
реЙ іlерстна, НИ УІа l'i1IOTh J(JI ~І СНОІ"О р(ВН\ІJа Н Н$.1 110)(3_11 hlll ОГО у ilOC кона;Іе Н

Н$.1 1 р(ВНИТКУ ~ІК теоріЇ, так 1 І ІраНОНОЇ ОСНОНИ у НИІ';ІЩ(1 ННСССНН$.1 H1J(IIO
HiilHИX ,J(OIIOHHCHh і 3МіН .JtO ЧИННИХ 3аКОНіН та ІІрИЙЮІТТ$.1 НОНИХ 3аКОНО
дав~ПІХ актів. На.1аго;:rження а;:r:міністративно-госпо;:rарських процедур 

що;:rо корпоративних захоплень повинне скоротити їх кL1ькість. Це, 

безумоnпо, приnе;:rе до створення систе:\ПІ господарських праnоnідпо

сип як прозорої nідкритої системи, що. n сnою чергу, с складним і три
nали:\1 проuесо11. О;:rпак такі дії позбаn.1ять (мінімізують) таке яnише як 

рей;rерстно. 
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)(ОБРОВОJІЬСЬКА В. В. 

ТТаІІіоналІ,ний універен 1 е 1 «Оле<.:І.ка юри;~нчна акш~емія», 
1 ~(ЩСН'l' КафсJ(рИ l'OCliOЩtpChKOf'O Нрана і flj)OJ\CCy, 

КШЩИ;~ат ЮрИ,'lИЧІНІХ наук, )lOIIt'lll 

ШОДО ХАРАКТЕРУ АУДИТОРСЬКОl ДІЯЛЬНОСТІ 

Характер аую-порсnкої .Jtі~ІJІnноеті ІІСрІІІ :ш нес мож;Іино ни3начити 

~rерез її .1ега.1ьне визначення, а саме ст. З 3акону про аудит, який визна

чає її як підприє:мниць:ку діяльність, яка включає в себе організаційне 

і мето;:rичне забезпечення аудиту, практичне rшкопашrя аудиторських 

перевірок (ау;:rит) та на;:rаrшя інших аудиторських пос.1уг. Тобто аудитор

ська дія.1ьпість с різновидом підприс:мництnа та підпа;:rас під загальне 

ни3начснн$.1 ІІііlІІриємницnкої .ІtіюІnНt){:ті у роJуVІінні ст. 42 ГК України. 
Також на неї ро3ІІОНСЮJ(ЖуютnоІ о3наки ІІіNІГИЕ УІ ни 1 tnкої ;tіи;І nності -
самостійність, систе:мат:ичність, ризик, отри:мання прибутку та пр:ин

ципи через ст. 44 ГК України. У .1ітературі також пі;:rтри:мують зазначені 
нормативні по.1оження та зазначається, шо ау;:rит являє собою <<підпри

смницьку дія.1ьність 3 не3а.1ежної перевірки бухгалтерського обліку та 
фінансоnої (бухга.лерської) 3nітності організацій та ін;:rпnі;:rуальних під

ІІриємІІ,ш 1 ;ю;ШТКОНИХ ІІОС.,ІуІ: ІІОН,~І3<lНИХ 3 KOHC)CihTYHi:IHH}IM К..ІІ1ЄНЛН 

:1 11итанn Gанкінсnко1-о. ІЩІщтконоІ'О, фінансоно1·о 3аконtщанстна. що;ю 
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ск.;rаланн$.1 роjрахункін aGo ;rсклараr~ій 3 оrrо,т~аткуr-шнн~r. нс;rснн~r aGo 
ні;~нон.ІІСНН$.1 Gухгалтсрсnкоr'о оGліку, ск.1rа;~анни фінансоних rrpor'H(Hiн, 

ниGору форми 3а;rучснни кarriтa;ry, ро:1міrrrснни тимчасоно ні.1rnних 1]10-
шових ресурсів» [ 1, с. 159-1601. Інші визначають ау;:шторську .іІіяльність 
як <<безпосере.іІНЮ самостійну~ систематичну, на власний риз:ик підпри

с:\пrицьку .іІіяльпість шодо падапня ау.іІиторських пос .. тут із метою отри
МаІІНЯ прибутку, яка здійсшосться фізичними і юридичними особами, 

Jаресстроnаrш1ш як суб'скти підприс1ншuької дія .. тьпості у порядку, 
нстанон.1rеному :шконоюшстном» [3, с. 22J. 

