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Третя хвиля реформи законодавства України про банкрутство закінчилася 

введенням у спеціальний у вітчизняне законодавство правил з транскордонної 
неспроможності. Здається, це відбулося в результаті усвідомлення необхідності 
адекватного реагування на розвиток сучасного бізнесу та цивілізованого входження 
України до Європейського та світового економічного просторів. 

 
Важливою причиною введення у національне законодавство правил розв’язання 

проблем колізій правових порядків країн світу у судових справах про банкрутство є 
зростаюча активність на національних і міжнародних ринках транснаціональних 
корпорацій і промислово-фінансових груп. Діяльність таких гравців ринку потребує 
окремої уваги, оскільки проблеми заборгованості великих компаній іноді створюють 
проблеми для економіки окремих держав чи регіонів.  

 
Сьогодні також слід враховувати сучасні реалії – окупація частини території 

країни створює нові виклики для Держави Україна. Крим знаходиться практично під 
двома юрисдикціями: України – юридично, і Росії – фактично. Як свідчить розвиток 
подій в Криму, конфлікт цих двох правових порядків буде існувати ще певний час. 
Військова агресія Росії проти України триває, що не дає можливості розв’язати цей 
конфлікт цивілізовано, шляхом ведення переговорів.  

 
Враховуючи таке положення справ в сучасній Україні, необхідно звернути увагу 

на можливе використання банкрутства як засобу боротьби нашого сусіда проти України 
– політичної, економічної, психологічної, інформаційної, а також провокаційної та 
підривної. Відомо, що банкрутство є досить руйнівним юридичним механізмом. Навіть 
погрози про ініціювання процедур банкрутства руйнує цивілізовані відносини між 
торговельними партнерами, а безпідставне порушення справи про банкрутство 
відносно стійкої компанії може стати початком реального або неминучого банкрутства.  

 
Як бачимо, реформа законодавства України про банкрутство залишається 

актуальною. Важливо зробити норми про транскордонне банкрутство діючими. У 
зв’язку з цим, необхідно визнати, що Україна зробила важливий, але тільки перший 
крок у зазначеному напрямку – зроблена спроба увести у національне законодавство 
про банкрутство специфічної термінології, оскільки реальних працюючих правових 
механізмів поки що бракує. 

 
Як практично завжди в Україні трапляється розробка законодавчих пропозицій 

відбувається без належного врахування досягнень вітчизняної науки. Так, можна 
послатися на монографію доповідача (Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія 
і практика: монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 318 с.), яка вийшла 
друком у 2008 році і містить й досі актуальні, але нереалізовані пропозиції щодо 
введення у вітчизняне законодавство правових механізмів з транскордонного 
банкрутства. Зазначені пропозиції пізніше, у 2010 році, набули подальшого розвитку у 
докторській дисертації автора монографії. Впевнені, знайомство з зазначеними та 
багатьма іншими науковими працями вітчизняних науковців і дослідників допомогло б 
законодавцю розробити більше науково обґрунтовані законодавчі пропозиції у свій час, 



 

  

що заощадило б час на сьогоднішню доробку чинного спеціального у цій сфері закону. 
Здається, є сенс зупинитись на окремих положеннях згаданого монографічного видання 
та дисертації, які сьогодні залишаються актуальними. 

 
Слід зазначити, що, на нашу думку, серед низки позитивних рис Закону України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в новій 
редакції (далі – Закон про банкрутство) є найважливіша: до цього системоутворюючого 
закону було включено окремий розділ, присвячений так званим транскордонним 
банкрутствам. Це стало найбільш вагомим внеском у розбудову цього важливого 
елементу регулювання економічних відносин в Україні за світовими стандартами. 

 
Зазначимо, норми про транскордонні банкрутства, представлені у тексті Закону 

про банкрутство, поки що не в повній мірі дозволяють розв’язувати складні конфлікти, 
що зазвичай виникають у разі колізії правових порядків кількох країн. Про це яскраво 
свідчить статистика. Треба визнати, без внесення необхідних змін у низку законів, в 
тому числі й ті, що є спеціальними для інших сфер правового регулювання суспільних 
відносин, не вдасться покращити стан справ у цій сфері. 

