
навчання для здобуття будь-якого
ступеню вищої освіти виключити вимогу про складання єдиного вступного іспиту з іноземної
мови та подання сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Адже

№5 (48) листопад 2020 р.

23

СТАТТЯ
ця вимога фактично призведе до
втрати нашою державою значної
кількості майбутніх вітчизняних
фахівців і тим самим будуть створені передумови для підготовки
потенційних емігрантів, оскільки
за наявних соціально-економічних реалій, вивчивши іноземну
мову на рівні, достатньому для
складання ЗНО, більшість абітурієнтів намагатимуться вступати на
навчання до ВНЗ інших країн або
влаштуватись на роботу за кордоном. Те ж саме стосується і вимог
для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата наук щодо обов’язку
публікувати статті у періодичних
виданнях, включених до категорії
«А» Переліку наукових фахових
видань України або у закордонних виданнях, проіндексованих
у базах даних Web of Science
Core Collection та/або Scopus,
адже з заробітною платою науково-педагогічних
працівників
в Україні їм потрібно працювати
три місяці для того, щоб опублікувати одну статтю у такому виданні. Це фактично знищує вітчизняну науку і той сегмент вищої
освіти, орієнтованої на подальшу
наукову та науково-педагогічну
діяльність.
Складання ЗНО та подання
сертифікатів з історії України та
математики також є недоцільним,
оскільки для підготовки майбутнього фахівця в галузі права мають
значення лише його знання права
та загальних навчальних правничих компетентностей, тому має
бути складання ЗНО та подання
сертифікатів саме з права. Але, як
показують об’єктивні статистичні
дані, прохідний бал для вступу на
здобуття вищої юридичної освіти,
який існує на сьогоднішній день
є зависоким і навіть випускники
шкіл та студенти з високим рівнем
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успішності часто не отримують
його, тому мінімальний прохідний
бал для вступ на здобуття вищої
юридичної освіти необхідно знизити з урахуванням середнього
рівня підготовки за навчальними
планами і відповідними програмами попереднього рівня освіти.
10. Враховуючи соціально-економічний стан у суспільстві,
не слід відмовлятися від заочної
форми навчання (оплата за навчання + можливість заробляти на
прожиття та вчитися). Крім того, на
сьогодні скорочення аудиторного
навантаження для денної форми
навчання та збільшення годин самостійної роботи зробило не настільки істотно відмінними ці дві
форми навчання з огляду на аудиторне навантаження. Адже акцент
в освітньому процесі зміщується в
сторону необхідності самостійної
підготовки студента. Перехід тільки до очної форми здобуття фаху
юриста в певній мірі у суспільстві буде кваліфіковано як своєрідний майновий ценз доступу до
професії.
11. Прив’язка кількості студентів контрактників до кількості бюджетників може призвести
до суттєвого обмеження доступу
до юридичної освіти та взагалі
винищити підготовку юристів у
ВНЗ приватної форми власності,
які апріорі не можуть розраховувати на державне замовлення. Цей крок також призведе до
обмеження конкуренції правничих шкіл; закриття, за окремими винятками, майже усіх нових правничих шкіл, що постали
впродовж незалежності України;
стане на заваді комерціалізації
освіти.
12. Неприпустимим є прив’язування професії правника та
стандарту правничої освіти тільки
до рівня магістерської підготовки.
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Багато правничих професій, зокрема юрисконсультів цілком можуть здійснюватися без набуття
магістерського ступеня. Держава
не повинна втручатися у підсумки
підготовки магістрів, підтримуючи автономію університетів на
підготовку магістрів із глибокою
спеціалізацією та готовністю до
наукової роботи.
13. Неприпустимим є прив’язування професії правника та
стандарту правничої освіти до
рівня магістерської підготовки,
оскільки це прямо суперечить
Болонській декларації, яка передбачає дипломний та післядипломний рівень вищої освіти; безпідставно обмежує та ускладнює
доступ у професію осіб, що дістали достатнього рівня кваліфікації
на 1-му рівні підготовки (на бакалаврському рівні); направлено
на збільшення державних витрат
на підготовку юристів без врахування існування низки юридичних професій (секретар судового
засідання, юрисконсульт підприємства, працівник служб соціального захисту, помічник слідчого
тощо); буде створювати перешкоду у роботі тих студентів-правників, які, починаючи із набуття
бакалаврського ступеня, працюють на посадах юрисконсультів,
секретарів судових засідань тощо
і в той же час продовжують навчання для здобуття магістерського ступеня.
14. Запровадження єдиного
магістерського рівня із запровадженням єдиного кваліфікаційного
екзамену означає повну відмову
від спеціалізації знань при магістерській підготовці.
15. Необхідно врегулювати колізію, яка виникає з абз. 2 ч. 5 ст. 5
Закону України «Про вищу освіту»,
в якому зазначається, що: «Особа
має право здобувати ступінь магі-
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стра за умови наявності в неї ступеня бакалавра». Отже, заклади
вищої освіти не матимуть змоги
гарантувати особам, які вступають на навчання за спеціальністю 081 «Право», здобуття другого
рівня освіти «магістерський».
16. Запровадження єдиних
державних кваліфікаційних іспитів, успішність складання яких визнається необхідною умовою набуття юридичної освіти, подвоює
систему екзаменування, ігноруючи той факт, що у сфері правничих
професій, зокрема, щодо суддів,
адвокатів, прокурорів, нотаріусів
тощо, передбачається складання
окремих кваліфікаційних екзаменів для доступу до професії, що
має на меті державну оцінку кваліфікації претендентів на заняття
відповідних посад.
17. Видається сумнівним можливість запропонувати якісну
тестову систему з права в умовах
високої динаміки законодавчого розвитку, судової практики та
міжнародно-правових колізій. У
цих умовах єдиний державний
кваліфікаційний екзамен спрощуватиметься, що не відображатиме реальний рівень підготовки фахівця та дозволятиме
ігнорувати широту різних галузей права та розвитку юридичної
доктрини.
18. Адміністрування складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності
«Право» доцільно гармонізувати
з існуючою в Україні з 1999 року
процедурою складання ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК
студентами, які навчаються за
спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» та «Фармація»,
а також лікарів (провізорів), які
проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру). Такий підхід
сприятиме уніфікації систем стан-