Контршrnно-фінансони~і характер ау;rиторсnкої ;rішrr-,ності може 

бути різних видів в залежності ві.іІ суб'єкта, по відношенню .іІО якого 

він застосовується. Так, можл:иво в:иділпи банківський ау.іІИТ, який 

nідпоnі.іІІІО .іІО статті 70 Закону України <<Про банки і банківську діяль
ність)> та J метою реа .. тізаuії стратегічного курсу України па інтеграцію 
до Європейського Союзу, урегулювання процесіn наг .. тя.іІу :ш дотри
манн$.ІVІ Gанками ни_vюt· :шкон(щанстна України що;rо tю,т~анюr фінан

соної 3Нітності ;ю Hattioнa .. thHOП) Gанку України і іиі rtt,орічної rrерснір

ки та пі.іІтвер.іІження аудиторською фірмою визначений постановою 

НБУ «Про затвердження По .. тоження про порядок подання банками до 
Національного банку України звіту ау.іІитора за результатами щорічної 

перевірки фінансоnої зnітпості)> ni.ii 09.09.2003 р.; .іІержаnпий, напри

кла.іІ, ЩО.іІО суб'сктіn господарюnання держашюго сектору економіки, 
у_vюви та rropи;toк rrpoвc;tctrшt ~rкot·o Постановою КаGінсту Міністрів 

України ві}~ 04.06.20]5 р. <<;lc$.tKi rrил-Іttшt rrpoвc;tcttшt ау;rиту суG'сктів 
t'осrнщарюнанни ;rсржанноr'О сектору економіки»; фінансоний- rt~(ЩO 

фінансоних устанон та ,т~іє Пори,т~ок, ики~-і нстанон;rює осоG;rиності ор

t'ані:шrrії та rrронс;~снни ннутріrrrнr-,ого ау;rиту (контро;rю) у фінансоних 

установах, крім недержавних пенсійних фон.іІіБ, державне регулювання 

та нагля.іІ за дія..тьністю яких З.іІійснює Національна комісія, що З.іІій
спюс .іІержаnпе регулоnашrя у сфері рипкіn фіпапсоnих пос .. туг, затnер
джений роJпоря.іІжешrя:\І Націопальної комісії. що здійсшос держаnне 

регулюnаrшя у сфері рипкіn фіпапсоnих послуг nід 05.06.2014 р. <<Про 
:штнсрлжснни Пор$.І;~ку ttроне;~енюr ннутріrtrнnого ау;tиту (контршtю) у 

фінансоних устано нах»; фон;юний- rt~o,т~o учасникін ринку цінних ІІа

перів та .іІіє Положення, яке встановлює особлшості організації та про

ве.іІення внутрішнього аудиту (контро .. тю) у фінансових установах, що 
J.іІійспюють професійну діяльність па фондоnому ринку. По .. тожеrшя 
поширюсться rra професійrшх учасrшкіn фоrrдоnого ринку (крім банків) 
та Цептральпий деполпарій ціпних паперіn та затnерджене Рішенням 

Hat ~іоншt r-,ної комісії :1 tt.iн них rr<-tttcpi н та фон;юноt·о ринку ні.Іt 19.07.2012 
р. <<Про 3атнср;rжснюr По;rожснюt ttpo осоGлиності Щ1r·ані:шt~іїта І Іроне

дення внутрішнього ау;:rиту (контро .. тю) у фінансових установах, що З.іІій
снюють професійну діяльність на фон;:rовому ринку>>. При цьому окре

