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2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і філософії права. 

3. Функціонування національної правової системи України на умовах верховенства 

права, 1,5 друк. арк. 

4. Функціонування національної правової системи України на умовах верховенства 

права, 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР: наукові статті; тези наукових доповідей; 

розділи підручника та навчального посібника; наукові висновки за зверненнями 

Верховного Суду; програма та методичні матеріали з навчальної дисципліни 

«Верховенство права»; тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія 

права»; лекції та тренінги для викладачів у межах освітньої програми підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників; 

лекції-тренінги для суддів, адвокатів, працівників прокуратури та інших органів 

державної влади, правозахисників та молодих науковців. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- Визначено елементи національної правової системи й сучасних цивілізаційних 

вимог до її функціонування на умовах верховенства права; 

- здійснено науковий аналіз практики впровадження принципу верховенства права та 

його вимог у національні та міжнаціональні правові системи та розпочато 

опрацювання наукових висновків для органів державної влади щодо ефективного 

впровадження цих вимог у національну правову систему України; 

- виконано дослідження принципів законності, заборони свавілля, недискримінації, 

доступу до правосуддя як засадничих вимог верховенства права й аналіз 

особливостей їх застосування Європейським судом з прав людини, Судом ЄС, 

Конституційним Судом України, Верховним Судом; 

- на матеріалах низки конкретних судових справ шляхом надання наукових висновків 

опрацьовано рекомендації Верховному Суду та судовій системі загалом з 

ефективного застосування норм чинного законодавства України з урахуванням вимог 

верховенства права, їх тлумачення й застосування Комісією «За демократію через 

право» (Венеційською комісією), Європейським судом з прав людини, Судом ЄС, 

Конституційним Судом України; 

- отримані результати використано: при підготовці розділів нового кафедрального 

підручника із загальної теорії права (видання планується в першій половині 2022 р.); 

навчального посібника «Верховенство права» (видання планується в першій 

половині 2022 р.); наукових статей (перша вийшла друком у жовтні 2021 р., другу 

передано до друку редакцією іноземного видання з бази Scopus); тез наукових 



  

доповідей (здійснювалися впродовж звітного року); програми навчальної дисципліни 

«Верховенство права» для студентів 4 курсу факультету адвокатури (викладалася 

впродовж І семестру 2021-2022 навчального року); наукових висновків за 

зверненнями Верховного Суду (опрацьовувалися впродовж звітного року); лекцій та 

тренінгів для суддів, адвокатів, працівників прокуратури та інших органів державної 

влади, правозахисників та молодих науковців (січень-квітень 2021 р.).; лекцій та 

тренінгів для викладачів НЮУ ім. Ярослава Мудрого в межах освітньої програми 

підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій 

працівників Університету (червень 2021 р.). 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи визначається 

корисністю її результатів на сучасному етапі реформування як національної правової 

системи України загалом, так і судової системи зокрема, доведеною практичною 

застосовністю цих результатів у новітній судовій практиці Верховного Суду 

(передусім Великої Палати Верховного Суду) та Конституційного Суду України, 

діяльності представника Президента України в Конституційному Суді України та 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

5.2. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

6.3. Підготовка наукових висновків на запити (звернення) Верховного Суду (10 

наукових висновків): 

1) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Власова Ю. Л. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Якою є правова природа позовної 

давності (матеріальна чи процесуальна) як строку, в межах якого особа має право 

звернутись до суду з вимогою про захист свого права? Як співвідноситься позовна 

давність за ст. 256 ЦК України зі строком звернення до адміністративного суду за 

ст. 122 КАС України? 2) Чи переривається позовна давність у разі пред’явлення 

особою до суду позову, який прийнятий судом до розгляду та відкрито провадження 

у справі, враховуючи норму ст. 256 ЦК України, що позовна давність — це строк, у 

межах якого особа має право звернутися до суду з вимогою про захист свого права, 

яке позивач використав пред’явленням позову до суду? 3) Чи можна частину другу 

ст. 264 ЦК України тлумачити так, що коли за вимогою зобов’язані декілька 

боржників позовна давність переривається лише відносно тих боржників до яких 

позов не пред’явлено, а відносно боржника до якого позов пред’явлено не 

переривається? 4) Чи можна частину другу ст. 264 ЦК України тлумачити так, що 

коли позов пред’явлено на частину вимоги позовна давність переривається лише 

відносно не заявленої у позові частини вимоги, а відносно заявленої у позові вимоги 

не переривається? 5) Чи переривається позовна давність у разі пред’явлення особою 

до суду позову, який прийнятий судом до розгляду та відкрито провадження у справі, 

а в подальшому позов судом залишений без розгляду? 6) Чи можна частину першу 

ст. 265 ЦК України тлумачити так, що залишення судом позову без розгляду не 

тільки не зупиняє перебігу позовної давності, а й не перериває її пред’явленням 

такого позову? 7) Чи має суд для застосовування наслідків спливу позовної давності 

