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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування вибору теми дослідження. Траст зародився 
у середньовічній Англії з метою обходу феодальних повинностей 
на основі права справедливості. З часом він перетворився на комп-
лексний інститут управління власністю, покликаний вирішувати 
низку абсолютно різних завдань. Популярність довірчої власності є 
настільки високою, що траст у тій чи іншій модифікації поступово 
почали використовувати країни, які класично не визнавали його через 
принципові відмінності у розумінні правової природи права власнос-
ті. Протягом другої половини ХХ століття суди Франції, Німеччини, 
Італії, Швейцарії та інших країн Європи поступово почали визнавати 
дійсність трастів. Спочатку цей процес переважно мав форму зістав-
лення трасту з традиційними інститутами, які існували у тій чи іншій 
країні, проте з часом навіть у цих країнах почали з’являтися власні 
трастоподібні конструкції, які, з одного боку, відповідали вимогам 
відповідної правової системи, а з другого –  дозволяли визнавати трас-
ти та досягати цілей, аналогічних цілям довірчої власності. Важливу 
роль у цьому процесі відіграла Гаазька Конвенція про право, що за-
стосовується до трастів та їх визнання (1985), яка створила юридичні 
підстави для визнання та використання інституту трасту без уведення 
його у право конкретної країни.

Крім того, у ХХІ столітті відбувається процес переосмислення 
поняття та правової природи трасту. Зокрема, докорінно переглянута 
концепція «розщепленого» права власності, яка протягом тривалого 
часу була чи не єдиною підставою для невизнання трасту у країнах 
континентальної правової сім’ї. Компаративісти багатьох країн уже 
переконливо довели, що траст може бути універсальним інструмен-
том управління майном у країнах, які не знають поділу права на за-
гальне право та право справедливості. У зв’язку із цим тверджен-
ня, що траст суперечить публічному порядку країн цивільного права, 
уже давно втратило своє підґрунтя і не відповідає сьогоденню.

На сьогодні в Україні немає єдиної концепції трасту, правова при-
рода цього інституту залишається мало дослідженою, розуміння суті 
трасту й поняття «розщеплення» права власності є викривленими 
та неточними, більшість видів трастів і трастоподібних конструк-
цій, що існують у світі, невідомі українській науці, не розроблено 
правил кваліфікації та визнання трасту судами. Крім того, більшість 
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наукових поглядів на траст є відверто застарілими і не відповідають 
сучасним тенденціям у правовій науці європейських країн.

За таких умов дослідження особливостей трасту та його різнови-
дів, а також порівняльний аналіз шляхів визнання довірчої власності, 
уведення її у право країн, що належать до різних правових систем, 
є надзвичайно актуальними для української юридичної науки з огля-
ду на поступове реформування приватного права та пошуки нових 
способів ефективного управління майном. Розробка цілісної концеп-
ції сучасного розуміння трасту, що ґрунтується на теоретичних заса-
дах і судовій практиці застосування законодавства різними країнами, 
не лише дозволить вирішити низку практичних проблем, що виника-
ють перед українськими судами, які розглядають справи, що вини-
кають з трастових відносин, але і наблизить українську науку в цій 
частині до світової.

Теоретичну основу дослідження трастових відносин та проблемних 
питань кваліфікації і визнання трасту у різних країнах становлять 
праці вітчизняних та іноземних правників, а саме: А. А. Албу, 
А. Андерхіла, З. Е. Беневоленської, М. М. Булигіна, Дж. Брей, 
Ч. Веба, І. В. Венедіктової, Дж. Вотта, І. Гвелесіані, А. С. Генкіна, 
Дж. Глассона, М. Граціадеі, О. І. Грейдіна, Дж. Л. Греттона, 
Н. М. Дихти, Д. В. Дождєва, А. А. Жданова, В. О. Канашевського, 
Дж. Коділіньї, Дж. П. Костігана, Ю. В. Курпас, Р. Лі, М. Лупоі, 
Р. А. Майданика, В. МакФарлейна, В. Г. Марчинського, М. В. Мащенка, 
Ф. У. Мейтленда, Ч. Мітчела, Л. Ю. Міхеєвої, Г. Моффата, А. Дж. Оклі, 
Р. Л. Наришкіної, К. Г. Некіт, П. Паніко, Ф. Х. Петті, Дж. Е. Пеннера, 
Р. Пірсі, М. Ремджона, С. О. Сліпченка, М. М. Слюсаревського, 
Л. Сміта, А. У. Скотта, Н. В. Соколової, Т. М. Стазілової, Дж. Стівенса, 
Б. Убетрацці, Н. В. Фунтікової, А. Хадсона, Г. Г. Харченка, Д. Хейтона, 
Л. Хо, Р. А. Хендріксона, М. В. Ясуса та ін.

Дослідження також базується на працях юристів-компаративістів, 
зокрема: Р. Валсана, Р. Давіда, К. Жоффре-Спінозі, Х. Коха, Х. Кьотца, 
У. Маттеі, У. Магнуса, М. Н. Марченка, В. В. Палмера, Е. Рабеля, 
А. Х. Саідова, Ю. О. Тіхомірова, В. А. Туманова, К. Цвайгерта, 
Р. Ціммермана, О. Н. Ярмиша.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Науково-до-
слідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 25 червня 
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2014 року (протокол № 6). Дисертаційне дослідження виконувалося 
відповідно до тем науково-дослідної роботи відділу проблем приват-
ного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприєм-
ництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових 
наук України «Шляхи удосконалення правового регулювання відносин 
власності в Україні» (номер державної реєстрації 0113U001117) та «До-
говірне регулювання приватноправових відносин у цивільному праві 
України» (номер державної реєстрації 0116U000174).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного досліджен-
ня полягає у розробленні сучасної концепції трасту, визначенні осо-
бливостей кваліфікації, визнання та інкорпорації інституту довірчої 
власності у право країн, що належать до різних правових систем, 
а також у підготовці рекомендацій щодо удосконалення чинного за-
конодавства України, яке регулює суспільні відносини, що виникають 
з управління майном та довірчої власності.

Мета дисертаційного дослідження обумовила необхідність поста-
новки і вирішення таких завдань:

 – визначити методологію дослідження довірчої власності;
 – узагальнити існуючі теорії походження трасту та обґрунтувати 

власне бачення передумов і причин появи інституту довірчої власності;
 – сформулювати поняття трасту, виявити його характерні озна-

ки та розкрити правову природу довірчої власності;
 – з’ясувати особливості правової природи прав довірчого влас-

ника та бенефіціара на майно, передане у довірчу власність;
 – узагальнити концептуальні підходи до розуміння терміна 

«розщеплене право власності» та сформулювати нове бачення цього 
поняття;

 – обґрунтувати необхідність ратифікації Україною Гаазької Кон-
венції про право, що застосовується до трастів та їх визнання (1985), 
а також Конвенції Лугано про юрисдикцію та визнання і виконання 
судових рішень у цивільних і торговельних справах (2007);

 – виявити особливості виникнення, функціонування та припи-
нення трасту;

 – класифікувати фідуціарні та нефідуціарні обов’язки довірчих 
власників у трасті;

 – систематизувати різноманітні види трастів та інших трасто-
подібних конструкцій, які існують у країнах, що належать до різних 
правових систем;
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 – сформулювати визначення понять «багатоюрисдикційний 
траст», «міжнародний траст» та «офшорний траст», а також визна-
чити співвідношення між ними;

 – виявити теоретичні та практичні проблеми кваліфікації, ви-
знання та інкорпорації трасту у право країн, що належать до різних 
правових систем;

 – сформулювати поняття, правову природу і місце фідуціарного 
закладу серед інших видів забезпечення виконання зобов’язань у пра-
ві України;

 – визначити перспективи та доцільність інкорпорації інституту 
довірчої власності у право України;

 – визначити особливості управління майном Національним 
агентством України з питань виявлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

 – розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо вдоско-
налення цивільного законодавства в частині регламентації інституту 
управління майном та довірчої власності.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають 
у процесі управління майном, переданим у довірчу власність або 
у [довірче] управління майном.

Предметом дослідження є траст і трастоподібні конструкції, що 
існують у різних країнах, принципи їх правового регулювання, осо-
бливості кваліфікації та визнання трасту у країнах, де немає цього ін-
ституту, а також досвід його інкорпорації у право країн, що належать 
до різних правових систем.

Методи дослідження обрано відповідно до поставлених у роботі 
мети і завдань з урахуванням визначених об’єкта та предмета дослі-
дження.

У процесі дослідження були застосовані як загальний діалек-
тичний метод, так і спеціальні методи наукового пізнання дійснос-
ті. Серед іншого, в основу дослідження довірчої власності та інших 
трастоподібних конструкцій, що існують у різних країнах, було по-
кладено застосування комплексного компаративного методу, який 
включає у себе методи зіставлення, протиставлення, а також систем-
ний, функціональний, аксіологічний, синергетичний і метод комплек-
сного аналізу, який дав змогу вирішити складні теоретичні проблеми 
порівняльного правознавства за допомогою використання досягнень 
правової науки інших держав (пп. 1.1, 1.4, 3.1, 3.5, 4.1–4.4). Особливе 
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місце серед методів дослідження посідає історико-правовий метод, 
який дав можливість розкрити правову природу трасту і трастоподіб-
них конструкцій з урахуванням історичних передумов їх виникнення 
та формування саме у такому вигляді, у якому вони існують у тій чи 
іншій країні (пп. 1.2, 4.2–4.4, 5.1, 5.4.). Крім того, під час дослідження 
теоретичної основи різноманітних видів трастів та інших конструкцій 
управління майном у роботі широко застосовано метод системного 
аналізу (пп. 1.3, 2.1. –2.4, 3.2–3.6, 5.1). За допомогою наукових мето-
дів абстрагування й узагальнення, аналізу і синтезу здійснено наукове 
опрацювання особливостей кваліфікації та визнання трасту у судовій 
практиці країн, які традиційно не визнавали цього інституту (пп. 1.3, 
4.1–4.4). У роботі також застосовано теоретико-прогностичний метод, 
за допомогою якого сформульовано бачення перспектив інкорпорації 
трасту у право України, а також розроблені пропозиції щодо вдоско-
налення цивільного законодавства України у частині регулювання до-
вірчої власності та управління майном (пп. 5.1–5.4).

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим 
в Україні комплексним системним дослідженням інституту трасту 
та інших трастоподібних конструкцій у країнах, що належать до різних 
правових систем, яке спрямоване на встановлення сучасних закономір-
ностей розвитку довірчої власності у світі загалом та в Україні зокрема.