мr-r:м відомчим актом встановлені вимоги до ау;:rиторського висновку 
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Сшіту не:шJІежноІ'О ау;штора), икиtі ІЮJ(аt-:тьси ;ю НаІІіона.-Іьної І<ОVІІсії 

3 н_інних ІІаІІерін та фон;юноп) ринку Іlентра;Іьним :tеІюянаріt-:VІ 11ри 

ІІроне;(еННі ІІІОріЧНОП) ау;шту СНОЄЇ J(і~І;ІІ:.НОСТі, І ІОНИНеН бути СК.-Іа;tениі1 

відповіцно цо вимог Міжнароцних станцартів контро.:Jю якості, ауциту~ 

ог .. 1яцу та затверцжений рішенням Наuіона .. 1ьної комісії з цінних папе
ріn та фопцо1юго ринку ni..J 16.07.2013 р. <..:Про -:штnерцжеппя Вимог цо 
аудиторського nиспоnку, що поцасться цо Націопальної комісії з піпних 

паперіn та фопдоnого рип ку при проnеденні Пептра.1ьпим цепозитарісм 

ІІ~орічною ау;шту сноєї іLі~І.-Іьності•); тоІІІО. 

Також н :шJІежності ні.іL характеру ау)·tиторська ;(і~І;Іьність \южс бути 

цержавною та нецержавною . .Цержавна провоциться спеціально упо
вноважени:v~ цержавним органо:v~, наприк..1ац, .Цержавною фінансовою 

інспекuією, Поряцок провецення якою, її територіа.:JЬНИ:\'ІИ органами 

цержашюго фіпапсоnого ауциту ція.тІьпості суб'сктіn господарюnаппя 

nстапоnлепий Постаноnою Кабінету Міністріn України nіц 25.03.2006 
р. <<П~панн~І ІІронс;tснн~І .Лержанною фінансоною інсІІскніt-:ю, її тсри

торішІьНИ\ІИ ор1·анами .іLсржанною фінансоноІ'О ау;tиту>>. Нс;tсржанна 

проводиться нецержавними суб'єктам:и у поряцку ст.ст. 4-5 3акону про 
аудит (аудитора:v~и та ауд:иторськи:\'ш фip:\'ra:vtи). 

У теорії, господарській практиці і нор:\'rативн:их цокументах роз

рі:шяють обоn'язкоnий та іпіціатишшй, nпутрішпій і юnпішпій ау

лп. Наприк..1ац, обоn'язкоnо~tу ауциту під.:Jягюоть деякі госпоцарські 

ОІІераІІіЇ JІ'і;ню -~ ПостаІюІюю Кабінету Міністрів України ві,:L 20 траІІІІ}І 
2009 р. <..:Про l<пнччжеІІІІ~І Пор}ІJ\КУ ІІроІ~е,т(еІІІІ}І орпІІшми J(ержш~ІІОЇ 

І<ОІІТрО.:ІІ,ІЮ-рСВЇlі~1ІЮЇ С~ІуЖ6~1 J(СрЖаВІІОІ'О фіІ ШІІСОІ\01'0 аул пу ОІ<рС\1 ИХ 
І"ОСІІlЩЩJСЬЮ1Х ОІІерСІІІіі·і>). 

ТаКИ\1 ЧИНОVІ, ау;LИТОрСЬІ<а ;LіШІІ:.НіСТЬЕ НИ)LОМ ІІіJ(ІІрИЄ\ІЮ1ІІТНа, ~І КОЇ 

притаманні певні самостійні ознаки, чинники та характеристики . .Jеякі 
ознаки піцприємниuького характеру ауциторської ціяльності є віц~tін

пими, паприк..1ац, іпіціатиnпість. Стосошю аулпорської ціяльпос
ті ця олшка прита~tаппа цержаnпому аудиту або то:иу, що іпіціюс сам 

суб'скт госшнарюnаппя. Така олшка як рrгшк пе прита~tаппі аулпу. 
СистеVІап1чність 11ритаманна ті.-1ью1 ;(ержанноVІу ау;tиту, строки ~ІІ<ОІ'О 