спершу встановити, що позивач має те право, про захист якого просить, і це право 

порушене відповідачем? Шляхом системного тлумачення норм права, що регулюють 

спірні правовідносини, зроблено, зокрема, такі висновки: 1) За своєю правовою 

природою позовна давність як строк, в межах якого особа може захистити своє 

цивільне право одним з визначених законом способів — в суді шляхом подання 

цивільного позову, є інститутом цивільного права, норми якого належать до 



  

підсистеми матеріального права. Водночас сплив позовної давності, про 

застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для застосування судом 

відповідної норми цивільного процесуального або господарського процесуального 

права про відмову в позові. 2) Позовна давність за ст. 256 ЦК України є інститутом 

цивільного права й поширюється на цивільно-правові відносини та захист цивільних 

прав учасників правовідносин, встановлює обмеження права на цивільний позов. 

Водночас завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та 

своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Ст. 122 КАС 

України визначає обмеження строку подання адміністративного позову як засобу 

захисту порушеного права суб’єкта публічно-правових адміністративних відносин. 

3) Випадки переривання позовної давності (юридичного факту, що має наслідком 

початок перебігу позовної давності заново) визначені частиною другою ст. 264 ЦК 

України: позовна давність переривається у разі пред’явлення особою позову до 

одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, 

право на яку має позивач. У разі пред’явлення особою до суду позову, який 

прийнятий судом до розгляду та відкрито провадження у справі, позовна давність не 

переривається, а просто не застосовується, адже позов подано в її межах. Крім того, 

оскільки відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність — це строк, у межах 

якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права 

або інтересу, то для доведення того, що позов подано в межах позовної давності (або, 

навпаки, з порушенням позовної давності) слід визначити не дату відкриття судом 

провадження у справі, а дату подання позову до суду. 4) Відповідно до ст. 264 ЦК 

України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить 

про визнання нею свого боргу або іншого обов’язку. Позовна давність переривається 

у разі пред’явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо 

предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Після 

переривання перебіг позовної давності починається заново. З наведеного вбачається, 

що юридичний факт переривання позовної давності з певним юридичним наслідком 

настання такого факту — початком перебігу позовної давності заново — прив’язаний 

до певної особи та певної частини вимоги. Отже, щодо решти осіб (боржників) до 

яких позов не пред’явлено, позовна давність не переривається й її перебіг не 

починається заново. 5) Відповідно до ст. 264 ЦК України перебіг позовної давності 

переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або 

іншого обов’язку. Позовна давність переривається у разі пред’явлення особою 

позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише 

частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної 

давності починається заново. З наведеного вбачається, що юридичний факт 

переривання позовної давності з певним юридичним наслідком настання такого 

факту — початком перебігу позовної давності заново — прив’язаний до певної особи 

та певної частини вимоги. Отже, щодо решти частин вимоги, що не охоплюються 

позовом (щодо яких позов не пред’явлено), позовна давність не переривається й її 

перебіг не починається заново. 6) Позовна давність переривається не в будь-яких 

випадках пред’явлення позову, а лише в тих, що передбачені частиною другою 

ст. 264 ЦК України. 7) Оскільки відповідно до частини першої ст. 265 ЦК України 

залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності (можливо, 

правильніше було б визначити це як поновлення перебігу позовної давності з 



  

моменту пред’явлення позову), то, відповідно, і не перериває її (наслідком чого був 

би початок перебігу заново). Це правило є цілком логічним, оскільки перешкоджає 

пред’явленню завідомо неналежного позову з єдиною метою розпочати перебіг 

позовної давності заново. 8) Так, залишення судом позову без розгляду не тільки не 

зупиняє перебігу позовної давності, а й не перериває її пред’явленням такого позову 

(обґрунтування див. висновок щодо питання 5). 9) Сплив позовної давності є 

самостійною формальною підставою для відмови судом у позові. ЇЇ застосування не 

вимагає попереднього встановлення обґрунтованості чи необґрунтованості позовних 

вимог, адже наявність чи, навпаки, відсутність юридичного факту спливу позовної 

давності не залежить від їхнього змісту та обґрунтованості. 

2) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) У який спосіб з огляду на ефективну 

реалізацію права, захищеного статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції, власник 

майнових прав на майно (інвестор) має захистити свої права: шляхом визнання права 

власності на майнові права чи права власності на об’єкт нерухомості, який 

закінчений будівництвом та прийнятий до експлуатації (новостворене майно)? Чи 

може вважатися ефективним способом захисту визнання права власності на майнові 

права за наявності об’єкта нерухомості, який закінчений будівництвом та прийнятий 

до експлуатації(новостворене майно)? 2) Чи має право витребувати об’єкт 

нерухомості, який закінчений будівництвом та прийнятий до експлуатації 

(новостворене майно), від добросовісного набувача власник майнових прав на це 

майно (інвестор) з урахуванням відповідних позитивних зобов’язань держави та 

необхідності досягти «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу 

суспільства та умовами захисту основних прав людини? Зроблено, зокрема, такі 

висновки: 1) Право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту 

державної реєстрації прав на нерухоме майно (ст. 331 ЦК України). Відповідно до 

ст. 392 ЦК України позов про визнання права власності може бути пред’явлено, по-

перше, якщо особа є власником майна, але її право оспорюється або не визнається 

іншою особою; по-друге, якщо особа втратила документ, який засвідчує її право 

власності. Ураховуючи, що відповідно до ст. 328 ЦК України набуття права 

власності — це певний юридичний механізм, з яким закон пов'язує виникнення в 

особи суб'єктивного права власності на окремі об’єкти, суд при застосуванні цієї 

норми повинен установити, з яких саме передбачених законом підстав, у який 

передбачений законом спосіб позивач набув право власності на спірний об'єкт та чи 

підлягає це право захисту в порядку, визначеному ст. 392 цього Кодексу. 

2) Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують як джерело права 

при розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та протоколів до неї, а також практику ЄСПЛ та Європейської комісії з прав 

людини. Поняття «майно», про яке йдеться у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, 

має автономне значення, яке є незалежним від офіційної класифікації у 

національному законодавстві й не обмежується правом власності на фізичні товари: 

деякі інші права та інтереси, які складають активи, також можуть розглядатися як 

«права на майно», і таким чином, як «майно» для цілей цього положення. Питання, 

яке необхідно розглянути в кожному випадку, полягає в тому, чи обставини справи, 

якщо їх розглядати в цілому, надавали заявникові право власності на матеріально-

правові інтереси, захищені ст. 1 Першого протоколу (рішення ЄСПЛ у справах 

Depalle v. France, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, Oneryildiz v. Turkey, Broniowski v. 



  

Poland, Beyeler v. Italy, latridis v. Greece, Centro Europa 7 S.R.L. and di Stefano v. Italy, 

Fabris v. France, Parrillo v. Italy, Belane Nagy v. Hungary). «Майно» може бути або 

«майном, що існує», або активами, у тому числі за позовами, щодо яких заявник 

може стверджувати, що він або вона має принаймні, «легітимне очікування» 

отримання ефективного володіння майном (рішення ЄСПЛ у справах Pressos 

Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium, J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye 

(Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom, Von Maltzan and Others v. Germany, Kopecky 

v. Slovakia. 

3) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Ситник О. В. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Чи може суд, який розглядає справу, 

самостійно визначити та кваліфікувати правовідносини, які виникли між сторонами, 

застосувати відповідну норму права чи закон, який регулює спірні правовідносини, а 

також самостійно визначити, який спосіб захисту є належним та ефективним й 

вирішити спір по суті, керуючись змістом позовних вимог, якщо дійде висновку, що 

позивачем обрано невірний спосіб захисту порушених прав та здійснено помилкове 

правове обґрунтування позовних вимог? 2) Чи виникли за таких обставин 

(працівники банку, діяли від його імені у правовідносинах з позивачами при 

укладенні договорів, але не виконали своїх посадових обов’язків щодо зарахування 

коштів, наданих позивачами як вклад, на користь банку) договірні правовідносини 

між банком та позивачами? Чи існують за таких обставин виключно позадоговірні 

відносини між працівниками банку - заподіювачами шкоди та позивачами? 3) Чи 

вплинула б на висновки суду наявність вирішеного цивільного позову про стягнення 

коштів з винних осіб на зобов’язання банку повернути кошти сторонам договорів — 

позивачам? Чи залежить розмір зобов’язань банку перед позивачами від наявності чи 

відсутності відшкодування позивачам шкоди винними особами? Зроблено, зокрема, 

такі висновки: Наявність повноти судового захисту залежить від дій саме суду, який 

відповідно до ст. 1 ЦПК України та частини першої ст. 2 ЦПК України має 

справедливо, неупереджено та своєчасно вирішити спір з метою ефективного захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, держави. У разі неправильної кваліфікації позивачами змісту 

правовідносин не можуть наступати негативні для позивача наслідки, навіть за 

формальних підстав, тому що за змістом ст. 13 ЦПК України мають значення вимоги 

та докази, на яких суд ґрунтує своє рішення. Помилка у визначенні правової природи 

юридичних фактів, здійсненої позивачами, не має істотного значення. Неправильна 

юридична інтерпретація фактів не може позбавити сторону в праві на судовий захист 

права, інакше порушується фундаментальне право особи на справедливий суд. 

4) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Ситник О. В. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Яка правова природа трьох процентів 

річних, інфляційних втрат, упущеної вигоди, моральної шкоди та пені за частиною 

п’ятою ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів»? 2) Яку цивільно-

правову відповідальність може нести Фонд гарантування вкладів у разі несвоєчасної 

виплати ним передбаченої Законом України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» суми гарантованого відшкодування вкладнику неплатоспроможного 

банку? 3) Чи поширюється на правовідносини між вкладником неплатоспроможного 

банку та Фондом у разі порушення останнім термінів виплати суми гарантованого 

відшкодування дія Закону України «Про захист прав споживачів», зокрема і частина 

п’ята ст. 10 щодо сплати виконавцем послуг пені на користь споживача? 4) Чи можна 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7373/ed_2021_04_27/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#7373
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7375/ed_2021_04_27/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#7375
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7467/ed_2021_04_27/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#7467


  

вважати, що вимоги про стягнення трьох процентів річних, інфляційних втрат, 

упущеної вигоди, пені та моральної шкоди мають додатковий (акцесорний) характер 

у випадку, якщо вимоги про стягнення з Фонду гарантованого відшкодування не 

заявлено у зв’язку з його виплатою, проте з простроченням? 5) У порядку якого 

судочинства (адміністративного чи цивільного) слід розглядати такі вимоги, якщо 

підставою для їх пред’явлення є порушення Фондом права вкладника 

неплатоспроможного банку на своєчасне отримання гарантованих законом виплат (з 

урахуванням висновків Великої Палати Верховного Суду про те, що спір стосовно 

виплати гарантованого державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок 

Фонду є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів)? 

5) За зверненням судді Касаційного господарського суду Банасько О. О. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Який критерій слід застосовувати при 

визначенні кола суб’єктів, які мають право на оскарження аукціону та договору 

укладеного за його результатами в справах про банкрутство (ст. 55 Закону про 

банкрутство, ст. 73 Кодексу України з процедур банкрутства)? 2) Хто може 

оспорювати аукціон та договір укладений за його результатами в справах про 

банкрутство (ст. 55 Закону про банкрутство, ст. 73 Кодексу України з процедур 

банкрутства) сторона та/або інша особа? 3) З яким юридичним фактом та 

темпоральним критерієм пов’язується набуття уповноваженою особою учасників 

статусу учасника справи про банкрутство: а) наявність протоколу загальних зборів 

учасників товариства та відповідно дата такого протоколу; б) подання заяви 

уповноваженої особи учасників про вступ у справу про банкрутство та відповідно 

дата подання такої заяви; в) постановлення ухвали суду про визнання уповноваженої 

особи учасників учасником справи про банкрутство та відповідно дата такої ухвали; 

г) інший варіант? 4) Який документ підтверджує повноваження уповноваженої особи 

учасників на участь у справі про банкрутство: а) протокол загальних зборів учасників 

товариства; б) довіреність товариства; в) протокол загальних зборів учасників 

товариства та довіреність? 5) У випадку коли в складі товариства є лише один 

учасник чи вправі останній виступати уповноваженою особою учасників без надання 

суду протоколу загальних зборів учасників, якщо так то з якого моменту він набуває 

статусу учасника у справі про банкрутство? 6) Чи вправі суд надавати оцінку змісту 

протоколу загальних зборів учасників товариства як одному із доказів підтвердження 

повноважень уповноваженої особи учасників на предмет його належності, зокрема 

з’ясовувати склад учасників та розмір їх часток на момент прийняття відповідного 

рішення чи здійснювати перевірку наявності необхідного кворуму при прийнятті 

відповідного рішення тощо? 7) З якими юридичними фактами пов’язується 

припинення повноважень у справі про банкрутство уповноваженої особи учасників 

та чи може бути одним із таких визнання недійсним в судовому порядку 

відповідного рішення загальних зборів учасників? 8) Чи існують обмеження у виборі 

уповноваженої особи учасників для загальних зборів учасників, у т.ч. по суб’єктній 

ознаці (тільки учасник товариства тощо) чи по стадії на якій перебуває справа про 

банкрутство (розпорядження, санація, ліквідація)? 9) Чи є правомірним проведення 

загальних зборів учасників з метою визначення уповноваженої особи учасників під 

час ліквідаційної процедури? 10) Який обсяг процесуальних прав у справі про 

банкрутство належить уповноваженій особі учасників і чи залежить обсяг таких прав 

від змісту протоколу загальних зборів учасників? 11) Чи має уповноважена особа 

учасників право на оскарження аукціону та договору укладеного за його 

результатами в справах про банкрутство, у т.ч. проведеного та укладеного до набуття 



  

статусу учасника справи про банкрутство (ретроспективне оскарження)? 12) Чи має 

уповноважена особа учасників право на оскарження судових рішень постановлених у 

справі про банкрутство, у т.ч. прийнятих до набуття статусу учасника справи про 

банкрутство (ретроспективне оскарження)? 13) Чи має уповноважена особа 

учасників право на оскарження судових рішень постановлених у справах, які 

розглядалися в межах справи про банкрутство, у т.ч. прийнятих до набуття статусу 

учасника справи про банкрутство (ретроспективне оскарження)? 14) Чи є у суду 

обов’язок повідомляти уповноважену особу учасників про судові засідання у справі 

про банкрутство, якщо так то з якого моменту у суду виникає такий обов’язок та чи є 

такий обов’язок стосовно судових засідань у справах, які розглядаються у межах 

справи про банкрутство? 

6) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про 

підготовку наукового висновку з питання: Виходячи з принципу поваги до судового 

рішення як складової принципу правової визначеності, чи існують наукові підстави 

вважати, що ухвалення рішення суду, яке набрало законної сили, у справі про 

стягнення з поручителя кредитної заборгованості має наслідком неможливість для 

такого поручителя підіймати в іншому процесі питання про визнання поруки 

припиненою з тих самих підстав, правовідносин та зобов’язань, що виникли до 

ухвалення такого рішення? Зроблено, зокрема, такий висновок: Виходячи з принципу 

res judicata як складової вимоги правової визначеності та принципу верховенства 

права у цілому, наявність судового рішення, що набрало чинності, про стягнення з 

поручителя кредитної заборгованості унеможливлює в подальшому розгляд судом по 

суті позовних вимог цього поручителя про визнання поруки припиненою з тих самих 

підстав та щодо тих самих правовідносин, що були предметом розгляду в судовій 

справі, в якій було ухвалене таке рішення. 

7) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пількова К. М. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Яке правове значення мають та чи 

підлягають застосуванню судами України у вирішенні відповідних спорів рішення 

Суду Європейського Союзу щодо застосування актів законодавства Енергетичного 

Співтовариства у сфері енергетики іншими країнами-учасниками? Якщо так, який 

порядок та обсяг їх застосування? 2) Яке правове значення мають та чи є 

обов’язковими для застосування повідомлення, що містяться в листах Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства? 3) Яким чином реалізується норма частини 

одинадцятої статті другої Закону України «Про ринок електричної енергії», 

відповідно до якої суб’єкти владних повноважень, а також суди при застосовуванні 

норм цього Закону беруть до уваги правозастосовну практику Енергетичного 

Співтовариства та Європейського Союзу, зокрема рішення Суду Європейського 

Союзу (Європейського Суду, Загального Суду), практику Європейської Комісії та 

Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо застосовування положень актів 

законодавства Європейського Союзу, зазначених у цій статті? У якій формі 

втілюється практика Європейської Комісії та Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства щодо застосовування положень актів законодавства Європейського 

Союзу, зазначених у статті другій Закону України «Про ринок електричної енергії»? 

8) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пількова К. М. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Чи слід вважати дії, спрямовані на 

відчуження майна в період чинності накладеної судом заборони на його відчуження 

(зокрема за ухвалами про забезпечення позову або про арешт майна в кримінальному 



  

провадженні), такими, що порушують публічний порядок? 2) Чи є обізнаність 

відчужувача та/або набувача майна про існування накладеної судом заборони на його 

відчуження обов’язковою ознакою порушення публічного порядку або це порушення 

має місце незалежно від такої обізнаності? 3) Яке значення для законності 

відчуженням майна має обізнаність або можливість відчужувача та/або набувача 

дізнатись про існування накладеної судом заборони на відчуження цього майна: а) з 

Єдиного державного реєстру судових рішень; б) з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно; в) шляхом надіслання/вручення судового рішення засобами 

поштового/електронного зв’язку; г) у будь-який інший спосіб? Чи вплине на ці 

висновки те, що відчуження майна мало місце в межах справи про банкрутство, 

зокрема, шляхом проведення аукціону та/або укладення відповідного правочину? 

4) Чи можна стверджувати про існування презумпції обізнаності 

(можливості/обов’язку знати) арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора) про стан майнових прав та/або судові рішення, 

ухвалені в межах справи про банкрутство, стосовно особи (боржника), щодо якої він 

у встановленому порядку виконує відповідні повноваження? 5) Які наслідки для 

набувача майна, придбаного шляхом укладення правочину за результатами 

проведення аукціону, тягне проведення цього аукціону в період чинності судової 

заборони на відчуження такого майна? Чи впливає на такі наслідки проведення 

зазначеного аукціону (укладення відповідного правочину) в межах справи про 

банкрутство? 6) Чи є ефективним для поновлення майнового права/інтересу власника 

чи іншої зацікавленої особи спосіб захисту шляхом подання позову про визнання 

недійсними результатів аукціону з продажу майна, якщо за результатами його 

проведення було укладено відповідний правочин? Чи впливає на визначення 

ефективного способу захисту проведення зазначеного аукціону (укладення 

відповідного правочину) в межах справи про банкрутство? Чи впливає на визначення 

ефективного способу захисту передача такого майна у фактичне володіння набувача? 