Наукову новизну одержаних результатів конкретизовано у таких 
найважливіших теоретичних положеннях, які виносяться на захист:

Уперше:
1) обґрунтовано висновок, що траст відповідає принципу непо-

дільності та абсолютності права власності на майно, а відтак концеп-
ція трасту не суперечить публічному порядку країн, у яких відсутній 
поділ права на загальне право та право справедливості. Це пояснюєть-
ся тим, що поняття «розщеплення права власності» на майно у трасті 
є умовним і було штучно створене юристами країн континентального 
права при спробі пояснити специфіку трасту. У трасті існує єдиний 
власник майна (довірчий власник), хоча відбувається розподіл прав 
(або повноважень) на майно. При цьому саме право власності лиша-
ється неподільним;

2) доведено, що траст може співіснувати з іншими інститута-
ми, що є у національному праві країн, які належать до різних право-
вих систем, зокрема, з правами на чуже майно, а також різноманітни-
ми трастоподібними конструкціями;



6

3) доведено, що права довірчого власника та бенефіціара 
на майно за своєю правовою природою є принципово різними. Єди-
ним законним власником трастового майна є довірчий власник, на-
ділений речовими правами на майно. Бенефіціари не є власниками 
майна, переданого у довірчу власність. Права бенефіціара у трасті 
є персональними правами, оскільки вони стосуються більше прав 
та обов’язків довірчого власника, аніж власне майна, і передбача-
ють можливість контролю за діями довірчого власника та подання 
персонального позову проти нього у разі порушення умов трасту. 
За таких обставин термін «право власності бенефіціара за правом 
справедливості» є умовним і означає наявність специфічних за сво-
єю правовою природою прав бенефіціара стосовно довірчого влас-
ника;

4) доведено, що ідея трасту не суперечить публічному поряд-
ку України, зокрема, концепції абсолютності та неподільності права 
власності. Проте у праві України існує достатня кількість правових 
інструментів, які, разом чи окремо, дозволяють досягати більшості ці-
лей, яких може досягати траст, тому нині інкорпорація трасту у право 
України є недоцільною;

5) обґрунтовано, що відносини управління, суб’єктом яких є На-
ціональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 
(далі –  Національне агентство), існують у двох різних формах, вини-
кають почергово та з різних підстав: 1) на підставі ухвали суду та 2) 
на підставі відповідного договору управління. Дані правовідносини, 
хоча і мають спільні риси, проте різняться своєю правовою природою 
(перші є публічно-правовими, другі –  приватноправовими з елемен-
тами публічно-правових), підставами виникнення та припинення, ко-
лом суб’єктів, а також титулом та змістом повноважень щодо переда-
ного майна. За обох видів відносин Національне агентство виступає 
як квазівласник арештованого майна;

6) сформульовано визначення поняття «сліпий траст» як різно-
вид прямо виражених прижиттєвих трастів, у якому установник, що 
зазвичай є і бенефіціаром, передаючи майно у траст, повністю втрачає: 
1) контроль над трастовим майном; 2) можливість прямого чи опо-
середкованого впливу на процес управління та розпорядження ним; 
3) право на отримання будь-якої інформації про кількісний та якісний 
перелік трастового майна, окрім його загальної вартості;
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7) доведено необхідність внесення змін до глави 49 Цивільного 
кодексу України в частині доповнення переліку видів забезпечення 
виконання зобов’язань фідуціарним закладом (забезпечувальною до-
вірчою власністю), який можна визначити як неакцесорний та не-
посесорний речовий спосіб забезпечення зобов’язання, що перед-
бачає передачу боржником за основним зобов’язанням належного 
йому майна у власність або у довірчу власність кредитору за осно-
вним зобов’язанням з метою одночасного стимулювання виконання 
зобов’язання та захисту майнових інтересів кредитора;

Удосконалено:
8) положення, що трастоподібні конструкції –  це узагальнена 

назва правових механізмів управління майном, які існують в різних 
країнах, здійснюються на засадах особливої довіри та можуть як пе-
редбачати передачу права власності на майно, так і не передбачати;

9) класифікацію обов’язків довірчого власника та запропоно-
вано розподіляти їх залежно від: 1) рівня довіри установника до до-
вірчого власника на: фідуціарні (серед яких основне місце посідає 
обов’язок бути «вірним», тобто діяти добросовісно, не отримувати 
вигоду від трасту та не ставити себе у становище, коли обов’язок 
та інтерес можуть мати конфлікт) і нефідуціарні (усі інші обов’язки); 
2) змісту обов’язку на: позитивні (обов’язки вчиняти активні дії сто-
совно трастового майна) та негативні (обов’язок утриматися від вчи-
нення певних дій); 3) характеру обов’язків на: ті, у разі виконання 
яких довірчі власники виконують розподільчу роль (здійснюють роз-
поділ прибутку серед бенефіціарів), і на ті, під час виконання яких 
довірчі власники виконують адміністративну роль (охороняють та / 
або примножують трастове майно);

10) висновок, що прямо виражений траст вважається створеним: 
а) якщо сторонами вчинені усі дії, необхідні для передачі конкретного 
виду майна; б) якщо установник вчинив усі дії, які залежали від нього 
особисто, хоча передача і не була юридично завершена через невчи-
нення третіми особами дій, які вони повинні були вчинити; в) якщо 
установник не вчинив усі дії, необхідні для передачі конкретного виду 
майна, через недобросовісні дії іншої сторони. Питання, чи був траст 
створений за певних обставин, вирішується у кожному конкретному 
випадку, відповідно до правила «трьох визначеностей»: а) визначенос-
ті наміру (чи бажав установник створити саме траст); б) визначеності 
предмета (переліку майна, що передається у траст); в) визначеності 
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об’єкта (переліку бенефіціарів або цілі, з якою створюється траст). На-
явність кожної «визначеності» перевіряється по черзі. Виявлення пев-
ної невизначеності не призводить автоматично до недійсності трасту, 
а може призвести до виникнення логічно виведеного трасту;

11) положення, що поняття «публічний траст» та «цільовий траст» 
є тотожними, тоді як поняття «благодійний траст» є вужчим і співвід-
носиться з ними як ціле і частина, оскільки поряд із благодійними 
трастами існують також неблагодійні трасти. Поняття «благодійний 
траст» визначено як цільовий траст, у якому установник передає до-
вірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення цілей, які 
визначені законом виключно як благодійні або якщо вони відповіда-
ють умовам, за наявності яких суд може визнати їх благодійними;

12) висновок, що компаративне зіставлення різновидів трастів 
та трастоподібних конструкцій має відбуватися залежно від функці-
онального призначення, а також від мети, якої намагається досягти 
установник при передачі майна довірчому власнику;

13) положення про те, що «офшорний траст» –  це міжнародний 
траст, створений в юрисдикції, яка не відповідає міжнародним стан-
дартам у сфері податкової політики та відкритості інформації в час-
тині ведення бізнесу, а також офіційно включена до «чорного» або 
«сірого» списку офшорних країн;

14) положення про співвідношення понять «багатоюрисдикцій-
ний траст», «міжнародний траст» та «офшорний траст», відповід-
но до якого офшорні та міжнародні трасти є багатоюрисдикційними 
трастами, оскільки у них наявний іноземний елемент і вони пов’язані 
з кількома правопорядками. Офшорні трасти мають усі ознаки міжна-
родних трастів, проте їх основною відмінністю є те, що вони створені 
в юрисдикціях, віднесених до офшорних, тобто усі офшорні трасти є 
міжнародними, проте не всі міжнародні трасти є офшорними;

15) висновок, що проблеми, пов’язані з вирішенням спорів, які 
виникають із трастів, є різноплановими та різнорівневими: починаю-
чи від відсутності необхідних матеріальних і колізійних норм у праві 
країни суду і закінчуючи абсолютно різним підходом юристів країн 
загального та цивільного права до розуміння, сприйняття й викорис-
тання різних юридичних понять і механізмів. При цьому найбільшою 
проблемою як для суду, так і для сторін спору, пов’язаного із траста-
ми, є непередбачуваність правових наслідків розгляду справи і залеж-
ність від суб’єктивності конкретного судді;
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16) висновок, що наразі не існує єдиного способу кваліфікації 
трасту. У різних країнах траст кваліфікували як речове право на май-
но, договір, юридичну особу sui generis, як аналог концепції patrimony 
та як специфічні повноваження. Кожен зі вказаних способів має свої 
сильні й слабкі сторони, проте прийнятність обраного способу ква-
ліфікації може оцінюватися лише крізь призму рівня досягнення на-
мірів установника;

17) висновок, що договір управління цінними паперами –  це але-
аторний спекулятивний договір, який укладається між установником 
та торговцем цінними паперами і відповідно до якого цінні папери, 
інші фінансові інструменти та грошові кошти, призначені для інвес-
тування в цінні папери й інші фінансові інструменти, передаються 
в управління або довірчу власність управителю з метою управління 
ними на користь вигодонабувача;

18) тезу, що управління активами, яке здійснюється Національ-
ним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, –  це про-
фесійна строкова діяльність з володіння, користування та/або розпоря-
дження активами, арештованими у кримінальному провадженні, яка 
здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді або суду 
з метою збереження або збільшення їх економічної вартості та по-
дальшої реалізації на користь держави або повернення власникові.

Дістали подальшого розвитку:
19) положення про те, що трастом є довірчі правовідносини, які 

виникають між установником, довірчим власником і бенефіціаром 
внаслідок передачі установником майна у власність довірчому влас-
нику для управління ним в інтересах наперед визначених осіб (бене-
фіціарів) та / або для досягнення суспільно корисної мети на засадах 
добросовісності, розумності, чесності та розсудливості. Основними 
ознаками трасту є довірчий характер і специфічні за своєю правовою 
природою права довірчого власника та бенефіціара на трастове майно;

20) положення про те, що трасти та трастоподібні конструкції 
найчастіше класифікуються залежно від: 1) характеру волевиявлення 
довірителя: на прямо виражені та передбачувані трасти, які, у свою 
чергу, поділяються на конструктивні й результативні трасти; 2) під-
став виникнення, зміни та припинення трасту: на трасти, що вини-
кають із правомірних дій, та трасти, що виникають із неправомірних 
дій; 3) форми правочину про створення трасту: на усні та пись-
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мові трасти; 4) можливості внесення змін та припинення трасту: 
на відкличні та безвідкличні; 5) цілі створення трасту: на приватні 
та публічні (цільові), які, у свою чергу, поділяються на благодійні 
та неблагодійні; 6) моменту, з якого починає діяти траст, –  за життя 
довірителя чи після його смерті: на прижиттєві та спадкові трасти; 
7) дій, які має виконувати довірчий власник стосовно переданого 
майна: на прості та спеціальні трасти; 8) юрисдикції: на локальні (на-
ціональні) та багатоюрисдикційні трасти, серед яких виділяють між-
народні та офшорні трасти. Встановлено, що у праві окремих країн 
існують настільки своєрідні різновиди довірчої власності та трасто-
подібних конструкцій, що їх досить складно систематизувати та від-
нести до певного виду трастів;

21) положення, що зміна трасту (зміна умов трасту або припи-
нення трасту) можлива у випадках, прямо передбачених у документі 
про створення трасту або чинному законодавстві. Правом вимагати 
зміни умов чи припинення трасту наділені дієздатні вигодонабувачі, 
які мають абсолютний інтерес у майні та досягли одностайної зго-
ди. Зміна трасту за бажанням установника, довірчого власника чи 
за рішенням суду допускається лише у досить обмеженому перелі-
ку випадків, якщо це відповідає намірам установника, здійснюється 
в інтересах бенефіціарів, не порушує умов трасту та незахищених 
категорій осіб;

22) висновок, що в Україні у відносинах управління майном упра-
витель щодо установника та вигодонабувача має права та обов’язки 
зобов’язального характеру, а стосовно усіх третіх осіб –  речового ха-
рактеру. У відносинах довірчої власності довірчий власник є єдиним 
носієм речових прав на передане майно;

23) висновок, що в Україні поняття «управління майном» озна-
чає трастоподібну конструкцію, яка передбачає виникнення довірчих 
правовідносин між установником (власником майна) та управителем, 
як правило, на підставі договору управління майном внаслідок пере-
дачі майна останньому в управління для управління ним в інтересах 
наперед визначених осіб (вигодонабувачів). Водночас поняття «до-
вірча власність» означає трастоподібну конструкцію, що передбачає 
виникнення речових прав на майно у довірчого власника внаслідок 
передачі йому майна з певною метою, зокрема, для управління ним 
в інтересах наперед визначених осіб (самого установника або виго-
донабувачів);
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24) положення про необхідність ратифікації Україною Гаазької 
Конвенції про право, що застосовується до трастів та їх визнання 
(1985), та Конвенції Лугано про юрисдикцію та визнання і виконання 
судових рішень у цивільних і торговельних справах (2007), що ство-
рило б юридичні підстави для розгляду українськими судами справ, 
які виникають з трастів, і забезпечило б належний захист прав учас-
ників трасту;

25) теза щодо доцільності регулювання інституту довірчої влас-
ності в Україні на загальному (доповнення Цивільного кодексу окре-
мою главою «Довірча власність») та спеціальному рівні (внесення 
точкових змін до спеціальних законів, які регулюють сфери, де можна 
було б ефективно використовувати інститут довірчої власності). При-
йняття окремого закону про довірчу власність є недоцільним;

26) положення про те, що управління цінними паперами –  це ри-
зикова підприємницька діяльність, котра здійснюється на засадах 
особливої довіри та професійній оплатній основі виключним колом 
суб’єктів і яка передбачає управління цінними паперами, іншими фі-
нансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для 
інвестування в цінні папери й інші фінансові інструменти, на користь 
вигодонабувача.