 
Відомо, що міжнародне приватне право в арсеналі правових засобів розв’язання 

міжнародних конфліктів містить колізійні норми, за допомогою яких встановлюється 
компетентний правопорядок для порушення і розгляду справ про банкрутство з 
іноземним елементом. Закон України «Про міжнародне приватне право» містить тільки 
одну колізійну норму у сфері банкрутства: у ст. 77 Закону встановлена виключна 
підсудність національних судів України у справах про банкрутство з іноземним 
елементом. Слід визнати, що ця норма може стати на заваді ефективного застосування 
правил з транскордонних банкрутств, передбачених Законом про банкрутство: може 
статися так, що, виключна підсудність у справах про банкрутство не дасть можливості 
коректно застосовувати в судах України правила щодо визнання основного 
провадження, порушеного за кордоном.  

 
Впевнені, введення у зазначений законодавчий акт такого важливого елементу 

сучасної системи банкрутства, який передбачений у Регламенті 1346/2000 і у Типовому 
законі ЮНСІТРАЛ, як критерій встановлення основного місця знаходження суб’єкта 
банкрутства – концепцію центру основних інтересів. Це дозволить більш ефективно 
здійснювати співпрацю з іноземними судами.  

 
Можливо, відповідні зміни слід також внести не тільки у Закон «Про міжнародне 

приватне право», а й у Цивільний кодекс України, в частині встановлення 
місцезнаходження юридичної особи. Якщо цього не зробити буде існувати конфлікт 
між Законом про банкрутство та Цивільним кодексом, який не дозволить у багатьох 
випадках однозначно визначитись з основним і вторинним провадженнями за наявності 
двох і більше порушених у кількох державах справ про банкрутство. Мова йде про такі 
правові категорії як місце ведення бізнесу, місце ділових операцій, підприємство, що 
використовуються у Типовому законів ЮНСІТРАЛ і Регламенті ЄС 1346/2000. 
 

Якщо мовити про нову концепцію основного/неосновного проваджень було б 
доречно у нових нормах викласти чіткі і вичерпні юридичні характеристики та критерії 
їх розмежування. Здається, судді буде важко застосувати відповідні норми у існуючому 
вигляді і прийняти правильне, а головне обґрунтоване, рішення у справі, яке буде мати 
значення для успішного розгляду справи у кількох юрисдикціях.  

 



 

  

Також вважаємо, що на цьому етапі реформи законодавства про банкрутство 
необхідно ввести у спеціальний закон про міжнародне приватне право нову колізійну 
прив’язку lex concursus, яка міститься в основному нормативному акті у зазначеній 
сфері Європейського Союзу – Регламенті Ради ЄС 1346/2000 про процедури 
неспроможності 2000 р.   
 

Найбільш неоднозначна ситуація склалася щодо узгодження нових процедур 
Закону про банкрутство з нормами процесуальних законів. У цьому контексті 
необхідно звернути увагу на помилку Українського законодавця, який, вводячи у 
правову систему нову судову процедуру – визнання іноземного судового провадження, 
– не здійснив наступних необхідних кроків, а саме не деталізував цю процедуру у 
керівному законі для господарських судів – Господарському процесуальному кодексі 
України.  

 
Стосовно процедури визнання іноземного провадження важливо згадати, що вона 

є схожою з вже існуючою у вітчизняному законодавстві процедурою визнання та 
звернення до виконання судових рішень іноземних судів, передбаченою у Цивільному 
процесуальному кодексі України. А тут виникає запитання, чи може законодавцю слід 
зробити все за правилами логіки: процедуру про визнання іноземного судового 
провадження ввести у той законодавчий акт, в якому містяться аналогічні норми – 
Цивільний процесуальний кодекс? Слід погодитися, логіка в цьому є: мова йде про 
визнання одного з видів судових актів іноземного судового органу – рішення суду про 
порушення процедури про банкрутство боржника. 