7) Чи впливатиме на висновки про недійсність/нікчемність правочину з відчуження 

майна, укладеного за результатами аукціону, проведення цього аукціону в період 

чинності накладеної судом заборони на відчуження такого майна, якщо цей правочин 

вчинено вже після припинення дії зазначеної заборони? Чи впливатиме на ці 

висновки проведення зазначеного аукціону (укладення відповідного правочину) в 

межах справи про банкрутство? 8) У який спосіб іпотекодержатель може ефективно 

захистити своє право чи законний інтерес стосовно іпотечного майна, відчуженого 

без його згоди шляхом укладення правочину за результатами аукціону, проведеного 

в період чинності накладеної судом заборони на відчуження зазначеного майна? Чи 

впливає на визначення ефективного способу захисту проведення зазначеного 

аукціону (укладення відповідного правочину) в межах справи про банкрутство? Чи 

впливає на визначення ефективного способу захисту передача такого майна у 

фактичне володіння набувача? 

9) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Чи слід вважати дії щодо участі у 

відкритих торгах (аукціоні) (прийняття заявки, допуск до участі, визначення 

переможця та ін.) у разі, якщо визначений за їх результатами переможець виконав усі 

необхідні умови, що передують підписанню відповідного договору купівлі-продажу, 

такими, що свідчать про погодження сторонами (продавцем та переможцем торгів) 

усіх істотних умов договору? Чи свідчать такі дії сторін про наявність у них 

обов’язку підписати відповідний договір купівлі-продажу за наслідками проведення 



  

торгів (аукціону)? Які наслідки настають для сторін у разі, якщо такий договір не 

буде підписано? 2) Чи є підстави вважати, що у зв’язку з виконанням сторонами 

вказаних вище умов до моменту фактичного підписання договору між ними 

укладений попередній договір купівлі-продажу? Якщо так, чи є наслідком його 

укладення обов’язок сторін підписати договір купівлі-продажу? Які наслідки для 

сторін у разі, якщо такий договір купівлі-продажу не буде підписано? 3) Чи слід 

вважати дії сторін щодо виконання зазначених вище умов такими, що свідчать про 

фактичне укладення договору купівлі-продажу за наслідками проведення відкритих 

торгів (аукціону)? Які наслідки настають для таких сторін у разі, якщо відповідний 

договір купівлі-продажу не буде підписано? 4) Чи мають право сторони (продавець 

та переможець торгів) відмовитися від укладення договору після проведення 

відкритих торгів (аукціону)? Які наслідки у такому разі настануть для кожної із 

сторін? 5) Які наслідки настають для сторін договору купівлі-продажу у разі 

скасування результатів відкритих торгів (аукціону) після визначення їх переможця та 

сплати ним повної вартості придбаного лоту? 6) Які наслідки настають для 

переможця торгів у разі виконання ним усіх умов, що передують фактичному 

підписанню договору купівлі-продажу, у тому числі сплати повної вартості лоту, у 

разі непідписання сторонами такого договору? 7) З урахуванням відповідей на 

попередні питання, чи є належним та ефективним способом захисту прав переможця 

відкритих торгів (аукціону) та їх поновлення вимога про визнання договору купівлі-

продажу укладеним? 8) Враховуючи статус та повноваження Фонду (уповноваженої 

особи) у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку та його ліквідації, 

чи є підстави вважати Фонд заставодавцем у розумінні Закону України «Про 

заставу» в аспекті необхідності отримання дозволу заставного кредитора на 

реалізацію предмета застави у процедурі ліквідації банку? 9) У разі ствердної 

відповіді на попереднє питання, у якій формі та на якому етапі має бути висловлена 

така згода заставодержателя на відчуження заставленого майна Фондом у процедурі 

ліквідації банку? Чи має право заставодержатель відкликати свою згоду на продаж 

заставленого майна та на якому етапі? Які наслідки відкликання згоди 

заставодержателя на продаж заставленого майна після проведення торгів із 

визначенням переможця, який сплатив повну вартість лоту? 10) Які наслідки 

настають для переможця відкритих торгів (аукціону) у випадку, коли відповідне 

майно, придбане ним за результатами торгів, відчужене на його користь без згоди 

заставодержателя? Шляхом системного тлумачення норм права, що регулюють 

спірні правовідносини, зроблено, зокрема, такі висновки: 1) Дії щодо участі у 

відкритих торгах (аукціоні) (прийняття заявки, допуск до участі, визначення 

переможця та ін.) у разі, якщо визначений за їх результатами переможець виконав усі 