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження має 
теоретико-прикладний характер і спрямоване на подальший розвиток 
науки цивільного права, удосконалення інституту управління майном 
та довірчої власності в Україні, що дозволить наблизити їх до між-
народних стандартів. Висновки та пропозиції становлять науковий 
і практичний інтерес і можуть бути використані: у науково-дослідній 
діяльності для подальшого розвитку наукових положень теорії цивіль-
ного та міжнародного приватного права, здійснення майбутніх спе-
ціальних наукових досліджень у цих галузях; у правотворчості для 
вдосконалення цивільно-правового регулювання відносин з управ-
ління майном та довірчої власності, зокрема під час підготовки змін 
до цивільного законодавства України. Окремі висновки і пропозиції 
щодо внесення конкретних змін до чинного законодавства, обґрунто-
вані у дисертації, взято до уваги Міністерством юстиції України (Лист 
від 25.04.2018 р. № 4897/2/46–18 та від 25.05/2018 р. № 4896/2/46–
18), Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Лист 
від 18.04.2018 р. № 2433–06/17068–09) та Національним агентством 
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одер-
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жаними від корупційних та інших злочинів (Лист від 22.03.2018 р. 
№ Б-35–18 та від 14.03.2018 р. № Б-35–18); у правозастосовчій ді-
яльності як методологічна основа для подальшого дослідження про-
блеми кваліфікації, визнання та інкорпорації інституту трасту у право 
України; у навчальній діяльності: для студентів та аспірантів юридич-
них спеціальностей вищої школи; при викладанні лекційних курсів 
та проведенні семінарських і практичних занять з дисциплін «Ци-
вільне право», «Міжнародне приватне право», «Порівняльне право-
знавство», «Основи європейського та міжнародного права», «Довірчі 
правовідносини», а також при підготовці та написанні підручників, 
посібників, практикумів з цих дисциплін.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено автором 
при проведенні лекцій і практичних занять з курсів «Довірчі право-
відносини» та «Міжнародне приватне право» на кафедрі цивільного 
права юридичного факультету Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є само-
стійною завершеною науковою працею, у якій висвітлена авторська 
концепція щодо історії виникнення, особливостей функціонування 
та подальших перспектив розвитку інституту трасту та трастоподіб-
них конструкцій у країнах, що належать до різних правових систем, 
зокрема і в Україні. Викладені в дисертації наукові положення, ви-
сновки і рекомендації, що виносяться на захист, сформульовані дис-
ертанткою самостійно.

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження об-
говорювались на спільних засіданнях наукових відділів, на засіданні 
Вченої ради Науково-дослідного інституту приватного права і під-
приємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Осно-
вні ідеї та теоретичні положення дисертаційного дослідження були 
апробовані на міжнародних, республіканських і регіональних науко-
вих і науково-практичних конференціях, круглих столах, серед яких 
зокрема: Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове 
регулювання суспільних відносин в умовах демократизації україн-
ської держави» (м. Одеса, 2–3 березня 2018 р.); Всеукраїнська на-
уково-практична конференція «Законодавство України: недоліки, 
проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 
9–10 лютого 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування 
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в Україні» (м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 р.); Міжнародна науко-
во-практична конференція «Юридична наука нового часу: традиції 
та вектори розвитку» (м. Одеса, 9–10 березня 2018 р.); VIII Міжна-
родний цивілістичний форум «Розвиток сучасного приватного права 
в країнах Європи» (м. Київ, 19–20 квітня 2018 р.); Международная 
научно-практическая конференція «Оособенности адаптации зако-
нодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейско-
го Союза» (г. Кишинев, Республика Молдова, 23–24 марта 2018 г.); 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питан-
ня юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (м. Суми, 
25–26 квітня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія пра-
ва, нормотворчості та практики» (м. Люблін, Республіка Польща, 
17 квітня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми публічного та приватного права» (м. Запоріж-
жя, 25 травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
«Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення» (м. Каунас, Лит-
ва 27–28 квітня 2018 р.) та ін.

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисерта-
ції викладено у 39 публікаціях: 2 одноосібних монографіях «Довірчі 
правовідносини з іноземним елементом» та «Траст: історія, сучас-
ність, перспективи», 27 наукових статтях у наукових періодичних ви-
даннях інших держав та виданнях України, включених до міжнарод-
них наукометричних баз, а також у збірниках наукових праць України 
та інших держав, у матеріалах і тезах доповідей 10 науково-практич-
них конференцій і круглих столів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі всту-
пу, п’яти розділів, які охоплюють двадцять два підрозділи, з висновка-
ми до кожного з розділів, загальних висновків, списку використаних 
джерел (404 позиції вітчизняних і зарубіжних авторів, з них 205 іно-
земними мовами) та додатків.

Загальний обсяг дисертації –  591 сторінка, обсяг основного тек-
сту –  501 сторінка. Додаток складається з 2 частин і містить: 1) список 
публікацій здобувача і відомості про апробацію результатів дисертації 
та 2) листи органів державної влади про врахування пропозицій авто-
ра щодо внесення змін до чинного законодавства України.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного до-
слідження, визначено зв’язок дисертації з науковими програмами, 
темами, планами, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет до-
слідження, охарактеризовано методи наукового пізнання, визначено 
наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, наведе-
но інформацію про апробацію результатів дисертаційного досліджен-
ня, а також відомості про публікації автора за темою дисертації.

Розділ 1 «Поняття та особливості довірчої власності» склада-
ється з чотирьох підрозділів, у яких проаналізовано поняття, правову 
природу, характерні ознаки трасту, теорії походження довірчої влас-
ності, а також проблемні питання методології дослідження трасту 
та специфіку його міжнародно-правового регулювання.

У підрозділі 1.1. «Методологічні підходи до дослідження довірчої 
власності» обґрунтовано висновок, що при формулюванні понятійно-
категоріального апарату, пов’язаного із трастами, виникає ціла низ-
ка труднощів ‒ починаючи від відсутності певних термінів і понять 
в українському праві та мові і закінчуючи абсолютно іншим підходом 
до розуміння цілих інститутів і правових явищ у загальному та конти-
нентальному праві.

Доведено, що для дослідження інституту трасту порівняльного 
методу недостатньо, необхідно додавати до нього й інші методи юри-
дичної компаративістики. Правове порівняння на різних рівнях має 
відбуватися з використанням методів системно-історичного, логічно-
го аналізу, аналогії для виявлення внутрішніх зв’язків та залежнос-
тей у рамках порівнюваних правових систем і їх розвитку в контексті 
конкретної держави. Важливим є також правильне визначення ознак 
і критеріїв оцінювання подібності, відмінності і співмірності право-
вих явищ, інститутів, норм і т. п., виявлення ступеня подібності та від-
мінності юридичних понять і термінів, що використовуються у різних 
країнах. У зв’язку з цим необхідно досліджувати особливості виник-
нення та функціонування правових інститутів, які на перший погляд 
можуть здаватися абсолютно різними та непорівнюваними, щоб від-
найти у них функціональну подібність і мати можливість порівнюва-
ти їх, а через порівняння ‒ досліджувати їхню правову природу.

Отже, поєднання порівняльно-правового, системно-історично-
го та інших наукових методів пізнання є найбільш ефективним при 
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дослідженні інституту трасту та трастоподібних конструкцій. Пору-
шення цього методологічного принципу призводить до викривленого 
розуміння сутності трасту, оскільки, базуючись переважно на повер-
ховому розумінні інституту права власності загалом і трасту зокре-
ма, на його «зовнішніх» ознаках, вчені часто роблять хибні висновки 
щодо неможливості застосування цього інституту в інших правових 
системах окрім системи загального права.

У підрозділі 1.2. «Теорії виникнення трасту» проаналізовано най-
більш популярні теорії походження трасту –  римську, салічну (гер-
манську), ісламську та староанглійську.

Доведено, що на різних етапах історичного розвитку у праві окре-
мих народів існували довірчі (фідуціарні) інститути, які передбачали 
наявність окремих повноважень на майно у кількох осіб. Як правило, 
такі інститути виникали за необхідності управління майном на ко-
ристь інших осіб ‒ неповнолітніх дітей або жінок, які не були наділені 
правосуб’єктністю, або в інших випадках, коли об’єктивно існувала 
відповідна потреба.

Через нормандське завоювання Англії в ХІ столітті завершився 
період римського панування, а тому вплив римського права, зокрема 
і через глосаторів, був мінімальним. У зв’язку з цим римська теорія 
походження трасту є сумнівною.

Салічна теорія походження трасту є малоймовірною і не підтвер-
дженою документально, оскільки немає конкретних свідчень того, що 
salmannus застосовувався нормандцями протягом ХІ століття. Більше 
того, salmannus відігравав роль виключно посередника при передачі 
майна, тоді як feofee to uses діяв, скоріше, як довірчий власник.

Основним недоліком ісламської теорії походження трасту є те, що 
коріння вакфу слід шукати в ісламі, проти якого виступала більшість 
тогочасного англійського суспільства. Більше того, у ХІ‒ХІІ століт-
тях організовувалися хрестові походи, спрямовані саме проти ісламу, 
тому малоймовірно, що хрестоносці запозичили іноземний інститут, 
який базується на релігійних переконаннях мусульман.

Доведено, що праобразом трасту є інститут usе, який виник в Ан-
глії у ХІ‒ХІІ століттях з метою обходу цілої низки феодальних пови-
нностей та законодавчих обмежень у частині можливості володіння 
землею. З часом інститут usе був змінений і перетворений на більш 
складний та універсальний інститут трасту, покликаний вирішувати 
ширше коло питань.
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У підрозділі 1.3. «Поняття, правова природа та характерні озна-
ки трасту» розглянуто різні підходи до визначення поняття трасту 
та виокремлення його характерних ознак, якими він принципово від-
різняється від інших трастоподібних конструкцій.

Запропоновано визначення трасту як довірчих правовідносин, що 
виникають між установником, довірчим власником і бенефіціаром 
унаслідок передачі установником майна у власність довірчому влас-
нику для управління ним в інтересах наперед визначених осіб (бене-
фіціаріїв) та/або для досягнення суспільно корисної мети на засадах 
добросовісності, розумності, чесності та розсудливості.