чітко ни:1начсні нор\шми чинноп) :шконо;шнстна. Ау;tиторськіtі іLі~І.-Іь

ності притюtанний контро.:Jьно-фінансовий характер, який в за .. lеж
ності віц суб'єкта до якого вона застосовуються може бути: банківській, 

фінансовий, стосовно суб'єктів господарювання цержавного сектору 

економіки, фопцоnий, тошо. З~tістом ауциторської дія.:JьІюсті с ауцит, 

який буnас обоn'язкоnий та іпіціатишшй, nпутрішпій і юnпішпій. 
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РОМАНАДЗЕ Л. Д. 

І Іш(ЇlJН<LІ hНИЙ уні нерситет «01 (есhка юри1 (ична ака1 (е\1ЇЯ», 
доuснт кафедри гоепо.J;арського права і процесу, 

KUH)lИ)lil І Юр11 1 (ИЧНІ1Х наук, )(ОІ(еНТ 

РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІ 
ВJІАСІІОСТІ ЗА ДОІІОМОГОІО М~:ДІАЦІЇ 

Медіаuія, як альтернативний засіб врегулювання спорів, застосову

сться у багатьох сферах суспі.1ьпих nі;:rпосип, стосусться широкого ко.1а 

питаrrь, одпак, rшйбL1ьш поширепим с проnедеппя медіації задля nрегу
.ІІюнанюІ цині.Іьних. І"ОСІІО}Щрських, тру.І~оних та сімейних сІ юрін. 

Світоним ;юсні.І~О.\-1 .І~оне.І~ено ниеоку ефективність .v1e;tiaІtiї 11ри ни

рі 111 енні сІ юрін у сфері інтс.Іектуа.І ьної І-іІІ ас ності. У с11ра нах, 110 н'и3а них 
з інтелектуальною власністю, ,т~о VІCJtiaтopa нaй•racтirrrc 3Всртаються J(ЛЯ 
J~OC5-11'HCHH5-I лою1 в ра3і нcrrpaнovripнor·o, на ;tумку о;tнієї 3і сторін, ни

користаппя об'скта права іпте.1ектуальпої власпості іпшою сторопою, 

порушеппя умов різпих видів договорів шодо розпоря;:rжеппя майпоnи

ми правами інте.1ектуа..,1ьної власності (особливо ліuензійних ;:rоговорів 

та ;:rогоrюрів комерuійпої концесії). спорів щодо аrпорства па пшшхід 

та права n.1аспості па патент. порушення авторського права і суміжних 
І Іран тонІ,о. В3ага;Іі, oG't:ктovr c1ropy н сфері інтелсктуш1ьної НJІасності, 3 
~І ким можна :1нсрнутисn ;ю vrc;tiaтopa, можутn Gути рі3номанітні сІrорІ1, 

не пов'язані з рішенням ;:rержавних органів [1; с. 51. Окрему категорію 
справ, шо вирішуються за допомогою медіації, с:к.1адають, так звані, до

менні спори, пов'язані із неправомірним використання об'єктів інте

лектуальної маспості у доменних іменах. 
Медіація (от .1атипського <{шеdіаге•> - посередпиuпю) - ue 

ІЮJасу;юна ІІроІІ,е}(ура нрсІ)';ІюнанюІ c1ropy ІІІ.І~Іхом ІІсрсІ·оно

рін :ш )(ОІІОМОІ\ЖJ О}(НОІ'О а()о ltCKi;ІbKOX ІІрофссіі~НО ІІі,Т(І'ОТОНJІСНИХ 

Іюссрслник1н- метатор1н. 

Принципова сутність медіації заснована на визнанні факту позитив

ного вп.1иву присутності нейтральної сторони на ефективність прове

деппя переговорів "З впрішеппя іспуючого спору. 
Запорукою успіху медіації пі;:r час вирішеппя споріn у сфері іпте.1ек

туа;Іьної н.1rасності є СІІсцифіка оG'єктін інтс.Іскту<LІьної н.насності, 11~0 
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