необхідні умови, що передують підписанню відповідного договору купівлі-продажу, 

свідчать про погодження продавцем та переможцем торгів усіх істотних умов 

відповідного договору купівлі-продажу та про виникнення у них за наслідками 

проведення торгів (аукціону) обов'язку підписати цей договір. 2) Немає юридичних 

підстав вважати, що у зв'язку з виконанням сторонами вказаних вище умов до 

моменту фактичного підписання договору між ними укладений попередній договір 

купівлі- продажу, адже «попередній договір» е правочином, ознаки якого визначено 

ст. 635 ЦК України. Вважати дії сторін щодо погодження зустрічних прав та 

обов'язків, пов’язаних з проведенням аукціону та його наслідками, «попереднім 

договором» за аналогією, також немає підстав. Проте це не заперечує обов’язку 

Банку за результатом аукціону підписати договір купівлі-продажу з його 



  

переможцем. 3) Немає юридичних підстав вважати дії сторін щодо виконання 

заздалегідь погоджених умов аукціону такими, що свідчать про фактичне укладення 

договору купівлі-продажу за наслідками проведення відкритих торгів (аукціону). 

Водночас, якщо Банк ухиляється від підписання такого договору впродовж 

визначеного у Положенні (та умовах проведення аукціону} строку, у переможця 

аукціону виникає право вимагати від Банку виконання його обов’язку в судовому 

порядку. 4) Вищенаведені норми права, що регулюють відносини продавця та 

переможця торгів, визначають підписання ними договору купівлі-продажу за 

результатами таких торгів не як право, а як обов’язок. У разі невиконання такого 

обов'язку стороною у визначений цими нормами строк, інша сторона має право 

вимагати виконання в судовому порядку та / або відшкодування винною стороною 

збитків, завданих невиконанням (несвоєчасним виконанням) такого обов’язку. 5) Ці 

наслідки прямо визначено Положенням щодо організації продажу активів (майна) 

банків, що ліквідуються, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду від 

24.03.2016 р. (зі змінами). Крім того, залежно від підстав скасування результатів 

торгів та / або непідписання договору, у сторін можуть виникнути права вимоги 

щодо підписання договору іншою стороною та / або відшкодування завданих збитків. 

6) З огляду на вищенаведені норми права позовна вимога про визнання договору 

відступлення прав вимоги укладеним не е належним та ефективним способом 

захисту прав переможця відкритих торгів (аукціону). Належним (залежно від 

матеріалів справи та умов аукціону) є або укладення такого договору в судовому 

порядку (оскільки його укладення за результатами торгів передбачено законом), або 

примусове виконання зобов’язання з укладання договору (оскільки таке зобов’язання 

виникло у Банку перед належним переможцем торгів). 7) Питання 8-10, поставлені 

у зверненні, потребують додаткового дослідження всіх матеріалів справи, 

підстав та умов оголошення та проведення відкритих торгів. 8)  Аргумент 

відповідачів, на якому, крім інших, ґрунтується касаційна скарга, що «Фонд має 

право у будь-який момент та на будь-якому етапі, а відтак і на етапі, коли 

переможець відкритих торгів (аукціону) визначений, припинити продаж 

активу та зняти відповідний лот з продажу, відмінити (скасувати) відкриті 

торги (аукціон) незалежно від наявності/відсутності тих чи інших обс тавин 

(безумовне право замовника), і визначений Положенням № 388 перелік 

підстав (причин) не є вичерпним. Отже, скасовуючи спірні торги (аукціон), 

Фонд діяв у межах повноважень та у спосіб, визначений чинним 

законодавством», на нашу думку, є таким, що суперечить як Положенню, 

затвердженому Фондом, так і юридичній природі відносин між сторонами у зв’язку з 

проведенням відкритих торгів. Ані цим Положенням, ані Законом не передбачене 

право Фонду на власний розсуд скасовувати торги після визначення їх переможця 

(тобто, після їх закінчення). З моменту закінчення торгів та визначення їх переможця 

у Банку виникає обов’язок підписати протокол відкритих торгів (аукціону), укласти з 

переможцем торгів договір (у нашому випадку — договір відступлення прав вимоги), 

передати переможцеві необхідні юридичні документи та повідомити боржників про 

зміну кредитора, а у переможця торгів виникає обов’язок підписати протокол 

відкритих торгів (аукціону), укласти договір відступлення прав вимоги з Банком та 

оплатити його вартість, зазначену в підписаному ним протоколі відкритих торгів 

(аукціону). 

10) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пількова К. М. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Чи є необхідним ухвалення судового 



  

рішення, яким визнано протиправними дії (бездіяльність) державного виконавця, для 

визнання цих дій (бездіяльності) протиправними в іншому судовому спорі? 2) Яке 

значення має рішення суду, яким визнано протиправними дії (бездіяльність) 

державного виконавця або відмовлено у задоволенні позову про визнання таких дій 

(бездіяльності) протиправними, для вирішення іншої справи, у якій розглядаються 

позовні вимоги про стягнення відшкодування шкоди, завданої такими діями 

(бездіяльністю)? Шляхом системного тлумачення норм права, що регулюють спірні 

правовідносини, зроблено, зокрема, такі висновки: 1) Відсутність такого рішення або 

посилань на нього самі по собі не можуть бути підставою для відмови у задоволенні 

позовних вимог про відшкодування збитків, завданих особі державним виконавцем. 