Встановлено, що основними ознаками трасту є довірчий характер 
і специфічні за своєю правовою природою права довірчого власника 
та бенефіціара на трастове майно. Ознака фідуціарності є характер-
ною ознакою трасту, проте вона не є визначальною, оскільки в країнах 
загального права існує невичерпний перелік фідуціарних відносин, 
не пов’язаних із трастом, тобто усі відносини трасту є фідуціарними, 
але не всі фідуціарні ‒ трастовими.

У трасті право власності не «розщеплюється», оскільки довірчий 
власник є єдиним законним власником трастового майна, тоді як бе-
нефіціар має лише право вимоги. «Розщеплення» права власності 
є не більш ніж невдалою метафорою, яка виникла через намагання 
юристів континентального права пояснити специфіку прав, що існу-
ють у загальному праві та праві справедливості.

У підрозділі 1.4. «Міжнародно-правове регулювання довірчої влас-
ності» проаналізовано положення міжнародно-правових актів у час-
тині регулювання трастових відносин, серед яких: Гаазька Конвенція 
про право, що застосовується до трастів та їх визнання (1985), Регла-
мент ЄС «Про юрисдикцію і визнання та виконання рішень у цивіль-
них і торговельних справах» № 1215/2012 (2012), Конвенція Лугано 
про юрисдикцію та визнання і виконання судових рішень у цивільних 
та торговельних справах (2007), Гаазька Конвенція про угоди про ви-
бір суду (2005) та ін.

Доведено, що Гаазька Конвенція про право, що застосовується 
до трастів та їх визнання (1985), є основним міжнародно-правовим 
документом, який містить колізійні норми, що створюють юридичні 
підстави для належного розгляду судом справ, котрі виникають з від-
носин трасту. Конвенція дає можливість визнавати трасти та інші 
трастоподібні конструкції, які існують у країнах-учасницях Конвен-
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ції, без уведення їх у національне право. Обґрунтовано, що ратифі-
кація Україною зазначеної Конвенції: 1) створить юридичні підстави 
для визнання та використання цілої низки трастів і трастоподібних 
конструкцій, що існують у різних країнах, без уведення їх у власне на-
ціональне право; 2) забезпечить передбачуваність результатів розгля-
ду українськими судами спорів, що виникають із відносин довірчої 
власності; 3) забезпечить додаткові умови для захисту прав громадян 
України, які є суб’єктами трасту.

Основними міжнародними актами, які регулюють питання юрис-
дикції, визнання та виконання судових рішень у справах, пов’язаних 
із трастами, нині є Регламент ЄС «Про юрисдикцію і визнання та вико-
нання рішень у цивільних і торговельних справах» № 1215/2012 (2012) 
та Конвенція Лугано про юрисдикцію та визнання і виконання судових 
рішень у цивільних і торговельних справах (2007). Аргументовано, що 
оскільки Україна не є членом Євросоюзу, вона може приєднатися 
до Конвенції Лугано про юрисдикцію та визнання і виконання судо-
вих рішень у цивільних і торговельних справах (2007), що значною 
мірою спростить процес визначення підсудності та виконання судових 
рішень у цивільних та торговельних справах, зокрема і тих, що ви-
никають з відносин трасту. У разі завершення процедури ратифікації 
Україною Гаазької Конвенції про угоди про вибір суду (2005) україн-
ські громадяни зможуть вибирати компетентний суд для розгляду ци-
вільних і торговельних справ, у тому числі пов’язаних із міжнародни-
ми трастами, де вони є стороною документа про створення трасту.

Розділ 2 «Особливості виникнення, функціонування та при-
пинення довірчої власності» складається з чотирьох підрозділів, 
присвячених дослідженню підстав, умов та способів виникнення, змі-
ни і припинення трасту, а також аналізу правового статусу суб’єктів 
довірчої власності та основних обов’язків довірчого власника.

У підрозділі 2.1. «Підстави, умови та способи виникнення трас-
ту» доведено, що існує два способи (шляхи) створення трасту ‒ при-
йняття на себе власником майна обов’язків довірчого власника та пе-
редача власником майна іншій особі.

Прямо виражений траст вважається створеним: а) якщо сторона-
ми вчинені усі дії, необхідні для передачі конкретного виду майна, 
або б) якщо установник вчинив усі дії, які залежали від нього осо-
бисто, хоча передача і не була юридично завершена через невчинен-
ня третіми особами дій, які вони повинні були вчинити, або в) якщо 
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установник не вчинив усі дії, необхідні для передачі конкретного виду 
майна через недобросовісні дії іншої сторони.

Питання, чи був траст створений за певних обставин, вирішу-
ється у кожному конкретному випадку, відповідно до правила трьох 
визначеностей: визначеності наміру (чи бажав установник створити 
саме траст), визначеності предмета (переліку майна, що передаєть-
ся у траст) та визначеності об’єкта (переліку бенефіціарів або цілі, 
з якою створюється траст). Наявність кожної «визначеності» пере-
віряється по черзі. Виявлення певної невизначеності не призводить 
автоматично до недійсності трасту, а може, до прикладу, спричинити 
виникнення логічно виведеного трасту.

У підрозділі 2.2. «Правовий статус суб’єктів довірчої власнос-
ті» досліджено особливості правового становища установника, бе-
нефіціара та довірчого власника у трасті. Особливу увагу приділено 
правовій природі прав вигодонабувача на майно, передане у довірчу 
власність.

Доведено, що особа може стати довірчим власником внаслідок: 
1) прийняття власником на себе обов’язків трасті; 2) передачі власни-
ком майна іншій особі у прямо вираженому трасті; 3) визнання особи 
довірчим власником за певних обставин у результативному або кон-
структивному трасті.

Усі обов’язки трасті залежно від рівня довіри установника до до-
вірчого власника можна класифікувати на дві групи: фідуціарні та не-
фідуціарні обов’язки. Серед фідуціарних обов’язків найважливішим 
є обов’язок бути вірним (loyalty). Це означає, що фідуціар повинен ді-
яти добросовісно, не повинен отримувати вигоду від трасту й не ста-
вити себе у становище, коли його обов’язок та його інтерес можуть 
мати конфлікт. Перелік нефідуціарних повноважень довірчого влас-
ника залежить від бажання установника та умов конкретного трасту.

Аргументовано, що у трасті бенефіціари не є власниками трасто-
вого майна, вони навіть не мають прав на конкретне майно (або прав 
у майні), передане у траст. За правовою природою права бенефіціара 
у трасті є персональними правами (res in personam), оскільки вони 
стосуються більше прав та обов’язків довірчого власника, аніж власне 
майна. За таких обставин термін «право власності бенефіціара за пра-
вом справедливості» є умовним і передбачає наявність специфічних 
за своєю природою прав бенефіціара стосовно довірчого власника. 
Наявність персональних прав бенефіціарів передбачає можливість 
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контролю за діями довірчого власника та подання персонального по-
зову проти нього у разі порушення умов трасту.

У підрозділі 2.3. «Обов’язки довірчого власника» проаналізовано 
такі обов’язки довірчого власника, як: обов’язок діяти з належним 
рівнем турботливості, обов’язок діяти одноголосно, обов’язок ді-
яти неупереджено, обов’язок діяти особисто, обов’язок інвестувати, 
обов’язок не отримувати прибутку з трасту, обов’язок надавати ін-
формацію, обов’язок передавати прибуток на користь бенефіціарів, 
обов’язок підтримки бенефіціарів та повноваження з просування.

Доведено, що зміст обов’язків довірчих власників постійно 
змінюється, тому важливо розуміти суть та межі того чи іншого 
обов’язку, щоб за потреби можна було визначити межі відповідаль-
ності довірчих власників. Більшість обов’язків сформульовано до-
сить широко і гнучко, що залишає значний простір для дискреції 
як для довірчих власників, так і для суду у разі необхідності кваліфі-
кації їхніх дій та визначення межі їхньої відповідальності у конкрет-
ному трасті. Перелік обов’язків довірчого власника є невичерпним 
і залежить не лише від умов конкретного трасту, але і від особи са-
мого трасті ‒ чи є він пересічною людиною, професійним управлін-
цем чи траст-компанією.

Запропоновано класифікувати обов’язки довірчого власника за-
лежно від: 1) рівня довіри установника до довірчого власника на: 
фідуціарні (обов’язок не використовувати права власника на свою 
користь та уникати конфлікту між своїми інтересами та інтересами 
бенефіціарів) і нефідуціарні (усі інші обов’язки); 2) змісту обов’язку 
на: позитивні (обов’язки вчиняти певні активні дії стосовно трасто-
вого майна) та негативні (обов’язок утриматися від вчинення пев-
них дій); 3) характеру обов’язків на: ті, у разі виконання яких довірчі 
власники виконують розподільчу роль (здійснюють розподіл прибут-
ку серед бенефіціарів), і ті, під час виконання яких довірчі власники 
виконують адміністративну роль (охороняють та / або примножують 
трастове майно).

У підрозділі 2.4. «Підстави та правові наслідки зміни умов та при-
пинення трасту» доведено, що зміна трасту (зміна умов трасту або 
припинення трасту) можлива у випадках, прямо передбачених у до-
кументі про створення трасту або у чинному законодавстві.

Бенефіціар, який наділений повною дієздатністю і має абсолют-
ний інтерес у трасті, має право вимагати від довірчих власників змі-
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ни умов чи припинення трасту з передачею йому трастового майна 
у будь-який час, якщо це не порушує умов трасту, а також прав не-
захищених категорій осіб (неповнолітніх, недієздатних чи обмежено 
дієздатних, ненароджених осіб).

Траст може бути змінений за бажанням установника лише у ви-
падку, коли він є відкличним чи спадковим трастом або коли це прямо 
передбачено законом чи умовами безвідкличного трасту. За загаль-
ним правилом, траст не може бути змінений за бажанням довірчого 
власника.

Підставами для зміни трасту за рішенням суду зазвичай є випад-
ки, які установник не передбачив і не міг передбачити у документі 
про створення трасту, у разі необхідності представництва та захисту 
неповнолітніх, недієздатних та інших незахищених категорій осіб, 
а також за потреби уточнити намір установника щодо прав бенефіці-
арів у трасті.

Розділ 3 «Види трастів і трастоподібних конструкцій у сучасних 
правових системах» складається з шести підрозділів, присвячених 
класифікації трастів за різними підставами, а також детальному аналізу 
тих видів трастів, які найбільш часто використовуються на практиці.

У підрозділі 3.1. «Класифікація трастів» запропоновано класифі-
кувати трасти залежно від: 1) характеру волевиявлення довірителя на: 
прямо виражені трасти (фіксовані та дискреційні трасти; трасти, що 
підлягають виконанню, та здійснені трасти), і передбачувані трасти 
(результативні трасти та конструктивні трасти); 2) підстав виникнен-
ня, зміни та припинення трасту на: трасти, що виникають із право-
мірних дій, та трасти, що виникають із неправомірних дій; 3) форми 
правочину про створення трасту на: усні та письмові трасти; 4) мож-
ливості внесення змін і припинення трасту на: відкличні та безвід-
кличні трасти; 5) цілі створення трасту на: приватні та публічні (цільо-
ві) трасти (благодійні трасти та цільові неблагодійні трасти); 6) того, 
коли починає діяти траст, ‒ за життя довірителя чи після його смерті, 
на: прижиттєві та спадкові трасти; 7) дій, які має виконувати довірчий 
власник стосовно переданого майна, на: прості та спеціальні трасти; 
8) юрисдикції на: локальні або національні трасти, міжнародні або 
багатоюрисдикційні трасти.