 
Окрема група нових норм у розділі Закону про банкрутство, що стосуються 

транскордонних банкрутств, регулюють діяльність суддів – це співпраця зі своїми 
колегами закордоном, координація своїх дій з діями своїх іноземних колег тощо. 
Зрозуміло, тут йдеться не про регулювання відносин банкрутства – це стосується 
діяльності суддів, що підпадає під дію спеціального закону про судоустрій і статус 
суддів. Впевнені, без внесення відповідних змін до спеціального у цій сфері Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів» буде важко забезпечити самостійність 
вітчизняних суддів у справах про банкрутство. Навряд чи зазначений закон дозволяє 
судді бути настільки самостійним, а саме видавати судові акти, що діятимуть 
закордоном, самостійно розробляти і підписувати транскордонний протокол, який 
сьогодні чи не єдиним способом оформлення співпраці судів у транскордонних справах 
про банкрутство з визначенням подальших дій Українського судді у судовому 
провадженні.  

 
Згідно з Законом про банкрутство у новій редакції новим учасником у справах про 

банкрутство стає так званий іноземний представник, або, як визначив Український 
законодавець, керуючий іноземною процедурою банкрутства. Оскільки мова йде про 
абсолютно нового процесуального суб’єкта, то вважаємо за необхідне цей статус і його 
процесуальне положення описати у відповідних нормах спеціального закону – у 
процесуальному кодексі. Впевнені, проста згадка про такого нового учасника у 
судовому процесі і описове викладення його прав, обов’язків та повноважень в Законі 
про банкрутство може виявитися недостатнім. 

 
Якщо описувати процесуальне положення керуючого іноземною процедурою 

банкрутства з його правами і обов’язками, то слід також передбачити й 
відповідальність такої іноземної особи, яка передбачена для вітчизняних арбітражних 
керуючих. Нагадаємо, адміністративна відповідальність арбітражного керуючого 
передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення. Тут виникає запитання, чи 



 

  

у повній мірі норми цього законодавчого акту можуть бути поширені і на іноземну 
особу, яка діє без зареєстрованого представництва?  

 
У контексті дискусії щодо внесення нових норм і змін в існуючі законодавчі акти 

у сфері процесуального права, можна висловити побажання більш детально виписати 
правила координації дій судді, який слухає справу, пов’язану з іншою чи іншими 
судовими провадженнями. Чомусь законодавець досить детально описав в законі тільки 
одну форму співпраці – судову допомогу. Разом з тим зазначимо, що чинні ані 
господарський, ані цивільний процесуальні закони не містять такої правової категорії. 
У зв’язку з цим виникає низка запитань: якщо спеціальні закони не містять такої форми 
співпраці суддів, то чому Закон про банкрутство її вводить? 
 

У підсумку можна сказати, що якщо б результати науковців і дослідників 
враховувалися в Україні в процесі розробки законодавчих пропозицій, то з одного боку 
не треба було б повертатися до виконання тієї самої роботи після майже двох років дії 
закону у чинній редакції, а з іншого – в Україні вже працювали б механізми розв’язання 
складних проблем у так званих транскордонних справах. А це, у свою чергу, сприяло б 
не тільки належному захисту прав вітчизняних і зарубіжних підприємців у 
національних судах, а й підвищило б привабливість вітчизняного ринку для іноземних 
інвесторів.  
 

Впевнені, уведення в чинне законодавство України правил, норм і процедур, яких 
сьогодні бракує, допоможе українським суддям ефективно розглядати справи про 
транскордонні банкрутства, а Державі Україна з молодою ринковою економікою 
зайняти належне місце у світовому господарстві серед інших кран з розвинутим 
бізнесовим законодавством, важливим елементом якого є банкрутство. 
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