дартизованої діагностики рівня
професійної компетентності як
складової державної атестації
студентів.
19. В розділі ІІ Стратегічну ціль
3. «Освітні програми правничих
шкіл забезпечують високу якість
підготовки правника» доповнити
пунктом:
• впровадження пріоритету
тренінгового формату навчання
та залучення здобувачів вищої
юридичної освіти до панельного
обговорення важливих проблемних питань.
20. В розділі ІІ Стратегічну
ціль 7. «Вища юридична освіта
надається високопрофесійними
та вмотивованими викладачами»
викласти в наступній редакції:
«Вища юридична освіта надається
високопрофесійними та вмотивованими викладачами» та доповнити наступними пунктами:
Досягнення цієї цілі
передбачає:
• забезпечення оволодіння науково-педагогічним персоналом
компетентностями фасилітування, у тому числі, навичками психологічної, педагогічної, соціальної, психоемоційної фасилітації
при роботі зі здобувачами вищої
освіти;
• забезпечення відповідності
рівня оплати праці науково-педагогічних працівників правничих
шкіл оплаті праці правників-практиків (суддів, прокурорів тощо);
• забезпечення та гарантування свободи наукових досліджень
з дотриманням принципів академічної доброчесності. Наукові
дослідження у сфері права мають
бути спрямовані на вирішення
актуальних проблем національного законодавства та інтеграцію в європейський науковий
простір.

21. Стратегічну ціль 8. «Побудована система післядипломної
освіти правників та освіти впродовж життя» доповнити запровадженням додаткових механізмів
можливості здобуття вищої юридичної освіти без присвоєння
професійної кваліфікації (для осіб,
які не мають на меті провадити
професійну юридичну діяльність),
у тому числі, на рівні післядипломної освіти та/або для осіб
«третього віку», що є логічним
продовженням тези про «освіту
впродовж життя».
22. Доповнити перелік правничих професій у п. 9 проекту
Концепції і включити до нього
слідчих, державних та приватних
виконавців, детективів та співробітників оперативних підрозділів
правоохоронних органів, третейських суддів, наукових та науково-педагогічних працівників, які
здійснюють наукові дослідження
за правовим напрямом.
23. Запровадити обов’язкове вивчення дисципліни «Правознавство» студентами всіх
неправничих спеціальностей у
вищих навчальних закладах. На
сьогодні, на підставі Наказу МОН
№ 642 від 09.07.2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних
дисциплін за вільним вибором
студента» дисципліна «Правознавство» віднесена до вибіркової частини змісту освіти. Тобто,
вибіркові дисципліни надаються
студентам на вибір з переліку,
який пропонує вищий навчальний заклад.
24. Ввести нормативну дисципліну «медичне право» на додипломному рівні у закладах вищої
медичної освіти.
Також слід передбачити у стандарті підготовки лікаря основні
професійні компетенції з медичного права.
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