У підрозділі 3.2. «Прямо виражені та передбачувані трасти. Ре-
зультативні та конструктивні трасти» визначено, що усі трасти 
залежно від наміру установника створити траст поділяються на пря-
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мо виражені та передбачувані трасти, які, у свою чергу, поділяються 
на результативні та конструктивні трасти.

Прямо виражені трасти ‒ це трасти, що виникають за наявності 
прямо вираженого наміру та волевиявлення установника, який сві-
домо і добровільно передає частину свого майна у довірчу власність, 
а довірчий власник приймає таке майно. Залежно від повноважень до-
вірчого власника стосовно переданого майна вони поділяються на фік-
совані та дискреційні трасти. У фіксованих трастах інтерес бенефіці-
ара у майні чітко визначений установником, тоді як у дискреційному 
трасті довірчий власник наділений повноваженнями щодо розподілу 
прибутків та майна серед бенефіціарів на власний розсуд. Такі трас-
ти створюються зазвичай з метою захисту вигодонабувачів від «самих 
себе», тобто від їх нерозумних і безвідповідальних дій щодо майна.

Передбачувані трасти ‒ це трасти, які виникають безвідносно 
до волі сторін на підставі положення закону або рішення суду. Осо-
ба, вчиняючи певні дії стосовно чужого майна, могла та повинна була 
«передбачити», що внаслідок таких дій суд дійде висновку про виник-
нення у неї трасту на користь первісного власника майна або первіс-
ного бенефіціара. До передбачуваних трастів належать результативні 
та конструктивні трасти.

Результативні трасти ‒ це передбачувані трасти, які виникають 
у випадку, коли виникає «прогалина» щодо права власності на майно 
(автоматичний результативний траст), та внаслідок купівлі чи добро-
вільної безкоштовної передачі майна однією особою на користь ін-
шої особи (передбачуваний результативний траст). Вони поділяються 
на передбачувані результативні трасти та автоматичні результативні 
трасти.

Конструктивні трасти ‒ це передбачувані трасти, які виникають 
на користь первісного власника майна, як правило, внаслідок непра-
вомірних дій особи, яка незаконно або безпідставно утримує чи ви-
користовує чуже майно в своїх інтересах. Залежно від обставин ви-
буття майна з володіння власника виділяють два види конструктивних 
трастів: ті, що виникають у випадку незаконного утримання або вико-
ристання майна на свою користь особою, якій воно було добровільно 
та свідомо передане власником, і ті, що виникають, коли майно вибу-
ло з володіння власника всупереч його бажанню.

Основна відмінність інституційних конструктивних трастів від за-
хисних конструктивних трастів полягає у тому, що останні виникають 
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виключно на підставі судового рішення та з моменту його прийнят-
тя. У таких трастах суд повинен встановити не лише факт існування 
у позивача бенефіціарного інтересу у майні, але й факт безпідставно-
го збагачення відповідачем, а також прямо передбачити виникнення 
конструктивного трасту щодо конкретного переліку майна.

У підрозділі 3.3. «Публічні (цільові) трасти. Благодійні та небла-
годійні трасти» проаналізовано особливості публічних (цільових), 
благодійних та неблагодійних трастів, визначено їх поняття та спів-
відношення між ними.

Публічні (цільові) трасти ‒ це трасти, у яких установник передає 
довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення закон-
ної та суспільно корисної цілі. Трасти, створені заради досягнення не-
здійсненної, аморальної, шкідливої, незаконної або іншої мети, яка 
суперечить публічному порядку або здоровому глузду, будуть визнані 
недійсними.

Благодійні трасти ‒ це цільові трасти, у яких установник передає 
довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення цілей, 
які визначені законом виключно як благодійні або якщо вони відпо-
відають умовам, за наявності яких суд може визнати їх благодійними. 
При цьому установник повинен мати чіткий намір створити саме бла-
годійний траст.

Неблагодійні трасти ‒ це цільові трасти, у яких установник пере-
дає довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення за-
конних і суспільно корисних цілей, які не віднесені законом до благо-
дійних. Їх особливістю є те, що у них взагалі відсутній бенефіціарій, 
тобто особа, яка може вимагати їх виконання.

Доведено, що поняття публічних (цільових) і благодійних трас-
тів співвідносяться як ціле й частина, оскільки поряд із благодійними 
трастами за певних обставин або згідно із законодавством деяких кра-
їн можуть існувати і неблагодійні трасти.

У підрозділі 3.4. «Прижиттєві та спадкові трасти» прижиттєві 
трасти визначено як трасти, які набувають чинності протягом жит-
тя установника і можуть передбачати порядок розподілу майна після 
його смерті. Вони поділяються на відкличні трасти (які можуть бути 
змінені або припинені установником у будь-який момент) та безвід-
кличні трасти (які можуть бути змінені або припинені установником 
лише у випадках, прямо передбачених законом або документом про 
створення трасту).
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Спадкові трасти ‒ це трасти, які виникають після смерті установни-
ка на підставі його заповіту і передбачають передачу майна довірчому 
власнику з метою управління ним на користь бенефіціарів або для до-
сягнення певної мети. Існує багато різновидів спадкових трастів, які 
дають змогу по-різному розпоряджатися майном після смерті особи 
та передбачають різний обсяг прав спадкоємців на майно ‒ від обмеже-
ного права користування майном без права подальшої передачі до мож-
ливості отримання повного права власності. До найбільш популярних 
видів спадкових трастів належать взаємні заповіти та секретні трасти.

Взаємні заповіти ‒ це різновид заповітів, які оформлюються, 
як правило, подружжям і містять дзеркальні положення щодо спад-
кування майна на користь один одного та / або на користь їхніх дітей 
після смерті першого з них. Взаємні заповіти вважаються відклични-
ми, проте у разі зміни заповіту особою, яка пережила іншого, майно, 
яке перейде до нових спадкоємців, буде обтяжене обов’язком діяти 
на користь бенефіціарів, визначених у первісному (взаємному) запо-
віті. У такому випадку виникає конструктивний траст.

Секретні трасти –  це трасти, у яких власник передає за заповітом 
певне майно у спадок іншій особі із застереженням про передачу цьо-
го майна третій особі поза межами заповіту.

У підрозділі 3.5. «Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні 
трасти» досліджено особливості багатоюрисдикційних, міжнарод-
них та офшорних трастів, а також проаналізовано співвідношення 
між ними.

Багатоюрисдикційні трасти (міжнародні трасти у широкому зна-
ченні) –  це трасти, у яких наявний іноземний елемент (учасники трас-
ту є резидентами різних країн; майно, передане у траст, знаходиться 
за кордоном; юридичні факти, що є підставою для виникнення, змі-
ни чи припинення трастових відносин, мали місце за кордоном або 
для регулювання національного трасту було обране іноземне право).

Міжнародний траст (у вузькому значенні) –  це траст, створений 
відповідно до законодавства конкретної країни, у якому як мінімум 
один довірчий власник є резидентом цієї країни, тоді як установник 
та бенефіціар є резидентами іншої країни.

Офшорний траст –  це міжнародний траст, створений в юрисдикції, 
яка не відповідає міжнародним стандартам у сфері податкової політи-
ки та відкритості інформації в частині ведення бізнесу, а також офіцій-
но включена до «чорного» або «сірого» списку офшорних країн.
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Доведено, що як офшорні, так і міжнародні трасти є багатоюрисдик-
ційними трастами, оскільки у них наявний іноземний елемент і вони 
пов’язані з кількома правопорядками. Офшорні трасти мають усі озна-
ки міжнародних трастів, проте їх основною відмінністю є те, що вони 
створені в юрисдикціях, віднесених до офшорних, тобто усі офшорні 
трасти є міжнародними, проте не всі міжнародні трасти є офшорними.

У підрозділі 3.6. «Інші види трастів. Проблеми класифікації» до-
ведено, що на сьогодні існує багато трастів, особливості яких не да-
ють змоги класифікувати та однозначно віднести їх до того чи іншого 
виду трастів. До таких трастів відносяться, зокрема, захисні трасти 
в Англії, трасти проти марнотратників у США, сліпі трасти, Quistclose 
трасти, Totten трасти та ін.

Захисні трасти в Англії і трасти проти марнотратників у США ма-
ють однакові цілі ‒ запобігти бездумній чи неефективній витраті ко-
штів та обмежити доступ кредиторів бенефіціара до трастового майна 
у випадку банкрутства останнього. Водночас ці різновиди трасту різ-
ні за своєю природою. У захисних трастах мета досягається шляхом 
обмеження абсолютного інтересу бенефіціара через уведення тре-
тіх осіб та надання дискреційних повноважень довірчим власникам. 
У США трасти проти марнотратників унеможливлюють використан-
ня трастового майна або доходів від його управління на інші цілі, зо-
крема, і на погашення вимог кредиторів.

Сліпий траст ‒ це різновид прямо вираженого прижиттєвого трас-
ту, у якому установник, який зазвичай є і бенефіціаром, передаючи 
майно у траст, повністю втрачає: а) контроль над трастовим майном; 
б) можливість прямого чи опосередкованого впливу на процес управ-
ління та розпорядження ним; в) право на отримання будь-якої інфор-
мації про кількісний та якісний перелік трастового майна, окрім його 
загальної вартості. Сліпий траст є дієвим механізмом унеможливлен-
ня або мінімізації неправомірного впливу осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, на належні 
їм корпоративні права (зокрема, шляхом надання певних преферен-
цій, участі у тендерах належних йому компаній, фінансування певної 
сфери бізнесу тощо).

Quistclose траст –  це різновид конструктивного трасту, який ви-
никає у позичальника (котрий діє як довірчий власник) на користь по-
зикодавця (бенефіціара) внаслідок порушення умови договору позики 
в частині використання коштів лише на конкретні цілі.
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Totten траст ‒ це різновид спадкового трасту, який виникає на під-
ставі договору про відкриття ощадного рахунку в банку у момент 
смерті вкладника та передбачає передачу коштів із цього рахунку на-
перед визначеному бенефіціару.

Розділ 4 «Напрями та перспективи запровадження інституту 
трасту в право країн, що належать до різних правових систем» 
складається із чотирьох підрозділів, присвячених найбільш про-
блемним питанням визнання та інкорпорації інституту трасту у краї-
нах, що належать до різних правових систем.

У підрозділі 4.1. «Теоретичні та практичні проблеми визна-
ння та інкорпорації інституту трасту у різних юрисдикціях» до-
ведено, що проблеми, пов’язані з вирішенням спорів, які виникають 
із трастів, є різноплановими та різнорівневими: починаючи від відсут-
ності необхідних матеріальних і колізійних норм у праві країни суду 
і закінчуючи абсолютно різним підходом юристів країн загального 
та цивільного права до розуміння, сприйняття й використання різних 
юридичних понять і механізмів. Найбільшою проблемою як для суду, 
так і для сторін спору, пов’язаного із трастами, є непередбачуваність 
правових наслідків розгляду справи і залежність від суб’єктивності 
конкретного судді.

У країнах, яким невідомий поділ права на загальне право та пра-
во справедливості, траст кваліфікували як речове право на майно, 
договір, юридичну особу sui generis, як аналог концепції patrimony, 
як специфічні повноваження тощо. Наразі у доктрині та судовій прак-
тиці країн, що належать до різних правових систем, не існує єдиного 
способу кваліфікації трасту. Прийнятність обраного судом способу 
кваліфікації може оцінюватися лише крізь призму рівня досягнення 
намірів установника.