2) Наявність рішення суду, яким визнано протиправними дії (бездіяльність) 

державного виконавця або відмовлено у задоволенні позову про таке визнання, має 

преюдиційне значення для визнання цих дій (бездіяльності) протиправними в іншій 

судовій справі, така протиправність (або, навпаки, правомірність) не доказуються 

при розгляді цієї справи, у якій бере участь той самий державний виконавець, 

стосовно якого встановлено протиправність (або правомірність) його дій. Однак таку 

протиправність (або правомірність) може бути в загальному порядку спростовано 

іншим учасником цієї справи, який не брав участь у справі, в якій було встановлено 

протиправність (або правомірність) дій (бездіяльності) державного виконавця. 

6.4. Програма наукового семінару для науково-педагогічних працівників «Проблеми 

тлумачення правових норм та юридична аргументація» (Інститут післядипломної 

освіти НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 07.06-18.06.2021 р.) — 30 годин. 

8. 1) Презентація серії он-лайн модулів з питань доброчесності та етики (USAID), 23 

квітня 2021 р. 

2) Конференція «Права людини в "ковідному" світі» (Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого), м. Харків, 14 травня 2021 р. 

3) Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІІ. Межі права», м. Харків, 28 - 29 травня 2021 р. 

4) Тренінг «Бізнес, права людини і цифрові технології» у межах програм 

«Застосування прав людини до сфери цифрових технологій» (Харківська обласна 

фундація «Громадська альтернатива», Міжнародна лабораторія з бізнесу і прав 

людини, Центр права, етики і цифрових технологій Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Тижня знань з бізнесу і прав людини, 

ініційованого Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини до 10-річчя 

Керівних принципів ООН з бізнесу і прав людини, м. Харків, 11 - 12 червня 2021 р. 

5) Науково-практична онлайн-конференція «Конституційні цінності в офіційній та 

академічній конституційних доктринах» (Конституційний Суд України, НАПрН 

України, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні), м. Київ - м. Харків, 14 червня 2021 р. 

6) Науково-практична онлайн-конференція «Роль органів конституційного 

судочинства в механізмі захисту прав людини» (Конституційний Суд України, 

Національна академія правових наук України, Національний університет «Одеська 

юридична академія», за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні), м. Київ - 

м. Одеса, 16 червня 2021 р. 



  

7) Науково-практична онлайн-конференція «Принцип поділу влади та його 

гарантування органами конституційного судочинства» (Конституційний Суд 

України, Національна академія правових наук України, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні), м. Київ - м. Львів, 18 червня 2021 р. 

8) Міжнародна науково-практична конференція «Конституція 1996 року: Україна в 

системі координат європейського конституціоналізму» (Конституційний Суд 

України, Венеційська комісія, Національна академія правових наук України, за 

підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Німецький фонд міжнародного 

правового співробітництва), м. Київ, 24 червня 2021 р. 

9) V Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 20 - 24 вересня 2021 р. 

10) Сателітний захід «Європейські цінності та конституційне правосуддя», м. Харків, 

20 вересня 2021 р. 

11) Серія заходів «Бізнес і права людини: пошук стійких моделей», м. Харків, 20 – 21 

вересня 2021 р. 

12) Конституційний салон «Антидискримінація», м. Харків, 22 вересня 2021 р. 

13) Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні юридичні читання 

«Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики», м. Хмельницький, 1 

- 2 жовтня 2021 р. 

9. Стаття: 

Правова визначеність // Філософія права і загальна теорія права. — 2020. — № 2. — 

С. 185-201 (1,1 друк. арк.). 

Тези: 

Проблема правової визначеності в конституційному судочинстві // Актуальні 

проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції 

Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії 

та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 р.). Хмельницький : Хмельницький 

ун-т управління та права ім. Л. Юзькова, 2021, 0,4 друк. арк. 

10. Заступник головного редактора журналу «Філософія права і загальна теорія 

права». 

13. Підготовка відгуку на автореферат кандидатської дисертації Наконечної Анни 

Михайлівни «Правове регулювання як засіб задоволення людських потреб та 

інтересів (загальнотеоретичне дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень. 

15. Розробник і тренер сертифікатної програми «Практичний курс з верховенства 

права» (University of South Carolina, USAID, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) для суддів, 

адвокатів, працівників прокуратури та інших органів державної влади, 

правозахисників та молодих науковців. 

Учасник Проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 

(Американські Ради з міжнародної освіти). 



  

16. Член журі Обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. 

 

________________ доц. В. С. Смородинський 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол  № 3від 03 грудня 

2021р. 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   _________  проф. О. В. Петришин 

 