Обґрунтовано висновок, що траст не суперечить публічному по-
рядку країн, у яких не існує поділу права на загальне право та право 
справедливості, а також не заперечує концепції неподільності права 
власності на майно. Траст також може природно співіснувати з інши-
ми інститутами, що є у національному праві різних країн, зокрема, 
з правами на чуже майно, а також з різноманітними трастоподібними 
конструкціями.

У підрозділі 4.2. «Траст і трастоподібні конструкції у країнах 
цивільного права» досліджено трастоподібні конструкції, що існують 
в Італії, Швейцарії, Франції, Німеччині, Іспанії та Російській Федерації.
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Аргументовано, що кожна з європейських країн обрала власний 
шлях визнання та інкорпорації трасту. Можна говорити про певні 
спільні тенденції, проте на рівні деталей підходи до трасту у кожній 
країні є досить специфічними. При цьому частина європейських кра-
їн продовжує і далі не визнавати трасти, використовуючи при цьому 
власні трастоподібні конструкції, пов’язані з управлінням майном або 
цільовою власністю.

Практика країн Європи свідчить, що існує кілька шляхів визна-
ння та інкорпорації трасту у право відповідної країни: 1) ратифікація 
Конвенції про трасти з можливістю створення місцевих (національ-
них) трастів за іноземним законодавством на підставі ст. 6 Конвенції 
без уведення інститут трасту у власне право (Італія); 2) ратифікація 
Конвенції про трасти і прийняття спеціальних актів, які регулюють 
діяльність трастів, передусім колізійних норм, а також норм, що сто-
суються оподаткування, банкрутства, процедури стягнення боргів 
тощо (Швейцарія); 3) створення у національному праві трастопо-
дібних конструкцій, які дозволяють досягти цілей, схожих із цілями 
трасту (Франція, Німеччина, Швейцарія, Іспанія, Російська Федера-
ція); 4) визнання окремих видів трастів відповідно до європейського 
законодавства безвідносно до внутрішнього права конкретної країни 
(зокрема, на підставі Регламенту ЄС № 650/2012, яким затвердже-
ні Європейські правила спадкування (2012), та Регламенту Ради ЄС 
№ 1215/2012 «Про юрисдикцію і визнання та виконання рішень у ци-
вільних і торговельних справах» (2012).

У підрозділі 4.3. «Траст і трастоподібні конструкції у краї-
нах, що відносяться до змішаних правових систем» досліджені осо-
бливості трастоподібних конструкцій, що існують у праві Шотландії, 
Канадської провінції Квебек та Південно-Африканської Республіки.

Визначено, що змішані правові системи або змішані юрисдикції 
‒ це загальна назва національних правових систем, які сформували-
ся в деяких країнах (або на певних територіях) під впливом конти-
нентальної та загальної систем права, а відтак мають сутнісні еле-
менти та ознаки кожної з них. Крім того, у цих правових системах 
відчувається сильний вплив національного права відповідної країни, 
її правових звичаїв і традицій, які вносять значну специфіку у право. 
Зокрема, до змішаних відносять юрисдикції Шотландії, Південно-
Африканської Республіки, країн Далекого Сходу, а також правові сис-
теми канадської провінції Квебек та американського штату Луїзіана.
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Незважаючи на відчутний вплив англо-американського права, 
у досліджуваних країнах ніколи не існувало поділу права на загаль-
не право та право справедливості. Проте це не завадило їм у тій чи 
інші формі увести інститут трасту у власне право, а також визнавати 
та ефективно використовувати іноземні трасти.

У названих країнах єдиним власником трастового майна виступає 
переважно довірчий власник, хоча іноді власником трастового майна 
є установник або навіть бенефіціар.

У цих країнах поряд із «власне» трастом, тобто інститутом, що 
за своєю формою та правовими наслідками максимально схожий 
з англо-американським трастом, існують також власні абсолютно 
унікальні трастоподібні конструкції, які використовуються для досяг-
нення певних специфічних цілей. Як правило, вони одночасно мають 
ознаки як трасту, так і інших правових інститутів, відомих у тій чи ін-
шій країні. Серед них варто зазначити південноафриканський bewind 
trust та квебекський траст, що базується на концепції patrimony, яка 
нерозривно пов’язана з особою власника майна.

У підрозділі 4.4. «Трастоподібні конструкції країн Далекого Схо-
ду» досліджено історію становлення та особливості трастоподібних 
конструкцій, що існують в Японії та Китаї.

Японія стала першою азійською країною, що ввела траст у своє 
право. У подальшому модель японського трасту стала основою для 
інших трастоподібних конструкцій країн Азії. Незважаючи на певні 
особливості, японський траст досить близький до свого англійсько-
го праобразу. Це можна пояснити не лише тяжінням японської пра-
вової системи до загального права, але й історичними передумова-
ми, зокрема, ранньою спробою рецепції трасту у право Японії, коли 
ще не існувало такої кількості трастоподібних конструкцій. Водночас 
право Японії виробило і власні специфічні форми трасту, зокрема, 
траст, де установник є одночасно єдиним довірчим власником і бене-
фіціаром.

Китайський траст можна вважати специфічною трастоподібною 
конструкцією, яка є договірною за своєю природою і, на думку пере-
важної більшості дослідників, не передбачає переходу прав на майно 
від установника до довірчого власника. З такої позиції траст у Китаї 
ближче до агентського договору, аніж власне до англійського трасту.

Розділ 5 «Трастоподібні конструкції в Україні та перспекти-
ви запровадження інституту трасту у цивільне право України» 
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складається з чотирьох підрозділів, присвячених аналізу поняття 
та особливостей управління майном та довірчої власності, що існу-
ють в Україні, а також перспективам запровадження інституту трасту 
у право України. Окрему увагу приділено дослідженню особливостей 
управління майном Національним агентством України з питань ви-
явлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупцій-
них та інших злочинів, та доцільності уведення фідуціарного закладу 
(забезпечувальної довірчої власності) до переліку видів забезпечення 
виконання зобов’язань.

У підрозділ 5.1. «Управління майном і довірча власність в Укра-
їні» аргументовано, що у праві України існує дві трастоподібні кон-
струкції, які не лише не виключають одна одну, а, навпаки, створюють 
умови для більш ефективного та різнопланового управління майном.

Управління майном в Україні ‒ це трастоподібна конструкція, яка 
передбачає виникнення довірчих правовідносин між установником 
(власником майна) та управителем, як правило, на підставі договору 
управління майном внаслідок передачі майна останньому в управлін-
ня для управління ним в інтересах наперед визначених осіб (вигодо-
набувачів).

Довірча власність в Україні ‒ це трастоподібна конструкція, яка 
передбачає виникнення речових прав на майно у довірчого власника 
внаслідок передачі йому майна з певною метою, зокрема, для управ-
ління ним в інтересах наперед визначених осіб (самого установника 
або вигодонабувачів).

Доведено, що основна відмінність між інститутом управління 
майном і довірчою власністю полягає у правовій природі прав упра-
вителя (довірчого власника) на передане майно. У відносинах управ-
ління майном управитель стосовно установника та вигодонабувача 
має права та обов’язки зобов’язального характеру, а стосовно усіх 
третіх осіб ‒ речового характеру. Довірчий власник є єдиним носієм 
речових прав на передане майно.

У підрозділі 5.2. «Перспективи інкорпорації інституту трасту 
у цивільне право України» доведено, що ідея трасту не суперечить пу-
блічному порядку України, зокрема, концепції абсолютності та непо-
дільності права власності, оскільки у трасті відсутнє «розщеплення» 
права власності на майно, а існує лише розподіл повноважень на майно 
між довірчим власником та бенефіціаром, а праву України відомі ситу-
ації, коли повноваження на майно розподілено між кількома особами.
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У праві України існує достатня кількість правових інструмен-
тів, які, разом чи окремо, дозволяють досягати більшості цілей, 
яких досягає траст. У тих випадках, коли це неможливо, достатньо 
вносити окремі зміни до чинного законодавства шляхом розширен-
ня сфери дії існуючих правових інститутів, насамперед управління 
майном та довірчої власності, без інкорпорації самого трасту у пра-
во України.

Аргументована доцільність регулювання інституту довірчої влас-
ності на рівні Цивільного кодексу України, який може бути доповне-
ний окремою главою «Довірча власність», а також на рівні інших спе-
ціальних законів, які регулюють сфери, де можна було б ефективно 
використовувати інститут довірчої власності (шляхом внесення у них 
точкових змін). Прийняття окремого закону про довірчу власність є 
недоцільним.

Чинне законодавство України фактично оперує поняттям «траст», 
проте у нього вкладається різний зміст, що свідчить про плутанину 
у підходах до розуміння самої ідеї трасту. Це ускладнює процес пра-
возастосування та призводить до того, що за певних обставин ці нор-
ми не можуть бути ефективно застосовані на практиці. Така ситуація 
є неприйнятною та має бути з часом змінена, що потребує не лише 
доктринальних досліджень правової природи та сутності трасту, але 
і докорінного та комплексного перегляду чинних нормативних актів 
України.

У підрозділі 5.3. «Фідуціарний заклад як непоіменований вид за-
безпечення виконання зобов’язань: поняття, особливості, доціль-
ність» доведено, що фідуціарний заклад, на відміну від класичного 
англо-американського трасту, сягає своїм корінням римського пра-
ва, а не права середньовічної Англії та ефективно використовується 
у країнах, що належать до різних правових сімей, зокрема і у краї-
нах ЄС.

Фідуціарний заклад, або забезпечувальну довірчу власність, 
визначено як неакцесорний та непосесорний речовий спосіб за-
безпечення зобов’язання, що передбачає передачу боржником 
за основним зобов’язанням або третьою особою (майновим пору-
чителем) належного їм майна у власність або у довірчу власність 
кредитору за основним зобов’язанням з метою одночасного сти-
мулювання виконання зобов’язання та захисту майнових інтересів 
кредитора.
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Обґрунтовано тезу про можливість використання фідуціарного за-
кладу як непоіменованого виду забезпечення виконання зобов’язання, 
не забороненого законом. Однак на практиці це може призвести до не-
можливості належного захисту порушених прав сторін у суді, врахо-
вуючи відсутність належного та достатнього правового регулювання 
такого роду відносин. За таких обставин фідуціарний заклад (або кра-
ще –  забезпечувальна довірча власність) має бути офіційно уведений 
у право України. При цьому доцільно передбачити, що майно пози-
чальника переходить у довірчу власність позикодавця.

У підрозділі 5.4. «Особливості управління майном Національним 
агентством України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» доведе-
но, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від корупційних та інших зло-
чинів, є особливим суб’єктом цивільно-правових відносин під час 
управління арештованим майном. Національне агентство не має пра-
ва вирішувати, чи управлятиме воно певними активами чи ні, а якщо 
управлятиме, то яким чином. Воно зобов’язане це робити в силу пря-
мої норми закону та ухвали суду.

Обґрунтовано, що відносини управління, суб’єктом яких є Націо-
нальне агентство, існують у двох різних формах, виникають почергово 
та з різних підстав: на підставі ухвали суду та на підставі відповідного 
договору управління. Ці правовідносини хоча і мають спільні риси, 
проте різняться своєю правовою природою (перші є публічно-право-
вими, другі ‒ приватноправовими з елементами публічно-правових), 
підставами виникнення та припинення, колом суб’єктів, а також ти-
тулом та змістом повноважень щодо переданого майна. При цьому 
за обох видів відносин Національне агентство виступає як квазівлас-
ник арештованого майна.

Управління активами, що здійснюється Національним агент-
ством, ‒ це професійна строкова діяльність з володіння, користуван-
ня та / або розпорядження активами, арештованими у кримінальному 
провадженні, яка здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчо-
го судді або суду з метою збереження або збільшення їх економічної 
вартості та подальшої реалізації на користь держави або повернення 
власникові.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні розроблено сучасну концепцію 
трасту, визначено особливості кваліфікації, визнання та інкорпорації 
інституту довірчої власності у право країн, що належать до різних 
правових систем, а також викладено рекомендації щодо удосконален-
ня чинного законодавства України, яке регулює суспільні відноси-
ни, що виникають з управління майном та довірчої власності.

Вирішення наукових завдань дало можливість сформулювати низ-
ку висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнен-
ня мети дослідження:

1. При формулюванні понятійно-категоріального апарату, пов’яза-
ного із трастами, необхідно використовувати методи правової компа-
ративістики. Підбір об’єктів для порівняльного аналізу має відбувати-
ся не за їх назвами, а за функціональним критерієм (функціональною 
подібністю та метою, якої намагався досягти установник при передачі 
майна у довірчу власність) та з урахуванням історичних, економічних 
і соціальних передумов виникнення і формування відповідних по-
нять, інститутів, правових явищ.

2. На різних етапах історичного розвитку у праві окремих наро-
дів існували довірчі (фідуціарні) інститути, які передбачали наявність 
окремих повноважень на майно у кількох осіб. Як правило, такі ін-
ститути виникали у разі необхідності управління майном на користь 
інших осіб ‒ неповнолітніх дітей або жінок, які не були наділені 
правосуб’єктністю, або в інших випадках, коли об’єктивно існувала 
відповідна потреба.

Існування довірчих інститутів управління майном у різних кра-
їнах стало передумовою формування чотирьох основних теорій по-
ходження трасту ‒ римської, салічної (германської), ісламської та ста-
роанглійської. Староанглійська теорія є найбільш документально 
обґрунтованою з огляду на те, що вплив римського і германського 
права, а тим більше ісламу на формування правої системи Англії був 
мінімальним. Праобразом трасту є інститут usе, який виник в Англії 
у ХІ‒ХІІ століттях з метою обходу цілої низки феодальних пови-
нностей та законодавчих обмежень у частині можливості володіння 
землею. З часом інститут usе був змінений і перетворений на більш 
складний та універсальний інститут трасту, покликаний вирішувати 
ширше коло питань.
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3. Трастом є довірчі правовідносини, що виникають між установ-
ником, довірчим власником і бенефіціаром внаслідок передачі уста-
новником майна у власність довірчому власнику для управління ним 
в інтересах наперед визначених осіб (бенефіціарів) та / або для досяг-
нення суспільно корисної мети на засадах добросовісності, розумнос-
ті, чесності та розсудливості. Основними ознаками трасту є довірчий 
характер і специфічні за своєю правовою природою права довірчого 
власника та бенефіціара на майно, передане у довірчу власність.

4. Єдиним законним власником трастового майна є довірчий влас-
ник, наділений речовими правами на майно. Бенефіціари не є влас-
никами майна, переданого у довірчу власність. Права бенефіціара 
у трасті є персональними правами, оскільки вони більше стосуються 
прав та обов’язків довірчого власника, аніж власне майна, і передба-
чають можливість контролю за діями довірчого власника та подання 
персонального позову проти нього у разі порушення умов трасту. Тер-
мін «право власності бенефіціара за правом справедливості» є умов-
ним і означає наявність специфічних за своєю правовою природою 
прав бенефіціара стосовно довірчого власника.

5. Поняття «розщеплення» права власності на майно у трасті є умов-
ним і було штучно створене юристами країн континентального права 
при спробі пояснити специфіку трасту. У трасті існує лише єдиний влас-
ник майна (довірчий власник), хоча відбувається розподіл прав (або по-
вноважень) на майно. Саме ж право власності лишається неподільним.

6. Ратифікація Гаазької Конвенції про право, що застосовується 
до трастів та їх визнання (1985): 1) створить юридичні підстави для 
визнання та використання цілої низки трастів і трастоподібних кон-
струкцій, що існують у різних країнах, без уведення їх у власне на-
ціональне право; 2) забезпечить передбачуваність результатів розгля-
ду українськими судами спорів, що виникають із відносин довірчої 
власності; 3) забезпечить додаткові умови для захисту прав громадян 
України, які є суб’єктами трасту.

7. Ратифікація Конвенції Лугано про юрисдикцію та визнання і ви-
конання судових рішень у цивільних і торговельних справах (2007) 
Україною значною мірою спростить процес визначення підсудності 
та виконання судових рішень у цивільних і торговельних справах, зо-
крема і тих, що виникають з відносин трасту.

8. Прямо виражений траст вважається створеним: а) якщо сторо-
нами вчинені усі дії, необхідні для передачі конкретного виду майна; 
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б) якщо установник вчинив усі дії, які залежали від нього особисто, 
хоча передача і не була юридично завершена через невчинення тре-
тіми особами дій, які вони повинні були вчинити; в) якщо установ-
ник не вчинив усі дії, необхідні для передачі конкретного виду майна 
через недобросовісні дії іншої сторони. Питання, чи був траст ство-
рений за певних обставин, вирішується у кожному конкретному ви-
падку, відповідно до правила трьох визначеностей: а) визначеності 
наміру (чи бажав установник створити саме траст); б) визначеності 
предмета (переліку майна, що передається у траст); в) визначеності 
об’єкта (переліку бенефіціарів або цілі, з якою створюється траст). 
Наявність кожної «визначеності» перевіряється по черзі. Виявлен-
ня певної невизначеності не призводить автоматично до недійсності 
трасту, а може призвести до виникнення логічно виведеного трасту.

9. Обов’язки довірчого власника класифікують: 1) залежно від 
рівня довіри установника до довірчого власника на: фідуціарні (серед 
яких найважливішим є обов’язок бути вірним, тобто діяти добросо-
вісно, не отримувати вигоду від трасту та не ставити себе у станови-
ще, коли обов’язок та інтерес можуть мати конфлікт) і нефідуціарні 
(усі інші обов’язки); 2) залежно від змісту обов’язку на: позитивні 
(обов’язки вчиняти певні активні дії стосовно трастового майна) 
та негативні (обов’язок утриматися від вчинення певних дій); 3) за-
лежно від характеру обов’язків на: ті, у разі виконання яких довірчі 
власники виконують розподільчу роль (здійснюють розподіл прибут-
ку серед бенефіціарів), і ті, під час виконання яких довірчі власники 
виконують адміністративну роль (охороняють та / або примножують 
трастове майно).

10. Зміна трасту (зміна умов трасту або припинення трасту) мож-
лива у випадках, прямо передбачених у документі про створення 
трасту або чинному законодавстві. Правом вимагати зміни умов чи 
припинення трасту наділені дієздатні вигодонабувачі, які мають аб-
солютний інтерес у майні та досягли одностайної згоди. Зміна трасту 
за бажанням установника, довірчого власника чи за рішенням суду 
допускається лише в обмеженому переліку випадків, якщо це відпо-
відає намірам установника, здійснюється в інтересах бенефіціарів, 
не порушує умов трасту та незахищених категорій осіб.

11. Трасти та трастоподібні конструкції найчастіше класифіку-
ються залежно від: 1) характеру волевиявлення довірителя: на пря-
мо виражені та передбачувані трасти, які, у свою чергу, поділяють-
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ся на конструктивні та результативні трасти; 2) підстав виникнення, 
зміни та припинення трасту: на трасти, що виникають із правомірних 
дій, і трасти, що виникають із неправомірних дій; 3) форми правочи-
ну про створення трасту: на усні та письмові трасти; 4) можливості 
внесення змін та припинення трасту: на відкличні та безвідкличні; 
5) цілі створення трасту: на приватні та публічні (цільові), які, у свою 
чергу, поділяються на благодійні та неблагодійні; 6) моменту, з яко-
го починає діяти траст, –  за життя довірителя чи після його смерті: 
на прижиттєві та спадкові трасти; 7) дій, які має виконувати довірчий 
власник стосовно переданого майна: на прості та спеціальні трасти; 
8) юрисдикції: на локальні (національні) та багатоюрисдикційні трас-
ти, серед яких виділяють міжнародні та офшорні трасти.

12. Компаративне зіівставлення різновидів трастів і трастоподібних 
конструкцій має відбуватися з огляду на їх функціональне призначення 
і мету, якої намагається досягти установник при передачі майна дові-
рчому власнику, хоча у праві окремих країн існують настільки своєрід-
ні різновиди довірчої власності та трастоподібних конструкцій, що їх 
досить складно систематизувати та віднести до певного виду трастів.

13. Багатоюрисдикційні трасти (міжнародні трасти у широкому 
значенні) –  це трасти, у яких наявний іноземний елемент (учасники 
трасту є резидентами різних країн; майно, передане у траст, знахо-
диться за кордоном; юридичні факти, що є підставою для виникнен-
ня, зміни чи припинення трастових відносин, мали місце за кордоном, 
або для регулювання національного трасту було обране іноземне пра-
во). Міжнародний траст (у вузькому значенні) –  це траст, створений 
відповідно до законодавства конкретної країни, у якому, як мінімум, 
один довірчий власник є резидентом цієї країни, тоді як установник 
та бенефіціар є резидентами іншої країни. Офшорний траст –  це між-
народний траст, створений в юрисдикції, яка не відповідає міжнарод-
ним стандартам у сфері податкової політики та відкритості інформації 
в частині ведення бізнесу, а також офіційно включена до «чорного» 
або «сірого» списку офшорних країн. Як офшорні, так і міжнародні 
трасти є багатоюрисдикційними трастами, оскільки у них наявний 
іноземний елемент і вони пов’язані з кількома правопорядками. Оф-
шорні трасти мають усі ознаки міжнародних трастів, проте їх осно-
вною відмінністю є те, що вони створені в юрисдикціях, віднесених 
до офшорних, тобто усі офшорні трасти є міжнародними, проте не всі 
міжнародні трасти є офшорними.
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14. Проблеми, пов’язані з вирішенням спорів, що виникають із трас-
тів, є різноплановими й різнорівневими: починаючи від відсутності не-
обхідних матеріальних і колізійних норм у праві країни суду і закінчую-
чи абсолютно різним підходом юристів країн загального та цивільного 
права до розуміння, сприйняття й використання різних юридичних по-
нять і механізмів. Найбільшою проблемою як для суду, так і для сторін 
спору, пов’язаного із трастами, є непередбачуваність правових наслід-
ків розгляду справи і залежність від суб’єктивності конкретного судді.

15. У країнах, яким невідомий поділ права на загальне право 
та право справедливості, траст кваліфікували як речове право на май-
но, договір, юридичну особу sui generis, як аналог концепції patrimony 
та як специфічні повноваження тощо. Наразі у доктрині та судовій 
практиці країн, що належать до різних правових систем, не існує єди-
ного способу кваліфікації трасту. Прийнятність обраного судом спо-
собу кваліфікації може оцінюватися лише крізь призму рівня досяг-
нення намірів установника.

16. Траст не суперечить публічному порядку країн, у яких не іс-
нує поділу права на загальне право та право справедливості, а також 
не заперечує концепції неподільності права власності на майно. Траст 
також може природно співіснувати з іншими інститутами, що є у на-
ціональному праві різних країн, зокрема, з правами на чуже майно, 
а також з різноманітними трастоподібними конструкціями.

17. У праві України існують дві різні за своєю правовою приро-
дою трастоподібні конструкції, які не лише не виключають одна одну, 
а, навпаки, створюють умови для більш ефективного та різнопла-
нового управління майном. У відносинах управління майном упра-
витель щодо установника та вигодонабувача має права та обов’язки 
зобов’язального характеру, а стосовно усіх третіх осіб –  речового ха-
рактеру. У відносинах довірчої власності довірчий власник є єдиним 
носієм речових прав на передане майно.

18. Ідея трасту не суперечить публічному порядку України, зокре-
ма, концепції абсолютності та неподільності права власності, оскіль-
ки у трасті відсутнє «розщеплення» права власності на майно, а іс-
нує лише розподіл повноважень на майно між довірчим власником 
та бенефіціаром, а праву України відомі ситуації, коли повноваження 
на майно розподіляються між кількома особами.

19. У праві України існує достатня кількість правових інструмен-
тів, які, разом чи окремо, дозволяють досягати більшості цілей, яких 
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може досягти траст. У тих випадках, коли це неможливо, достатньо 
вносити окремі зміни до чинного законодавства шляхом розширення 
сфери дії існуючих правових інститутів, передусім управління май-
ном та довірчої власності, без інкорпорації самого трасту у право 
України.

20. Фідуціарний заклад, або забезпечувальна довірча влас-
ність, –  це неакцесорний та непосесорний речовий спосіб забезпе-
чення зобов’язання, що передбачає передачу боржником за основним 
зобов’язанням або третьою особою (майновим поручителем) належ-
ного їм майна у власність або у довірчу власність кредитору за осно-
вним зобов’язанням з метою одночасного стимулювання виконання 
зобов’язання та захисту майнових інтересів кредитора. Наразі можна 
використовувати фідуціарний заклад як непоіменований вид забез-
печення зобов’язання, не заборонений законом, проте на практиці 
це може призвести до неможливості належного захисту порушених 
прав сторін у суді, враховуючи відсутність належного та достатнього 
правового регулювання такого роду відносин. За таких обставин фіду-
ціарний заклад (або краще –  забезпечувальна довірча власність) має 
бути офіційно уведений у право України. При цьому доцільно передба-
чити, що майно позичальника переходить не у власність позикодавця, 
а у довірчу власність.

21. Управління цінними паперами –  це ризикова підприємницька 
діяльність, що здійснюється на засадах особливої довіри та професій-
ній оплатній основі виключним колом суб’єктів і передбачає управлін-
ня цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошо-
вими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери й інші 
фінансові інструменти, на користь вигодонабувача. Договір управ-
ління цінними паперами –  це алеаторний спекулятивний договір, що 
укладається між установником та торговцем цінними паперами, від-
повідно до якого цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові 
кошти, призначені для інвестування в цінні папери й інші фінансові 
інструменти, передаються в управління або довірчу власність управи-
телю з метою управління ними на користь вигодонабувача.

22. Управління активами, що здійснюється Національним агент-
ством України з питань виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших злочинів, –  це професійна 
строкова діяльність із володіння, користування та/або розпорядження 
активами, арештованими у кримінальному провадженні, яка здійсню-
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ється на підставі відповідної ухвали слідчого судді або суду з метою 
збереження або збільшення їх економічної вартості та подальшої ре-
алізації на користь держави або повернення власникові. Відносини 
управління, суб’єктом яких є Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів, існують у двох різних формах, виникають 
почергово та з різних підстав –  на підставі ухвали суду та на підста-
ві відповідного договору управління. Ці правовідносини хоча і ма-
ють спільні риси, проте різняться своєю правовою природою (пер-
ші є публічно-правовими, другі –  приватноправовими з елементами 
публічно-правових), підставами виникнення та припинення, колом 
суб’єктів, а також титулом та змістом повноважень щодо переданого 
майна. В обох видах відносин Національне агентство виступає як ква-
зівласник арештованого майна.
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АНОТАЦІЯ

Буяджи Г. В. «Довірча власність і трастоподібні конструкції: 
імплементація міжнародних стандартів у цивільне право Украї-
ни» –  На правах рукопису

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право» (081 –  Право). Науково-
дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академі-
ка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Київ, 
2018.

За результатами дисертаційного дослідження розроблено сучасну 
концепцію трасту, визначено особливості кваліфікації, визнання та ін-
корпорації інституту довірчої власності у право країн, що належать 
до різних правових систем, а також підготовлено рекомендації щодо 
удосконалення чинного законодавства України, яке регулює суспільні 
відносини, що виникають з управління майном та довірчої власності.

У дисертації досліджено найбільш популярні теорії виникнення 
трасту, проаналізовано поняття, характерні ознаки та правову при-
роду довірчої власності, особливості виникнення, зміни умов і при-
пинення трасту, а також сформульовано концептуально новий підхід 
до розуміння поняття «розщеплене право власності». Особливу увагу 
приділено аналізу положень міжнародних нормативних актів, які ре-
гулюють відносини трасту.

Проаналізовано законодавство та судову практику зарубіжних 
країн, досліджено різноманітні види трастів і трастоподібних кон-
струкцій, що існують у праві країн, які належать до різних правових 
систем (Англії, США, Шотландії, Канадської провінції Квебек, Італії, 
Франції, Швейцарії, Німеччини, Південно-Африканської Республіки, 
Японії, Китаю та ін.).

На основі аналізу судової практики інших країн запропоновано 
шляхи вирішення проблемних питань кваліфікації та визнання трасту 
у країнах, у яких не існує поділу права на загальне право та право 
справедливості.

Досліджено поняття, особливості та правову природу трастопо-
дібних конструкцій, що існують у праві України, –  управління майном 
та довірчої власності, а також проаналізовано перспективи уведення 
трасту у право України. Досліджено такий непоіменований вид за-
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безпечення зобов’язань як фідуціарний заклад, або забезпечувальна 
довірча власність, визначено особливості управління активами, яке 
здійснюється Національним агентством України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та ін-
ших злочинів.

Ключові слова: траст, трастоподібні конструкції, довірча влас-
ність, управління майном, «розщеплене» право власності, передба-
чувані трасти, результативні трасти, конструктивні трасти, публічні 
(цільові) трасти, благодійні трасти, спадкові трасти, багатоюрисдик-
ційні трасти, міжнародні трасти, офшорні трасти, фідуціарний заклад 
(забезпечувальна довірча власність).

Буяджи А. В. «Доверительная собственность и трастоподоб-
ные конструкции: имплементация международных стандартов 
в гражданское право Украины». –  На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.03 –  гражданское право и гражданский 
процесс; семейное право; международное частное право (081 –  Пра-
во). Научно-исследовательский институт частного права и предпри-
нимательства имени академика Ф. Г. Бурчака Национальной академии 
правовых наук Украины. Киев, 2018.

По результатам диссертационного исследования разработана сов-
ременная концепция траста, определены особенности квалификации, 
признания и инкорпорации института доверительной собственности 
в право стран, относящихся к различным правовым системам, а также 
даны рекомендации в части усовершенствования действующего зако-
нодательства Украины, регулирующего общественные отношения, воз-
никающие из управления имуществом и доверительной собственности.

В диссертации исследованы наиболее популярные теории проис-
хождения траста, проанализированы понятие, характерные призна-
ки и правовая природа доверительной собственности, особенности 
возникновения, изменения условий и прекращения траста, а также 
сформулирован концептуально новый подход к пониманию понятия 
«расщепление» права собственности.

Проанализированы законодательство и судебная практика за-
рубежных стран, исследованы различные виды трастов и трастопо-
добных конструкций, существующие в праве стран, принадлежащих 
к разным правовым системам (Англии, США, Шотландии, Канадской 
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провинции Квебек, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Южно-
Африканской Республики, Японии, Китая и др.).

На основании анализа судебной практики других стран предложе-
ны механизмы решения проблемных вопросов квалификации и при-
знания траста в странах, где отсутствует разделение права на общее 
право и право справедливости.

Исследованы понятие, особенности и правовая природа трастопо-
бодных конструкций, существующих в праве Украины, –  управления 
имуществом и доверительной собственности, а также проанализиро-
ваны перспективы инкорпорации траста в право Украины. Исследо-
ван такой непоименованный вид обеспечения обязательств, как фиду-
циарный заклад (или обеспечительная доверительна собственность), 
определены особенности управления активами, которое осуществ-
ляется Национальным агентством Украины по вопросам выявления, 
розыска и управления активами, полученными от коррупционных 
и других преступлений.

Ключевые слова: траст, трастоподобные конструкции, довери-
тельная собственность, управление имуществом, «расщепление» 
права собственности, подразумеваемые трасты, результативные тра-
сты, конструктивные трасты, публичные (целевые) трасты, благотво-
рительные трасты, наследственные трасты, многоюрисдикционные 
трасты, международные трасты, оффшорные трасты, фидуциарный 
заклад (обеспечительная доверительная собственность).

G. V. Buiadzhy. Trust and Trust-Like Constructions: Implementa-
tion of International Standards into the Civil Law of Ukraine. –  Manu-
script.

Thesis for the Doctor of Law degree by specialty 12.00.03 «Civil Law 
and Civil Procedure; Family Law; International Private Law» (081 –  Law). 
Academician F. H. Burchak Scientific and Research Institute of Private 
Law and Entrepreneurship of the National Academy of Legal Sciences of 
Ukraine. Kyiv, 2018.

Following the thesis research, the author has developed the contempo-
rary concept of the trust, established regularities of qualification, recogni-
tion and incorporation of the trust institute into the law of the countries of 
different legal systems, as well as has prepared recommendations on im-
provement of the current legislation of Ukraine that govern public relations 
arising out of property management and fiduciary ownership.
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In the dissertation the most popular theories of the origin of the trust 
have been investigated, the analysis of the concept, characteristic features 
and legal nature of trust, peculiarities of creation, changing conditions and 
termination of the trust have been analyzed, and a conceptually new ap-
proach to understanding the concept of «split ownership» has been formu-
lated.

In the work the legislation and judicial practice of foreign countries 
have been analyzed and various types of trusts and trust-like constructions 
that exist in the law of countries which belong to different legal systems 
(England, the USA, Scotland, Canadian province of Quebec, Italy, France, 
Switzerland, Germany, South Africa Republic, Japan, China, etc.) have 
been explored.

Based on the analysis of judicial practice of other countries mecha-
nisms for solving problem issues of qualification and recognition of trust 
in countries that do not have a division of the law into common law and 
equitable law have been proposed.

The concept, peculiarities and legal nature of the trust-like construc-
tions existing in the law of Ukraine –  property management and fiduciary 
property –  have been investigated. The perspectives of the incorporation of 
the trust into Ukrainian law were analyzed. Such an unnamed type of secu-
rity of obligations as a fiduciary mortgage (or security fiduciary property) 
has been investigated, as well as specific features of asset management 
carried out by the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and 
Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes have 
been defined.

Kea words: trust, trust-like constructions, trust ownership, property 
management, «split ownership», implied trusts, resulting trusts, construc-
tive trusts, public (purpose) trusts, charitable trusts, testamentary trusts, 
multi-jurisdictional trusts, international trusts, offshore trusts, chattel 
mortgage.
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